
Senat

Rzeczypospolitej Polskiej

VII kadencja

Odpowiedzi
na oœwiadczenia z³o¿one przez senatorów

na 6, 7. i 8. posiedzeniu Senatu

Warszawa
2008 r.





SPIS TREŒCI

ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA
z³o¿one na 6. posiedzeniu Senatu przez:

senator Ma³gorzatê Adamczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
senatora Mieczys³awa Augustyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
senatora Stanis³awa Bisztygê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
senatora Przemys³awa B³aszczyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
senator Krystynê Bochenek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
senator Barbarê Borys-Damiêck¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
senatora Lucjana Cichosza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
senatora Macieja Grubskiego
oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . 29
senatora Andrzeja Grzyba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
senatora Stanis³awa Iwana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
senatora Stanis³awa Jurcewicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
senatora Piotra Kaletê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
senatora Stanis³awa Koguta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
senatora Marka Konopkê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
senatora S³awomira Kowalskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz senatora Macieja Grubskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
senatora Norberta Krajczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
senatora Romana Ludwiczuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
senatora Tomasza Misiaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
senatora Antoniego Motyczkê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
senatora Jana Olecha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
senatora Bohdana Paszkowskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
senatora Andrzeja Persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
senatora Zdzis³awa Pupê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
senator Jadwigê Rotnick¹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
senatora Czes³awa Ryszkê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
senatora Tadeusza Skorupê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
senatora Eryka Smulewicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
senatora Andrzeja Szewiñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
senatora Marka Trzciñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
senatora Grzegorza Wojciechowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . 172
senatora Henryka WoŸniaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
senatora Jana Wyrowiñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA
z³o¿one na 7. posiedzeniu Senatu przez:

senatora Grzegorza Banasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
senatora Zbigniewa Cichonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
senatora Lucjana Cichosza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209



senatora Jana Dobrzyñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
senatora Macieja Grubskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
senatora Tadeusza Gruszkê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
senatora Piotra Kaletê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
senatora Stanis³awa Karczewskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
senatora Kazimierza Kleinê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
senatora Paw³a Klimowicza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
senatora Ryszarda Knosalê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
senatora Marka Konopkê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
senatora Norberta Krajczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz senatora Macieja Grubskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
senatora Antoniego Motyczkê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
senatora Ireneusza Niewiarowskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
senatora Andrzeja Owczarka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
senator Mariê Pañczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
senatora Bohdana Paszkowskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
senatora Andrzeja Persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
senatora Czes³awa Ryszkê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
senatora Janusza Sepio³a
oraz senatora Stanis³awa Bisztygê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
senatora Eryka Smulewicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
senatora Andrzeja Szewiñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
senatora Piotra Wacha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
senatora Grzegorza Wojciechowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . 307
senatora Jana Wyrowiñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
senatora Piotra Zientarskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA
z³o¿one na 8. posiedzeniu Senatu przez:

senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . 328
senatora Ryszarda Góreckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
senatora Ryszarda Góreckiego
oraz senatora Jana Wyrowiñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
senatora S³awomira Kowalskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
senatora Norberta Krajczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
senatora W³adys³awa Ortyla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
senatora Tadeusza Skorupê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
senatora Eryka Smulewicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359



6. POSIEDZENIE SENATU
(6 marca 2008 r.)





Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

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

Szanowny Panie Ministrze!
Jeszcze w grudniu 2007 r. szkolne telefoniczne centralki alarmowe

w szko³ach koœciañskich w razie alarmu wyprowadza³y automatyczny syg-
na³ o alarmie na numer dy¿urnego Komendy Powiatowej Policji w Koœcianie.
Tak by³o w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym, Zespole Szkó³ Nr 1, Zespole Szkó³
Nr 2 i Zespole Szkó³ Nr 3. W razie w³¹czenia siê alarmu automatyczna infor-
macja telefoniczna o wtargniêciu do szko³y dociera³a najpierw do policji, a na-
stêpnie do pozosta³ych zainteresowanych.

W pierwszej po³owie grudnia do szkó³ trafi³o pismo z policji cofaj¹ce uprze-
dnio wyra¿on¹ zgodê na wyprowadzenie automatycznego sygna³u na numer
dy¿urnego komendy policji, a jednoczeœnie zobowi¹zuj¹ce dyrektorów szkó³
do od³¹czenia istniej¹cych automatycznych wyprowadzeñ sygna³u. Szko³y
dostosowa³y siê do przedstawionych ¿¹dañ. Obecnie, w razie wyst¹pienia
okreœlonego zdarzenia, dyrektor mo¿e drog¹ telefoniczn¹ poinformowaæ poli-
cjê o tym fakcie.

Wprowadzone ograniczenie pogarsza bezpieczeñstwo zarówno budynku
szkolnego, jak i osób interweniuj¹cych w sytuacji alarmu (dyrektor, inni pra-
cownicy szko³y). W nowych okolicznoœciach osoba dokonuj¹ca w³amania
bêdzie wiedzia³a, ¿e policja nie pojawi siê jako pierwsza, a osoby interweniu-
j¹ce zazwyczaj nie posiadaj¹ technicznych mo¿liwoœci zatrzymania sprawcy.
Zanim dyrektor zadzwoni na policjê, musi zorientowaæ siê, jakie zdarzenie
mia³o miejsce. OpóŸnia to czas reakcji i nara¿a osoby interweniuj¹ce na agre-
sjê przestêpcy. Rozwi¹zaniem alternatywnym mo¿e byæ zamówienie przez
szko³ê odpowiedniej us³ugi u firmy ochroniarskiej (a w takiej firmie zazwyczaj
po godzinach pracuj¹ policjanci) i op³acenie tej us³ugi. Decyzja policji mo¿e ta-
k¿e oœmieliæ potencjalnych przestêpców.

Proszê o wyjaœnienie, czym zosta³a umotywowana decyzja wielkopol-
skiego komendanta wojewódzkiego policji oraz komendanta g³ównego policji.
Czy istniej¹ jakieœ przeszkody, które uniemo¿liwiaj¹ opisany kontakt?

Proszê o dog³êbn¹ analizê zaistnia³ej sytuacji i wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak

Do wiadomoœci:
– wielkopolski komendant wojewódzki Policji
– komendant g³ówny Policji
– komendant powiatowy Policji w Koœcianie
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 26.03.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 13 marca 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-204/08)

przekazuj¹cego oœwiadczenie Senatora RP Pani Ma³gorzaty Adamczak z³o¿one podczas
6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 roku w sprawie od³¹czenia automatycz-
nych wyprowadzeñ sygna³u na numer dy¿urnego komendy Policji w szko³ach koœciañ-
skich, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie pragnê zauwa¿yæ, i¿ w zwi¹zku z przypadkami w³amañ do I Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego oraz Zespo³u Szkó³ Nr 1, Nr 2 oraz Nr 3 w Koœcianie – w 2004 roku ówczes-
ny komendant Komendy Powiatowej Policji w Koœcianie zaproponowa³ dyrektorom
powy¿szych placówek przy³¹czenie urz¹dzeñ alarmowych do Komendy Powiatowej Policji.

Z uwagi na nap³ywaj¹ce do Komendy G³ównej Policji sygna³y dotycz¹ce wystêpu-
j¹cych na terenie ca³ego kraju nieprawid³owoœci w zakresie przy³¹czania przez ró¿nego
rodzaju podmioty urz¹dzeñ alarmowych do stanowisk kierowania poszczególnych jed-
nostek organizacyjnych Policji, przeprowadzono kontrolê, podczas której stwierdzono
nieprawid³owoœci polegaj¹ce m.in. na przy³¹czeniu urz¹dzeñ alarmowych do jednostek
Policji przez firmy œwiadcz¹ce us³ugi z zakresu ochrony osób i mienia.

Wobec zaistnia³ej sytuacji ówczesny Zastêpca Komendanta G³ównego Policji wyda³
polecenie dotycz¹ce „niezw³ocznego usuniêcia nieprawid³owoœci i od³¹czenia od podleg-
³ych jednostek Policji urz¹dzeñ alarmowych podmiotów zewnêtrznych innych, ni¿ Naro-
dowy Bank Polski”.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z § 4 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji z dnia 14 paŸdziernika 1998 roku w sprawie szczegó³owych zasad
i wymagañ, jakimi powinna odpowiadaæ ochrona wartoœci pieniê¿nych przechowywa-
nych i transportowanych przez przedsiêbiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129,
poz. 858 z póŸn. zm.) zainstalowane w obiektach bankowych Narodowego Banku Pol-
skiego systemy sygnalizacji alarmowej musz¹ byæ pod³¹czone do najbli¿szej jednostki
Policji pe³ni¹cej ca³odobowo s³u¿bê lub do jednostki Policji monitoruj¹cej systemy alar-
mowe, wskazanej przez w³aœciwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.

Z uwagi na polecenie Zastêpcy Komendanta G³ównego Policji, kierownik jednostki
organizacyjnej Policji w Koœcianie poinformowa³ dyrektorów ww. placówek oœwiato-
wych o podjêtej w przedmiotowej sprawie decyzji, przekazuj¹c jednoczeœnie numery te-
lefonów, które umo¿liwi¹ (w przypadku koniecznoœci) szybki kontakt z Policj¹.

Reasumuj¹c wskazaæ nale¿y, i¿ w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym brak jest (za wy-
j¹tkiem Narodowego Banku Polskiego) przepisów, które zobowi¹zywa³yby Policjê do re-
alizacji po³¹czeñ alarmowych z placówkami u¿ytecznoœci publicznej. Decyzja
ówczesnego Zastêpcy Komendanta G³ównego Policji podyktowana by³a wiêc koniecz-
noœci¹ przywrócenia obowi¹zuj¹cego stanu prawnego. Ponadto utrzymywanie takiego
stanu rzeczy mog³oby spowodowaæ, ¿e si³y i œrodki policyjne – zamiast w pierwszej ko-
lejnoœci reagowaæ na zdarzenia zwi¹zane z bezpoœrednim zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia
obywateli – by³yby kierowane do weryfikacji sygna³ów alarmowych.

Z wyrazami szacunku
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Stanowisko
KOMENDANTA G£ÓWNEGO POLICJI

Warszawa, 2008.03.20

Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pani Krystyna Bochenek

Szanowna Pani Marsza³ek!
W odpowiedzi na pismo Pani Marsza³ek nr BPS/DSK-043-257/08 z dnia 13 marca br.

dotycz¹ce od³¹czenia automatycznych wyprowadzeñ sygna³u na numer dy¿urnego ko-
mendy Policji w szko³ach koœciañskich, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

W roku 2004, ówczesny komendant KPP w Koœcianie, wspomnian¹ form¹ powiada-
miania sygna³owego zainteresowa³ w swoim rejonie dzia³ania nastêpuj¹ce szko³y: I Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce oraz Zespo³y Szkó³ 1, 2 i 3 w Koœcianie.

Pomimo braku uregulowañ prawnych w tym zakresie, wskazany Komendant chcia³
podj¹æ wspó³pracê z dyrekcj¹ tych szkó³, w zwi¹zku z przypadkami w³amañ do tych
placówek.

W miêdzyczasie do Komendy G³ównej Policji nap³ywa³y sygna³y, ¿e na terenie kraju
wystêpuj¹ nieprawid³owoœci polegaj¹ce na przy³¹czeniu urz¹dzeñ alarmowych przez
ró¿nego rodzaju podmioty do stanowisk kierowania poszczególnych jednostek organi-
zacyjnych Policji.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, przeprowadzono kontrolê, podczas której potwierdzo-
no nieprawid³owoœci polegaj¹ce miêdzy innymi na przy³¹czeniu urz¹dzeñ alarmowych
przez firmy œwiadcz¹ce us³ugi z zakresu ochrony osób i mienia do jednostek Policji.

W zwi¹zku z zaistnia³ym stanem, ówczesny Zastêpca Komendanta G³ównego Poli-
cji, wyda³ polecenie dotycz¹ce „niezw³ocznego usuniêcia nieprawid³owoœci i od³¹czenia
od podleg³ych jednostek Policji urz¹dzeñ alarmowych podmiotów zewnêtrznych innych,
ni¿ Narodowy Bank Polski”.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e zgodnie z zapisem zawartym w rozporz¹dzeniu Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 14 paŸdziernika w sprawie szczegó³o-
wych zasad i wymagañ, jakimi powinna odpowiadaæ ochrona wartoœci pieniê¿nych
przechowywanych i transportowanych przez przedsiêbiorców i inne jednostki organi-
zacyjne, zezwolenie Narodowemu Bankowi Polskiemu na przy³¹czenie urz¹dzeñ alar-
mowych do jednostek Policji wynika z obowi¹zku zestawienia po³¹czeñ umo¿liwia-
j¹cych przekazywanie sygna³ów alarmowych do jednostki Policji, w której s³u¿ba
pe³niona jest ca³odobowo.

W zwi¹zku z poleceniem Zastêpcy Komendanta G³ównego Policji, kierownik jedno-
stki organizacyjnej Policji w Koœcianie poinformowa³ placówki oœwiatowe o zmianie de-
cyzji. Przedstawi³ stosowne uzasadnienie, a tak¿e poprosi³ o likwidacjê ustawieñ tak,
aby sygna³ alarmowy nie by³ kierowany bezpoœrednio na stanowisko kierowania pod-
leg³ej mu jednostki. Komendant jednoczeœnie poda³ numery telefonów w przypadku
koniecznoœci szybkiego kontaktu z Policj¹.

Analizuj¹c przedstawion¹ sytuacjê, nale¿y stwierdziæ, ¿e nie istniej¹ przepisy, które
zobowi¹zywa³yby Policjê do pod³¹czenia po³¹czeñ alarmowych z placówkami u¿ytecz-
noœci publicznej z wyj¹tkiem Narodowego Banku Polskiego.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e decyzja ówczesnego kierownictwa Policji podyktowana by³a
koniecznoœci¹ przywrócenia obowi¹zuj¹cego stanu prawnego. Jednoczeœnie uznano,
¿e dalsze utrzymywanie tego rodzaju praktyki mog³oby spowodowaæ, ¿e si³y i œrodki
policyjne zamiast w pierwszej kolejnoœci reagowaæ na zdarzenia zwi¹zane z bezpoœrednim
zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia ludzi, by³yby wysy³ane do weryfikacji sygna³ów alarmo-
wych.

Niezale¿nie od uregulowañ prawnych, zasadnym wydaje siê twierdzenie, ¿e w przy-
padku uczynienia wyj¹tków dla wybranych podmiotów, prawdopodobnie wystêpowa-
³yby sytuacje, ¿e w razie odrzucenia ewentualnej propozycji ze strony innego
podmiotu, mog³oby to zostaæ potraktowane jako faworyzowanie wybranych instytucji.
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Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e oœwiadczenie Pani Senator Ma³gorzaty
Adamczak w wymienionej sprawie wp³ynê³o równie¿ do Komendy G³ównej Policji za po-
œrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji. We wszystkich przy-
padkach udzielono jednakowej odpowiedzi.

Z powa¿aniem
nadinsp. Andrzej Matejuk

Stanowisko
WIELKOPOLSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
POLICJI W POZNANIU

Poznañ, 28 marca 2008 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
odpowiadaj¹c na pismo BPS/DKS-043-258/08 z dnia 13 marca 2008 r., przesy³a-

j¹ce w za³¹czeniu tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Pani¹ senator Ma³gorzatê Adam-
czak podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 06 marca 2008 r., jak równie¿ na
to¿sam¹ w treœci korespondencjê z dnia jw., adresowan¹ do Komendanta Powiatowego
Policji w Koœcianie, w sprawie udzielenia wyjaœnieñ uzasadniaj¹cych skierowane do
szkó³ pismo cofaj¹ce uprzednio wyra¿on¹ zgodê na wyprowadzenie automatycznego syg-
na³u na numer Dy¿urnego Komendy Powiatowej Policji w Koœcianie, a jednoczeœnie zo-
bowi¹zuj¹ce dyrektorów szkó³ do od³¹czenia istniej¹cych automatycznych wyprowadzeñ
sygna³u, pragnê przedstawiæ Pani Marsza³ek moje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Kieruj¹c siê zapisem Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. – o ochronie osób i mienia
(Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z póŸn. zm.), placówki oœwiatowe jak i inne podmioty
mog¹ posiadaæ zabezpieczenie w postaci systemów alarmowych i interwencji podejmo-
wanych przez Grupy Interwencyjne komercyjnych podmiotów gospodarczych posiada-
j¹cych stosowne koncesje Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji
w zakresie ochrony fizycznej zabezpieczenia technicznego.

Podpisanie takiej umowy sankcjonuje odpowiednie skonfigurowanie systemu alar-
mowego co do jego rodzaju oraz dok³adnoœci miejsca powstania alarmu.

Natomiast zgodnie z przepisem zawartym w § 4 ust. 4 Rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 14 paŸdziernika 1998 r. w sprawie szcze-
gó³owych zasad i wymagañ jakim powinna odpowiadaæ ochrona wartoœci pieniê¿nych
/.../ (Dz.U. Nr 129, poz. 858), do jednostek Policji mog¹ byæ pod³¹czone systemy zain-
stalowane tylko w obiektach bankowych Narodowego Banku Polskiego.

Prezentowane stanowisko zosta³o zawarte m. in. w piœmie Komendy G³ównej Policji
z dnia 24 maja 2001 r. l.dz. E-IN//I-854/01/KS skierowanym do wszystkich Komen-
dantów Wojewódzkich i Sto³ecznego Policji.

Jednoczeœnie kieruj¹c siê zapisem art. 3 cyt. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. –
o ochronie osób i mienia, przypomniano w nim, ¿e Komendant G³ówny Policji pismem
z dnia 16 listopada 1999 r. l.dz. E-IV/I-415/99 poleci³ wszystkim Komendantom Woje-
wódzkim Policji wstrzymanie wszelkich dzia³añ w zakresie instalacji, b¹dŸ moderniza-
cji urz¹dzeñ sygnalizacji alarmowej w jednostkach organizacyjnych Policji.
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W przedstawionej sprawie Komenda G³ówna Policji w piœmie z dn. 23 maja 2006 r.
l.dz. EN-775/06/JK: skierowanym do Komendantów Wojewódzkich i Sto³ecznego Poli-
cji poinformowa³a, ¿e polecenia Komendanta G³ównego Policji dotycz¹ce odbieranych
i weryfikowanych przez Policjê sygna³ów alarmowych z przy³¹czonych do jednostek Po-
licji urz¹dzeñ alarmowych, nie s¹ w pe³ni realizowane. W zwi¹zku z powy¿szym I Za-
stêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, pismem z dnia 23 sierpnia
2006 r. l.dz. E-M-0771-32/06 skierowanym m.in. do Komendantów Miejskich i Powia-
towych województwa wielkopolskiego poleci³ niezw³ocznie usun¹æ nieprawid³owoœci
w pod³¹czeniach urz¹dzeñ alarmowych do podleg³ych jednostek Policji.

Z uwagi na sygna³y docieraj¹ce ze strony koncesjonowanych podmiotów gospodar-
czych i ustalenia dokonane przez Wydzia³ Postêpowañ Administracyjnych Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w sprawie narastaj¹cych problemów z prawid³owym
dzia³aniem pod³¹czonych lokalnych systemów alarmowych do jednostek Policji, na po-
lecenie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Decyzj¹
Nr 326/2007 z dnia 31 paŸdziernika 2007 r. powo³ano Komisjê – w celu sprawdzeni
wykonania w tym zakresie polecenia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji w Poznaniu. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wykaza³o, i¿ aktualny stan
pod³¹czeñ systemów alarmowych miêdzy innymi placówek oœwiatowych w Koœcianie,
nie tylko jest niezgodny z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa ale równie¿ nie-
jednokrotnie wprowadza dezinformacjê oraz mo¿e w niekorzystnych splotach zdarzeñ
doprowadziæ do nara¿enia zdrowia i ¿ycia ludzi zwi¹zanych z tymi placówkami oœwia-
towymi.

Stwierdzono, ¿e systemy alarmowe placówek oœwiatowych s¹ przestarza³ymi
urz¹dzeniami elektronicznymi, które najczêœciej sprowadzaj¹ siê do po³¹czenia telefo-
nicznego z zapowiedzi¹ dialera telefonicznego o zagro¿eniu. Komunikaty tam zawarte
nie rozró¿niaj¹ typów zagro¿eñ, a niekiedy wprost wprowadzaj¹ Policjê w b³¹d. Takim
przyk³adem mo¿e byæ zapowiedŸ z dialera telefonicznego o treœci „w³amanie do szko³y”.
Jeœli sygna³ wp³ywa do Komisariatu Policji, na terenie którego ta szko³a siê znajduje, to
sygna³ taki jest jednoznacznie zrozumia³y, ale jeœli Komisariat Policji nie pe³ni ca³odo-
bowego dy¿uru i system automatycznie prze³¹czy tak¹ informacjê do Komendy Powia-
towej lub Miejskiej Policji, to s³u¿ba dy¿urna nie jest w stanie podj¹æ interwencji, gdy¿
na jej terenie znajduje siê wiele placówek oœwiatowych. Dodatkowe zagro¿enie wynika
z faktu, i¿ sygna³ alarmowy wysy³any jest równoczeœnie na telefony komórkowe do in-
nych osób zwi¹zanych z placówk¹ oœwiatow¹, co w sytuacji ich szybszego przybycia na
miejsce zdarzenia, stwarza dla tych osób bezpoœrednie zagro¿enie zw³aszcza w godzi-
nach nocnych.

Nieodpowiadaj¹ce obecnym wymogom, przestarza³e lokalne systemy alarmowe
pod³¹czone do jednostek Policji, wielokrotnie b³êdnie informowa³y Policjê o zaistnieniu
zdarzenia np. w³amania w odleg³ej placówce, co w sytuacji braku mo¿liwoœci zweryfi-
kowania informacji sprowadza³o siê do bezcelowego anga¿owania ograniczonych
w dyspozycji Policji si³ i œrodków.

Niemniej jednak kieruj¹c siê nadrzêdnymi celami do jakich powo³ana jest Policja, jak
równie¿ maj¹c na uwadze znaczenie placówek oœwiatowych, pragnê nadmieniæ, ¿e osoby
odpowiedzialne za te placówki mog¹ dalej telefonicznie zg³aszaæ na numer alarmowy
„997” lub numer dy¿urnego najbli¿szej jednostki wszelkie zdarzenia, które wi¹¿¹ siê
z prawdopodobieñstwem pope³nienia przestêpstwa i wymagana jest interwencja Policji.

Niezale¿nie od powy¿szego nale¿y zauwa¿yæ, ¿e koncesjonowane podmioty gospo-
darcze dzia³aj¹ce na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia, maj¹ pe³ne prawo do
realizacji ochrony m.in. placowe szkolnych.

Wyra¿am przekonanie, ¿e moje stanowisko znajdzie pe³ne zrozumienie u Pani Mar-
sza³ek i spowoduje wyjaœnienie wszelkich w¹tpliwoœci w przedmiotowej sprawie.

Z powa¿aniem
insp. Wojciech Olbryœ
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Stanowisko
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W KOŒCIANIE

Warszawa, 2008.03.26

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu

nawi¹zuj¹c do korespondencji z dnia 13 marca 2008r. L.dz. BSP/DSK-043-259/08
uprzejmie informujê, ¿e sprawa rozpoznawana jest przez Wielkopolskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, któremu przes³a³em dokumenty wg w³aœciwoœci.

KOMENDANT
POWIATOWY POLICJI
w Koœcianie
m³. insp. mgr Andrzej Kuciak
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Oœwiadczenie senatora Mieczys³awa Augustyna

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Zmiany zasad finansowania domów pomocy dokonane w wyniku przyjê-
cia nowej ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 r. w art. 155
okreœli³y sposób naliczania dotacji pañstwa za pobyt mieszkañców domów
pomocy spo³ecznej skierowanych do tych placówek przed 1 stycznia 2004 r.
W ust. 2 jako podstawê wyliczenia tej dotacji przywo³uje siê przepisy z art. 87
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. W myœl tego artyku³u powiat otrzymuje
dotacjê w wysokoœci œredniego miesiêcznego kosztu pobytu mieszkañców
w danym województwie pomniejszonego o wielkoœæ odp³atnoœci w³asnych
mieszkañców i podzielonego przez liczbê mieszkañców w domach pomocy te-
go województwa. Przy czym dotacja ta nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ rzeczywisty
aktualny koszt pobytu mieszkañca w danym domu pomocy spo³ecznej. Dla
mieszkañców przyjêtych po 1 stycznia 2004 r. odp³atnoœæ jest równa rzeczy-
wistemu kosztowi pobytu i pokrywana z odp³atnoœci mieszkañców domów
pomocy oraz ich rodzin lub gmin.

Przywo³ana sytuacja prawna powoduje czêsto, ¿e w jednej placówce
przebywaj¹ osoby w odniesieniu do których odp³atnoœæ jest zró¿nicowana,
choæ korzystaj¹ one z takich samych us³ug. W bardzo wielu przypadkach do-
tacja na mieszkañców przyjmowanych na tak zwanych starych zasadach
jest ni¿sza od obecnie wyliczanej i okreœlanej przez powiat na nowych zasa-
dach, a nastêpnie og³aszanej przez wojewodê. Jest to w moim przekonaniu
niezasadne i niesprawiedliwe.

Wojewodowie dysponuj¹ informacj¹ o prawdziwych kosztach pobytu
w poszczególnych domach, zatem mogliby przekazywaæ œrodki w wysokoœci
rzeczywistych kosztów. Z danych tych korzystaj¹ jednak tylko po to, aby nie
przekroczyæ wysokoœci dotacji do tych domów, które maj¹ koszt ni¿szy od
œredniej. Co wiêcej, wojewodowie dysponuj¹ niejednokrotnie œrodkami nie-
wykorzystanymi z powodu trudnej do przewidzenia liczby zgonów miesz-
kañców, bowiem nowo przyjmowani maj¹ ju¿ naliczan¹ odp³atnoœæ na
innych zasadach. Wprawdzie zgodnie z art. 155 ust. 2 wojewoda mo¿e pod-
wy¿szyæ dotacjê o 20%, jednak jest to przepis o charakterze fakultatywnym,
wymagaj¹cy spe³nienia bli¿ej nieokreœlonych warunków – dotacja taka mo¿e
te¿ byæ pomniejszona.

Zwa¿ywszy na bardzo trudn¹ sytuacjê finansow¹ domów pomocy spo-
³ecznej, a tak¿e na konstytucyjn¹ zasadê równoœci i sprawiedliwoœci, nale-
¿a³oby pilnie zmieniæ uregulowania w odniesieniu do odp³atnoœci za pobyt
mieszkañców domów pomocy przyjêtych przed 1 stycznia 2004 r. Nie mo¿e
byæ przecie¿ tak, ¿e nowo przyjmowani mieszkañcy domów de facto dop³a-
caj¹ do pobytu wczeœniej przyjêtych w przypadku, gdy dotacja wojewody
nie pokrywa rzeczywistych kosztów pobytu.

Proszê o poinformowanie, jak Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej za-
mierza uregulowaæ kwestiê odp³atnoœci za pobyt mieszkañców przyjêtych na
starych zasadach, tak aby ta odp³atnoœæ pokrywa³a rzeczywiste koszty ich
pobytu w placówkach.

Mieczys³aw Augustyn
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OdpowiedŸ

Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na przekazane za poœrednictwem Pana Marsza³ka, przy piœmie z dnia
13 marca br., oœwiadczenie Pana Senatora Mieczys³awa Augustyna z³o¿one podczas
posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 r., dotycz¹ce zasad finansowania pobytu
osób przebywaj¹cych w domach pomocy spo³ecznej, uprzejmie informujê, ¿e:

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej (Dz.U. nr 64,
poz. 593 z póŸn. zm.) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy spo³ecz-
nej o zasiegu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób jest za-
daniem w³asnym powiatu (w tym gmin na prawach powiatu) dofinansowywanym
z bud¿etu pañstwa. Jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ zlecaæ prowadzenie
domów pomocy spo³ecznej, udzielaj¹c dotacji na dofinansowanie realizacji zleconego
zadania, organizacjom pozarz¹dowym prowadz¹cym dzia³alnoœæ w zakresie pomocy
spo³ecznej oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym dzia³aj¹cym na pod-
stawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz
o gwarancji wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowa-
dzenie dzia³alnoœci w zakresie pomocy spo³ecznej.

Od 1 stycznia 2004 roku zgodnie z ustaw¹ o dochodach jednostek samorz¹du tery-
torialnego powiat otrzymuje dotacjê na mieszkañców domów pomocy spo³ecznej pro-
wadzonych w ramach zadania w³asnego lub prowadzonych na jego zlecenie,
umieszczonych na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 ro-
ku. Dotacje dla domów pomocy spo³ecznej planuje w swoim bud¿ecie wojewoda i usta-
la jej wysokoœæ. Miesiêczn¹ kwotê dotacji dla powiatu ustala siê w wysokoœci
odpowiadaj¹cej iloczynowi liczby mieszkañców domów, o których mowa wy¿ej, w po-
wiecie i œredniego miesiêcznego kosztu utrzymania w domu, pomniejszonemu o do-
chody uzyskiwane z odp³atnoœci za pobyt w domu za mieszkañca.

Do wyliczenia dotacji przyjmuje siê œredni miesiêczny koszt utrzymania w domu
nie wy¿szy jednak ni¿ œrednia miesiêczna kwota dotacji wyliczona dla województwa.
Kwota ta w praktyce mo¿e byæ zwiêkszana co miesi¹c, stosownie do niewykorzysta-
nych œrodków dotacji (zgony mieszkañców, rezygnacja z miejsca w domu pomocy spo-
³ecznej, usamodzielnienie mieszkañca dps).

Wysokoœæ miesiêcznej dotacji na 1 mieszkañca mo¿e byæ zró¿nicowana w zale¿no-
œci od dochodów z tytu³u odp³atnoœci mieszkañców jednak nie wiêcej ni¿ o 20 %. Po-
wiat finansuje prowadzone przez siebie domy pomocy spo³ecznej z dochodów
w³asnych, stanowi¹cych najczêœciej odp³atnoœæ zamieszka³ych w domach mieszkañ-
ców. Odp³atnoœæ mieszkañców przebywaj¹cych w domach prowadzonych na zlecenie
powiatu stanowi dochód podmiotu prowadz¹cego dom pomocy spo³ecznej.

Przyjêty mechanizm finansowania domów pomocy spo³ecznej pozwala na zwiêksze-
nie dotacji na jednego mieszkañca domu pomocy spo³ecznej w trakcie roku bud¿eto-
wego i najczêœciej województwa podejmuj¹ stosowne decyzje w tym zakresie.

Tak wiêc œrednia dotacja na mieszkañca domu pomocy spo³ecznej w ci¹gu roku
bud¿etowego mo¿e wzrastaæ.

W praktyce wystêpuje zró¿nicowanie wysokoœci dotacji na 1 mieszkañca zarówno
w województwach jak i w domach pomocy spo³ecznej tego samego województwa w zale¿-
noœci od wysokoœci kosztu. Zró¿nicowanie poziomu finansowania wystêpowa³o od po-
cz¹tku przejêcia domów pomocy spo³ecznej przez samorz¹dy powiatowe i wystêpuje
nadal, chocia¿ 2 razy podejmowane by³y dzia³ania ze strony administracji rz¹dowej
w celu wyrównania tych ró¿nic.

Ponadto w 2007 roku znowelizowano równie¿ ustawê o pomocy spo³ecznej, aby po-
prawiæ finansowanie domów pomocy spo³ecznej:
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– wprowadzono now¹ definicjê kosztu utrzymania (nie wlicza siê wydatków na re-
monty i zakupy realizowane w ramach programów naprawczych, a tak¿e koszt
dzieli siê na liczbê mieszkañców, nie miejsc,

– w art. 155 ust. ustawy o pomocy spo³ecznej wprowadzono mo¿liwoœæ zwiêkszenia
dotacji dla powiatu do 20%. (Do dnia 1 kwietnia br. zwiêkszenie to by³o mo¿liwe
tylko do 10%).

– wprowadzono tak¿e mo¿liwoœæ partycypowania w op³atach za pobyt w dps przez in-
ne osoby ni¿ zobowi¹zane (np. rodzeñstwo).

Z posiadanych przez resort informacji nie wynika aby mieszkañcy przebywaj¹cy
w domach pomocy spo³ecznej na nowych zasadach „dop³acali” do pobytu mieszkañców
umieszczonych przed 1 stycznia 2004 roku, gdy¿ jeœli pojawiaj¹ siê jakiekolwiek dys-
proporcje to wyrównywane s¹ przez wojewodów z uwalnianych œrodków dotacji celowej
na dofinansowanie pobytu mieszkañców na starych zasadach. Niemniej jednak w re-
sorcie trwaj¹ prace nad zmian¹ zasad odp³atnoœci i finansowania osób korzystaj¹cych
z us³ug domów pomocy spo³ecznej. Poruszona przez Pana Senatora kwestia ró¿nic
miêdzy bie¿¹cym kosztem utrzymania mieszkañca, a œredni¹ wysokoœci¹ kwoty dota-
cji celowej na mieszkañca u trakcie tych prac równie¿ jest brana pod uwagê. Pamiêtaæ
jednak nale¿y, i¿ jakiekolwiek korekty w tym zakresie wymagaj¹ aprobaty Parlamentu
Rzeczypospolitej Polskiej.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Oœwiadczenie to dotyczy rozszerzenia Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej na Myœlenice.
Zwracam siê do Pana Premiera o pozytywne rozpatrzenie proœby w³adz

samorz¹dowych Myœlenic i uruchomienie procedur zwi¹zanych z rozszerze-
niem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Myœlenice.

W strefie tej zamierza inwestowaæ miêdzy innymi firma Tele-Fonika Kab-
le SA, która od piêtnastu lat dzia³a na terenie Myœlenic, tworzy nowe miejsca
pracy, jest jedn¹ z najbardziej prê¿nych i najlepiej rozwijaj¹cych siê firm
w Polsce. By³oby du¿¹ strat¹ dla Myœlenic i Ma³opolski, gdyby Tele-Fonika in-
westowa³a w innych regionach.

Dlatego raz jeszcze gor¹co proszê Pana Premiera o wyra¿enie zgody na
rozszerzenie granic strefy ekonomicznej na Myœlenice – Dolne Przedmieœcie.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 11.04.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odnosz¹c siê do oœwiadczenia Senatora Stanis³awa Bisztygi z³o¿onego na 6. posie-
dzeniu Senatu w dniu 6 marca 2008 r., nades³anego przy piœmie Marsza³ka Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca br., znak: BPS/DSK-043-207/08, uprzejmie
informujê, ¿e prace nad objêciem katowick¹ specjaln¹ stref¹ ekonomiczn¹ terenu
w Myœlenicach, m. in. pod inwestycjê spó³ki Tele-Fonika S.A. zosta³y ju¿ rozpoczête.

Przewidujê, ¿e projekt rozporz¹dzenia Rady Ministrów zmieniaj¹cego rozporz¹dze-
nie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej zostanie skierowany do uz-
godnieñ miêdzyresortowych w po³owie kwietnia 2008 r.

Waldemar Pawlak
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Oœwiadczenie dotyczy lokalizacji w Krakowie jednostki o znaczeniu stra-

tegicznym.
Jako cz³onek senackiej Komisji Obrony Narodowej i senator z okrêgu kra-

kowskiego zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci
umiejscowienia w Krakowie – najlepiej na jego obrze¿ach – jednej ze strategicz-
nych dla kraju jednostek wojskowych. To, jaki rodzaj wojsk zosta³by przenie-
siony, pozostawiam do decyzji panu ministrowi.

W ostatnich latach „zasoby wojska” w Krakowie zosta³y znacznie usz-
czuplone. Pora wiêc na wyrównanie dysproporcji i podjêcie decyzji, która
przez mieszkañców oraz w³adze samorz¹dowe zosta³aby przyjêta z satys-
fakcj¹ i wdziêcznoœci¹.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.03.31

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

podczas 6. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 marca 2008 r.
(BPS/DSK-043-237/08), w sprawie rozwa¿enia mo¿liwoœci umiejscowienia w Krako-
wie jednej ze strategicznych dla kraju jednostek wojskowych, uprzejmie proszê o przy-
jêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Garnizon Kraków jest jednym z najwiêkszych garnizonów w Si³ach Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej. Do zasadniczych jednostek stacjonuj¹cych na jego terenie
nale¿y zaliczyæ Dowództwo 2. Korpusu Zmechanizowanego, 6. Brygadê Desanto-
wo-Szturmow¹ (bez dwóch batalionów desantowo-szturmowych), 5. Batalion Dowo-
dzenia, 8. Bazê Lotnicz¹, 13. Eskadrê Lotnictwa Transportowego oraz inne jednostki
i instytucje wojskowe o charakterze administracyjnym i logistycznym, w tym Wojewó-
dzki Sztab Wojskowy.

Odnosz¹c siê do postulatów Pana Senatora Stanis³awa Bisztygi, pragnê zapewniæ,
¿e resort Obrony Narodowej, dostrzegaj¹c potencja³ i mo¿liwoœci rozwoju Krakowa,
rozpatruje ró¿ne opcje zwiêkszenia obecnoœci wojska w tym garnizonie. Aktualnie
trwaj¹ prace koncepcyjne nad przygotowaniem wieloletniego programu rozwoju si³
zbrojnych, którego zapisy bêd¹ okreœla³y kierunki zmian organizacyjnych i dyslokacyj-
nych jednostek wojskowych na najbli¿sze dziesiêæ lat, w tym dotycz¹ce Garnizonu Kra-
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ków. Mam nadziejê, ¿e nied³ugo bêdzie mo¿na podj¹æ decyzjê o umieszczeniu
w Krakowie jednego z dowództw szczebla strategicznego.

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 Przemys³awa B³aszczyka

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 3 marca 2008 r. by³em uczestnikiem spotkania zorganizowanego

przez pani¹ Jolantê Che³miñsk¹, wojewodê ³ódzkiego, z panem Cezarym
Grabarczykiem, ministrem infrastruktury. Spotkanie dotyczy³o infrastruktury
drogowej w województwie ³ódzkim. Plany przedstawione przez pana mini-
stra s¹ bardzo ambitne i wyra¿am g³êbok¹ nadziejê, ¿e bêd¹ one zrealizowa-
ne w ustalonych terminach.

Z przedstawionego programu wynika, i¿ wszystkie autostrady bêd¹ bu-
dowane w systemie koncesyjnym i bêd¹ to drogi p³atne. Przera¿ony obecny-
mi kosztami przejazdu polskimi autostradami (25 km – 6,5 z³) zada³em
pytanie, czy istnieje mo¿liwoœæ obni¿enia tych wygórowanych cen. W przeciw-
nym razie ma³o kogo bêdzie staæ na korzystanie z autostrad, przez co nie bê-
d¹ one w pe³ni wykorzystywane i nie spe³ni¹ pok³adanych w nich nadziei.
W odpowiedzi pan minister stwierdzi³, ¿e nie zale¿y to od niego, a suma op³at
zosta³a ustalona w 2004 r. na odpowiednim poziomie (jeœli dobrze us³ysza-
³em, z wyliczenia wynika, ¿e jest to 26 gr za 1 km). Ponadto pan minister
stwierdzi³, i¿ jedynie Ministerstwo Finansów mo¿e obecnie cokolwiek w tej
kwestii zmieniæ.

W zwi¹zku z tym moje pytanie brzmi: czy Ministerstwo Finansów zauwa-
¿a problem w tym, ¿e nasze autostrady s¹ jednymi z najdro¿szych w Euro-
pie? Czy macie pañstwo jakieœ koncepcje rozwi¹zania tego problemu oraz czy
mo¿liwe by³oby poniesienie przez bud¿et pañstwa takiej czêœci op³aty, która
realnie obni¿y³aby koszty przejazdu naszymi autostradami?

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 marca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca 2008 roku, znak: BPS/DSK-043-215/08,

dotycz¹ce oœwiadczenia Senatora Przemys³awa B³aszczyka z³o¿onego na 6. posiedze-
niu Senatu w dniu 6 marca 2008 roku, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje,
co nastêpuje.

Realizacja inwestycji na zasadach okreœlonych w ustawie o autostradach p³atnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wymaga, aby koszty operatora odcinka auto-
strady poniesione w zwi¹zku z budow¹ obiektu oraz w zwi¹zku z koniecznoœci¹ pozys-
kania kapita³u na tê budowê zosta³y sfinansowane z przychodów pochodz¹cych z op³at
pobieranych od kierowców korzystaj¹cych z autostrady lub ze Ÿróde³ publicznych
(œrodki Krajowego Funduszu Drogowego).

Rada Ministrów w dniu 25 wrzeœnia 2007 roku przyjê³a program wieloletni pn. Pro-
gram Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012. £¹czne wydatki na zadania zapisa-
ne w Programie zosta³y okreœlone na poziomie 121 mld z³, z czego 113,3 mld z³ stanowi¹
œrodki pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa, natomiast 7,7 mld z³ to œrodki Krajowego Fun-
duszu Drogowego.
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Nale¿y wskazaæ, ¿e dysponentem ww. œrodków jest Minister Infrastruktury i od de-
cyzji podjêtej przez dysponenta zale¿y sposób wykorzystania zaplanowanych œrodków.
Kwota 121 mld z³ stanowi nieprzekraczalny limit wydatków publicznych na drogownic-
two w latach 2008–12. Od decyzji Ministra Infrastruktury zale¿y gospodarowanie w ra-
mach ww. œrodków, przy czym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e obni¿enie op³at za przejazd
autostrad¹ spowoduje wzrost wydatków publicznych poniesionych w celu zrekompen-
sowania operatorowi obni¿onych przychodów, a co za tym idzie zmniejszenie puli œrod-
ków dostêpnej na realizacjê prac budowlanych dotycz¹cych dróg krajowych
pozostaj¹cych w zarz¹dzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Z wyrazami szacunku
Z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Gdy w 1998 r. nast¹pi³ podzia³ administracyjny Polski na gminy, powiaty

i województwa, a wraz z nim podzia³ dotycz¹cy administrowania drogami,
powsta³ chaos spowodowany odpowiedzialnoœci¹ samorz¹dów za drogi
przekazane z „urzêdu” przez pañstwo. Czêsto siê zdarza, ¿e dana droga nie
jest ani gminna, ani powiatowa i nie ma organów odpowiedzialnych za jej
stan. Starosta uwa¿a, ¿e droga nale¿y do gminy, wójt zaœ uwa¿a, ¿e to po-
wiat jest za ni¹ odpowiedzialny.

Czy nie nale¿a³oby uporz¹dkowaæ przepisów dotycz¹cych podzia³u dróg
miêdzy samorz¹dy? Mo¿e powinien powstaæ nowy podzia³ dróg, w którym
wziêliby udzia³ przedstawiciele wojewody, starostowie i wójtowie?

Ponadto bud¿ety gmin, a przede wszystkim powiatów, s¹ takie, ¿e nie s¹
one w stanie, przy tak wysokich cenach materia³ów budowlanych i wysokich
kosztach zatrudnienia pracowników drogowych, utrzymywaæ ani remonto-
waæ dróg, za które s¹ odpowiedzialne.

Do moich biur senatorskich nap³ywaj¹ proœby od samorz¹dowców z wo-
jewództwa ³ódzkiego, którego jestem mieszkañcem i przedstawicielem w Se-
nacie RP, zaniepokojonych przedstawion¹ sytuacj¹.

Korzystaj¹c z mojego prawa, zgodnie z art. 49 Regulaminu Senatu RP,
pragnê zapytaæ Pana Ministra, czy podejmie stosowne kroki zmierzaj¹ce do
uporz¹dkowania sytuacji administracyjnej na polskich drogach oraz czy wi-
dzi mo¿liwoœæ wprowadzenia subwencji drogowej przede wszystkim dla po-
wiatów.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Przemys³awa B³aszczyka, przes³ane

przy piœmie Nr BPS/DSK-043-211/08 z dnia 13 marca 2008 r., w sprawie uporz¹dko-
wania sytuacji administracyjnej na polskich drogach uprzejmie wyjaœniam, ¿e z chwil¹
wprowadzenia reformy administracyjnej Pañstwa, tj. z dniem 1 stycznia 1999 r. zosta³
wprowadzony nowy podzia³ dróg publicznych na drogi: krajowe, wojewódzkie, powiato-
we, gminne. Drogi niezaliczone do ¿adnej z kategorii dróg publicznych s¹ drogami we-
wnêtrznymi. Przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póŸn. zm.) umo¿liwiaj¹ dokonywanie zmian kategorii dróg.
Procedury dotycz¹ce zmian kategorii dróg zosta³y okreœlone w art. 5, 6, 6a, 7 oraz art.
10 ust. 1–3 ustawy o drogach publicznych.

Resort infrastruktury nie ma mo¿liwoœci formalnych porz¹dkowania sieci dróg sa-
morz¹dowych. Zmiany kategorii dróg, w przypadku, gdy lokalne w³adze samorz¹dowe
widz¹ tak¹ koniecznoœæ, mog¹ byæ dokonane w trybie okreœlonym w ustawie o drogach
publicznych.

6. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2008 r. 21



Ponadto, uprzejmie informujê, ¿e art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych prze-
widuje mo¿liwoœæ przekazywania zarz¹dzania drogami publicznymi miêdzy zarz¹dca-
mi, w trybie porozumienia, reguluj¹cego w szczególnoœci wzajemne rozliczenia
finansowe. Odnosz¹c siê do kwestii finansowania dróg samorz¹dowych, uprzejmie wy-
jaœniam, ¿e istniej¹cy w latach 1999–2003 system finansowania drogownictwa samo-
rz¹dowego (w formie czêœci drogowej subwencji ogólnej) uzale¿niony by³ m. in. od
natê¿enia ruchu, stanu iloœciowego sieci drogowej zarz¹dzanej przez dan¹ jednostkê
samorz¹dow¹, lokalizacji dróg (tereny górskie, odcinki miejskie). Sposób ten nie by³
akceptowany przez œrodowiska samorz¹dowe. Strona Samorz¹dowa Komisji Wspólnej
Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego uzna³a, ¿e ówczesny sposób finansowania jedno-
stek samorz¹dowych powinien zostaæ zmieniony. W zwi¹zku z powy¿szym zosta³a
uchwalona ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du tery-
torialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) uwzglêdniaj¹ca w mo¿liwie najpe³niejszy sposób
postulaty zg³oszone przez poszczególne samorz¹dy.

Od 1 stycznia 2004 r. skala wydatków na drogi samorz¹dowe zale¿y g³ównie od te-
go, jaki jest poziom udzia³u dochodów bud¿etów samorz¹dów w podatkach CIT i PIT
oraz od tego ile œrodków finansowych samorz¹dy przeznacz¹ na remonty dróg czy
inwestycje drogowe.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, uprzejmie informujê, ¿e resort infrastruktury dysponu-
j¹c œrodkami jedynie na drogi krajowe, zarz¹dzane przez Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad, nie ma innych mo¿liwoœci formalnych finansowania dróg za-
rz¹dzanych przez samorz¹dy. Nie ma te¿ mo¿liwoœci ingerowania w dzia³alnoœæ samo-
rz¹dów. Równoczeœnie pragnê podkreœliæ, ¿e kwestie dotycz¹ce finansów publicznych,
w tym równie¿ kszta³towania dochodów jednostek samorz¹du terytorialnego, pozosta-
j¹ we w³aœciwoœci resortu finansów.

Obecnie wszczête zosta³y prace maj¹ce na celu dokoñczenie reformy administracji
publicznej. Celem tych dzia³añ jest uporz¹dkowanie podzia³u kompetencji miêdzy ad-
ministracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ oraz wzmocnienie znaczenia samorz¹du teryto-
rialnego. Problematyka zarz¹dzania drogami i zasady finansowania tych zadañ bêd¹
wa¿nym elementem przygotowywanej reformy.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Zbigniew Rapciak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Krystyny Bochenek

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana z proœb¹ o podjêcie dzia³añ, które doprowadzi³yby

do zadoœæuczynienia finansowego rodzinom górników poleg³ych w czasie pa-
cyfikacji kopalni „Wujek” w grudniu 1981 r.

Obietnice wyp³aty takich odszkodowañ czêsto pada³y w ci¹gu ostatnich
lat. W grudniu 2006 r., w dwudziest¹ pi¹t¹ rocznicê tragedii w „Wujku”, pre-
zydent RP Lech Kaczyñski powiedzia³, ¿e zadoœæuczynienie, zarówno moral-
ne, jak i materialne, jest w tej chwili mo¿liwe. W maju 2007 r., gdy S¹d
Okrêgowy w Katowicach skaza³ piêtnastu cz³onków plutonu specjalnego
ZOMO za udzia³ w pacyfikacji kopalñ „Wujek” i „Manifest Lipcowy”, ówczes-
ny wiceminister MSWiA, Jaros³aw Zieliñski, podtrzyma³ deklaracjê prezyden-
ta Kaczyñskiego. Sprawa utknê³a jednak w martwym punkcie.

W grudniu ubieg³ego roku, w czasie uroczystoœci pod Krzy¿em – Pomni-
kiem Ofiar Tragedii, Pan Premier powiedzia³: „Czas pewne sprawy zakoñczyæ
tak, aby ci, którzy op³akiwali œmieræ swoich najbli¿szych, mieli poczucie, ¿e oj-
czyzna nie tylko pamiêta, ale podaje pomocn¹ d³oñ, wspiera i z tej historii wy-
prowadza bardzo proste przes³anie – ¿e ci, którzy walczyli o wolnoœæ, godnoœæ,
solidarnoœæ, znajduj¹ miejsce w naszych sercach i w naszych dzia³aniach”.

Na pocz¹tku lutego bie¿¹cego roku rz¹d podj¹³ uchwa³ê, na mocy której
rodzice, ma³¿onkowie i dzieci osób, które ponios³y œmieræ w grudniu 1970 r.
w wyniku dzia³añ wojska i milicji na Wybrze¿u, otrzymaj¹ jednorazowe wy-
p³aty w wysokoœci 50 tysiêcy z³. Jestem przekonana, ¿e podobna uchwa³a,
obejmuj¹ca najbli¿szych krewnych ofiar stanu wojennego w kopalni „Wu-
jek”, mog³aby stanowiæ odpowiedni¹ podstawê do jednorazowego, finanso-
wego zadoœæuczynienia rodzinom górników poleg³ych w „Wujku”.

Problem jest mi szczególnie bliski ze wzglêdu na fakt, ¿e ju¿ trzeci¹ ka-
dencjê pe³niê mandat senatora wybranego przez mieszkañców Œl¹ska.

Krystyna Bochenek

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 maja 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W zwi¹zku z przekazanym przy piœmie z dnia 13 marca br., znak:
BPS/DSK-043-208/08 oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pani¹ Senator Krystynê Boche-
nek na szóstym posiedzeniu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie podjêcia dzia-
³añ, które doprowadzi³yby do zadoœæuczynienia finansowego rodzinom górników
poleg³ych w czasie pacyfikacji kopalni „Wujek” w grudniu 1981 roku, pragnê wyjaœniæ,
co nastêpuje.

Na wniosek „Zespo³u ds. Badañ Wydarzeñ w dniu 16 grudnia 1981 roku, który
wspó³pracowa³ z Komisj¹ Zak³adow¹ NSZZ „Solidarnoœæ” KWK „Wujek", zosta³y przy-
znane renty specjalne. Niezale¿nie od przyznanych rent rodziny dziewiêciu ofiar œmier-
telnych bezskutecznie ubiega³y siê o stosowne odszkodowania finansowe. Moim
zdaniem bezwzglêdnie siê im one nale¿¹. Dlatego te¿ podczas uroczystoœci pod Krzy-
¿em – Pomnikiem Ofiar Tragedii zadeklarowa³em przyœpieszenie dzia³añ w tym wzglê-
dzie. W grudniu 2007 roku zwróci³em siê do Ministra Spraw Wewnêtrznych
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i Administracji o szybkie zakoñczenie prac legislacyjnych maj¹cych na celu umo¿liwie-
nie zadoœæuczynienia finansowego rodzinom poleg³ych górników.

Prace s¹ w toku. Jestem przekonany, ¿e w najbli¿szym czasie sprawa zostanie po-
zytywnie zakoñczona.

Waldemar Pawlak
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Oœwiadczenie senator Barbary Borys-Damiêckiej

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Ponownie kierujê do Pana Ministra oœwiadczenie w sprawie przywróce-
nia pe³nych funkcji rezydencjalnych muzeum wilanowskiemu i pa³acowi
w Wilanowie. Informujê Pana Ministra, ¿e nie jestem usatysfakcjonowana od-
powiedzi¹, jakiej podsekretarz stanu, pan Tomasz Merta, udzieli³ mi na pis-
mo BPS/DSK – 112/08.

Do mojego pisma za³¹czy³am zarówno znaczn¹ liczbê oryginalnych doku-
mentów zebranych w latach 2004–2006, które, z tego, co wiem, by³y sk³ada-
ne w ministerstwie ju¿ za Pana poprzedników, jak i najnowsze dokumenty,
z roku 2007. Sprawa muzeum wilanowskiego znana jest wiêc urzêdnikom
ministerstwa, pracuj¹cym w nim do dziœ, a i panu podsekretarzowi Mercie te
dokumenty musia³y choæ raz wpaœæ w rêce.

Jeden z ostatnich dokumentów z 2007 r. informuje, ¿e SGGW odst¹pi³a
od wskazania konkretnej dzia³ki na wymianê za tê wilanowsk¹ i gotowa jest
przyj¹æ ka¿d¹ dzia³kê, jak¹ wska¿e ministerstwo skarbu, byleby by³a ona równo-
wa¿na metra¿owo. A wiêc teraz pora na konkretne dzia³ania, a nie na ponow-
ne monitorowanie czy analizowanie. Uwa¿am, ¿e nadszed³ czas, ¿eby jedyne
upowa¿nione do tego organy: ministerstwo kultury i ministerstwo skarbu roz-
poczê³y negocjacje.

Z tego, co mi wiadomo, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
nie poniesie obci¹¿aj¹cych bud¿et kosztów odzyskania i utrzymania Pól Mo-
rysiñskich, gdy¿ dyrekcja muzeum posiada mo¿liwoœci zdobycia œrodków na
ten cel.

Oczekujê raczej podjêcia dzia³añ ni¿ grzecznoœciowego i unikowego uspo-
kajania, oczywiœcie jeœli ministerstwo ma wolê szybkiego i pozytywnego sfi-
nalizowania sprawy, która ci¹gnie siê od 2004 r.

Bêdê wdziêczna za informacjê o podjêtych dzia³aniach.

Z wyrazami szacunku
Barbara Borys-Damiêcka

OdpowiedŸ

Warszawa, 31 marca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z ponownym wyst¹pieniem pani senator Barbary Borys-Damiêckiej

(BPS/DSK - 043 - 238/08) w sprawie przywrócenia pe³nych funkcji rezydencjalnych
muzeum wilanowskiemu i pa³acowi w Wilanowie, bardzo proszê o zapoznanie siê ze
stanowiskiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tej sprawie.

Jak informowa³em pani¹ senator w odpowiedzi na poprzednie wyst¹pienie doty-
cz¹ce Pól Morysiñskich (BPS/DSK-043-112/08), Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego szczegó³owo zapozna³ siê z aktualn¹ sytuacj¹ tych gruntów oraz
mo¿liwoœciami rozwi¹zañ satysfakcjonuj¹cych zainteresowane strony. W Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowano spotkania kierownictwa resor-
tu z dyrektorem Muzeum Pa³acu w Wilanowie oraz jego pracownikami, w trakcie
którego omówione zosta³y mo¿liwe rozwi¹zania podnoszonego przez pani¹ senator pro-
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blemu. W konsekwencji podjêtych decyzji, w najbli¿szym czasie planowane jest spot-
kanie z Ministrem Skarbu Pañstwa w celu podjêcia konkretnych dzia³añ na rzecz
przygotowania odpowiedniej propozycji dla Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Pragnê zapewniæ pani¹ senator, ¿e Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przyk³ada ogromn¹ wagê do jak najszybszego i najkorzystniejszego dla dziedzictwa
kulturowego rozwi¹zania kwestii zagospodarowania Pól Morysiñskich.

O kolejnych krokach i ustaleniach podejmowanych w powy¿szej sprawie, Minister-
stwo Kultury Dziedzictwa Narodowego bêdzie informowaæ pani¹ senator na bie¿¹co.

£¹czê wyrazy szacunku
z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podsekretarz Stanu
Tomasz Merta
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Wejœcie Rzeczypospolitej Polskiej do strefy Schengen wp³ywa na ograni-
czenia w nawi¹zywaniu i dynamizowaniu wspó³pracy partnerskiej miêdzy
mieszkañcami Polski, Ukrainy i Bia³orusi. W konsekwencji mo¿e to prowadziæ
do zwiêkszenia barier ekonomicznych i kulturowych. Dziœ obserwujemy realne
utrudnienia dla obywateli pañstw s¹siaduj¹cych z naszym regionem w prze-
kraczaniu granicy pañstwowej Rzeczypospolitej Polskiej. W tej sytuacji, maj¹c
na uwadze dotychczasowe dobre stosunki miêdzyludzkie i partnersk¹
wspó³pracê mieszkañców terenów przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej,
Ukrainy i Republiki Bia³orusi, dostrzegam koniecznoœæ podjêcia inicjatywy od-
powiedniego uregulowania ustawodawstwa w kwestii ma³ego ruchu granicz-
nego miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Ukrain¹ i Republik¹ Bia³orusi.

W trosce o rozwój dobros¹siedzkich stosunków z partnerami ze strony
ukraiñskiej i bia³oruskiej oraz o wartoœci, jakie niesie ze sob¹ wspó³praca miê-
dzy wspólnotami obszarów przygranicznych w dziedzinie rozwoju regionów,
zwracam siê do pana premiera z proœb¹ o wprowadzenie u³atwieñ w przekra-
czaniu granicy pañstwowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, Ukrainy
oraz Republiki Bia³orusi zameldowanych na pobyt sta³y lub czasowy w miej-
scowoœciach po³o¿onych w pasach ma³ego ruchu granicznego, uznanie za pasy
ma³ego ruchu granicznego obszarów o szerokoœci 50 km po³o¿onych po oby-
dwu stronach granicy pañstwowej, w³¹czenie do ma³ego ruchu granicznego
przejœæ granicznych dostêpnych dla ruchu osobowego: S³awatycze–Domacze-
wo, Terespol–Brzeœæ, Dorohusk–Jagodzin, Hrebenne– Rawa Ruska, Hrubie-
szów–W³odzimierz Wo³yñski, Zosin–Uœci³ug oraz stworzenie odrêbnych przejœæ
granicznych, przeznaczonych wy³¹cznie dla ma³ego ruchu granicznego.

Jako reprezentantowi Lubelszczyzny, maj¹c na uwadze stanowisko Sto-
warzyszenia Samorz¹dów Euroregionu Bug skupiaj¹cego osiemdziesi¹t czte-
ry samorz¹dy Lubelszczyzny, zale¿y mi szczególnie na upowszechnianiu
dorobku kulturowego i tradycji spo³ecznoœci przygranicznych. Z tych wzglê-
dów, powo³uj¹c siê na Europejsk¹ Konwencjê Ramow¹ o wspó³pracy trans-
granicznej miêdzy wspólnotami i w³adzami terytorialnymi, wnoszê
o uregulowanie powy¿szych kwestii.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 21 marca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 13 marca 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-199/08)

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia Senatora RP Pana Lucjana Cichosza z³o¿onego
podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 roku w sprawie uregulowania
ustawodawstwa w kwestii ma³ego ruchu granicznego miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹
a Ukrain¹ i Republik¹ Bia³orusi, przekazanego pismem z dnia 18 marca 2008 roku
(sygn. DSPA-4404-22/08) przez Sekretarza Stanu Szefa Gabinetu Politycznego Preze-
sa Rady Ministrów Pana S³awomira Nowaka – z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów
– uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.
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Na wstêpie warto zauwa¿yæ, i¿ Polska jako cz³onek UE zwi¹zana jest przepisami rozpo-
rz¹dzenia (WE) Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 ro-
ku ustanawiaj¹cego wspólnotowy kodeks zasad reguluj¹cych przep³yw osób przez granice
[kodeks graniczny Schengen (Dz. U. UE. L. 06. 105. 1)]. Sposób zabezpieczenia granicy pañ-
stwowej, procedury odpraw paszportowych, jak równie¿ forma organizacji odpraw
w przejœciach granicznych wynikaj¹ z wymogów przyst¹pienia Polski do Schengen.

Form¹ u³atwiania, zw³aszcza sta³ym mieszkañcom strefy przygranicznej, przekra-
czania granicy zewnêtrznej Unii Europejskiej jest ma³y ruch graniczny. Polska jako
kraj, który posiada jedn¹ z najd³u¿szych l¹dowych granic zewnêtrznych, by³a i jest za-
interesowana rozwojem tej formy wzajemnych kontaktów obywateli. Przedstawiciele
Polski brali aktywny udzia³ w pracach nad przygotowaniem rozporz¹dzenia (WE)
Nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku ustana-
wiaj¹cego przepisy dotycz¹ce ma³ego ruchu granicznego na zewnêtrznych granicach
l¹dowych pañstw cz³onkowskich i zmieniaj¹cego postanowienia Konwencji z Schengen.
Powy¿sze rozporz¹dzenie okreœla podstawowe zasady, jakim ma³y ruch graniczny powi-
nien odpowiadaæ, a tak¿e upowa¿nia pañstwa cz³onkowskie do zawierania lub utrzymy-
wania w mocy umów dwustronnych z s¹siaduj¹cymi pañstwami trzecimi w celu
wdro¿enia ma³ego ruchu granicznego. Zawarcie takich umów pozwoli mieszkañcom
stref przygranicznych obejmuj¹cych z zasady obszar do 30 km od granicy, a w niektó-
rych przypadkach wynikaj¹cych ze specyfiki podzia³u administracyjnego do 50 km od
granicy) na regularne przekraczanie wspólnej granicy i przebywanie w tych strefach ze
wzglêdów kulturalnych, spo³ecznych, rodzinnych oraz w uzasadnionych przypadkach
tak¿e z powodów ekonomicznych, tylko po okazaniu specjalnego zezwolenia, bez koniecz-
noœci uzyskiwania wiz. Zezwolenie na przekroczenie granicy wydawane jest odp³atnie.

W dniu 25 paŸdziernika 2007 roku Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister
Spraw Wewnêtrznych i Administracji zatwierdzili wspólnie Za³o¿enia do umów z Bia³o-
rusi¹ Federacj¹ Rosyjsk¹ i Ukrain¹ o ma³ym ruchu granicznym. Zgodnie z przyjêtymi
za³o¿eniami, do podjêcia negocjacji z zainteresowanymi pañstwami w zakresie zawar-
cia stosownych porozumieñ bilateralnych o ma³ym ruchu granicznym wskazany zosta³
resort spraw zagranicznych.

W dniu 4 marca 2008 roku zosta³a parafowana Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma³ego ruchu graniczne-
go. Zgodnie z tekstem Umowy – strefa przygraniczna, której mieszkañcy s¹ uprawnieni
do korzystania z ma³ego ruchu granicznego obejmuje wszystkie miejscowoœci obu
Umawiaj¹cych siê Stron le¿¹ce w odleg³oœci do 50 km od granicy. Zosta³y one wymie-
nione w za³¹czniku do Umowy.

Mieszkañcy strefy przygranicznej podró¿uj¹cy w ramach ma³ego ruchu graniczne-
go mog¹ przekraczaæ granicê we wszystkich przejœciach granicznych przeznaczonych
dla miêdzynarodowego ruchu osobowego oraz przez przejœcia graniczne przeznaczone
dla ma³ego ruchu granicznego.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ w najbli¿szej przysz³oœci resort spraw we-
wnêtrznych i administracji nie planuje otwarcia odrêbnych przejœæ granicznych wy-
³¹cznie na potrzeby ma³ego ruchu granicznego.

Nale¿y wskazaæ, i¿ w³aœciwym do udzielenia bli¿szych informacji co do aktualnego
stanu zaawansowania prac nad ewentualnym zawarciem takiej umowy z Bia³orusi¹ –
jest Minister Spraw Zagranicznych.

Z powa¿aniem
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Piotr Stachañczyk
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego
oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Po konsultacjach ze œrodowiskiem lekarskim dotycz¹cych najdotkliw-

szych problemów tej grupy zawodowej pozyskaliœmy informacje o istotnym
pogorszeniu siê sytuacji materialnej lekarzy rezydentów w szpitalach woje-
wództwa ³ódzkiego.

W zwi¹zku ze zwiêkszeniem œrodków finansowych, przekazywanych
szpitalom za wykonywane œwiadczenia medyczne wynikaj¹ce z kontraktów
szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia, wzros³y wynagrodzenia lekarzy.
Jednak¿e dyrektorzy ³ódzkich szpitali, podwy¿szaj¹c wynagrodzenia leka-
rzy, pominêli lekarzy rezydentów, choæ uczestnicz¹ oni w wykonywaniu
us³ug na rzecz NFZ w takim samym stopniu, jak pozostali lekarze zatrudnieni
w tych szpitalach. Lekarze rezydenci wykonuj¹ zawód lekarza i jednoczeœnie
odbywaj¹ specjalizacjê w formie tak zwanej rezydentury, która jest przyzna-
wana najlepszym z kandydatów wy³onionych w drodze obiektywnego kon-
kursu. Lekarz rezydent ma wiêc co najmniej te same kwalifikacje
i wykszta³cenie, ten sam zakres obowi¹zków, analogiczny sta¿ pracy oraz
wykonuje tê sam¹ pracê, co inni lekarze bêd¹cy w trakcie specjalizacji. Tym-
czasem dyrektorzy ³ódzkich szpitali, pomijaj¹c lekarzy rezydentów przy
przyznawaniu podwy¿ek, zazwyczaj twierdz¹, ¿e wysokoœæ wynagrodzenia
lekarzy rezydentów reguluj¹ odrêbne przepisy.

Postêpowanie dyrektorów jest w sposób oczywisty sprzeczne z prawem
pracy, w szczególnoœci z zapisem art. 183 ustawy – Kodeks pracy, a tak¿e z pra-
wem wspólnotowym. Ma tu miejsce ewidentne dyskryminowanie ze wzglêdu na
tryb specjalizacji, który z punktu widzenia ³¹cz¹cego rezydenta z dyrekcj¹ szpi-
tala stosunku pracy przek³ada siê na rodzaj umowy o pracê i wymiar zatrudnie-
nia. Nie istniej¹ legis specialis, które uprawnia³yby do takiego traktowania,
niezgodnego z prawem pracy dyskryminowania lekarzy rezydentów.

Nasz¹ opiniê potwierdza stanowisko Departamentu Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego Ministerstwa Zdrowia z dnia 4 stycznia 2008 r., w którym czyta-
my, i¿ zgodnie z § 30 rozporz¹dzenia ministra zdrowia z dnia 20 paŸdzierni-
ka 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy rezydentów (DzU nr 213,
pozycja 1779, z póŸniejszymi zmianami) œrodki finansowe na wynagrodzenie
zasadnicze nie obejmuj¹ wynagrodzenia za dy¿ury medyczne oraz pozosta-
³ych sk³adników wynagrodzeñ wynikaj¹cych z uk³adu zbiorowego pracy lub
regulaminu wynagrodzenia obowi¹zuj¹cego w jednostce zatrudniaj¹cej leka-
rza w trybie rezydentury. W zwi¹zku z powy¿szym podmiot zatrudniaj¹cy le-
karza w trybie rezydentury ma pe³n¹ swobodê w podwy¿szaniu
wynagrodzenia za dy¿ury medyczne oraz ustalania dodatkowych sk³adni-
ków wynagrodzenia pod warunkiem, ¿e dodatkowe sk³adniki wynikaj¹ z uk-
³adu zbiorowego pracy albo regulaminu wynagrodzenia.

Ponadto w myœl art. 183c §1 kodeksu pracy, je¿eli lekarz rezydent pe³ni
funkcjê m³odszego asystenta, to winien on otrzymaæ wynagrodzenie odpo-
wiednie dla tej funkcji. Nie ma bowiem ¿adnego powodu, by zak³ad opieki
zdrowotnej, korzystaj¹c z pracy rezydenta wykonywanej w zakresie czyn-
noœci m³odszego asystenta, op³aca³ tê pracê ni¿ej ni¿ lekarza zatrudnionego
na tym samym stanowisku, ale nieodbywaj¹cego specjalizacji w ogóle albo
odbywaj¹cego specjalizacjê na zasadach tak zwanego oddelegowania. Zgod-
nie z dalsz¹ treœci¹ art. 183c §1 kodeksu pracy pracownicy maj¹ prawo do
jednakowego wynagrodzenia za jednakow¹ pracê lub za pracê o jednako-
wej wartoœci. Mówi o tym równie¿ art. 112 kodeksu pracy, w którym czyta-
my, ¿e pracownicy maj¹ równe prawa z tytu³u jednakowego wype³nienia
takich samych obowi¹zków.

Wobec tego nic nie stoi na przeszkodzie, aby dyrektorzy podnosili wyna-
grodzenia rezydentów, a podwy¿ki takie musz¹ mieæ miejsce wszêdzie tam,
gdzie podwy¿szone s¹ wynagrodzenia lekarzy odbywaj¹cych specjalizacjê
w innych trybach.
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Z naszych informacji wynika, ¿e w województwie ³ódzkim wynagrodze-
nia zasadnicze lekarzy rezydentów nie s¹ wyrównywane do wysokoœci wy-
nagrodzenia innych lekarzy z tym samym sta¿em pracy, odbywaj¹cych
specjalizacjê w ramach umowy o pracê. Takie postêpowanie dyrektorów dzi-
wi, równie¿ z ekonomicznego punktu widzenia. W istocie zatrudnienie leka-
rzy rezydentów jako pracowników œwiadcz¹cych us³ugi realizowane przez
szpitale jest najkorzystniejsz¹ form¹ zatrudnienia lekarza po sta¿u podyplo-
mowym ze wzglêdu na finansowanie istotnej czêœci jego wynagrodzenia
przez Ministerstwo Zdrowia.

Niepodjêcie pilnych dzia³añ naprawiaj¹cych z³¹ sytuacjê bêdzie mia³o
w krótkim czasie bardzo negatywne skutki spo³eczne i ekonomiczne. Ewentu-
alna utrata czêœci lekarzy rezydentów z województwa ³ódzkiego mo¿e nie tyl-
ko spowodowaæ pozbycie siê najlepszych kandydatów na specjalistów, ale
tak¿e przyniesie straty ekonomiczne.

Prosimy pani¹ minister o odniesienie siê do niniejszej sprawy oraz wska-
zanie, jakie dzia³ania zamierza pani podj¹æ w celu usuniêcia powy¿szych
nieprawid³owoœci.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.01

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na wspólne oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów: Macieja Grub-

skiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego podczas 6. posiedzenia Senatu KP w dniu 6 marca
2008 r., pragnê ustosunkowaæ siê do podniesionych kwestii i uprzejmie proszê o przy-
jêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Lekarze odbywaj¹cy specjalizacjê w trybie rezydentury podlegaj¹ odmiennym zasa-
dom wynagradzania ni¿ pozostali pracownicy zatrudnieni w zak³adzie opieki zdrowot-
nej, w stosunku do których ustalenie wynagrodzenia nastêpuje na zasadach ogólnych
okreœlonych przepisami Kodeksu pracy oraz ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej,
zasadniczym bowiem celem umowy o pracê zawartej ze specjalizuj¹cym siê lekarzem
jest nie tyle wykonywanie przez niego pracy zawodowej, co przygotowanie zawodowe.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z póŸn.
zm.), „rezydentura” jest szczególn¹ umow¹ o pracê na czas okreœlony, zawart¹ z jed-
nostk¹ organizacyjn¹ prowadz¹c¹ specjalizacjê w³aœnie w celu doskonalenia zawodo-
wego, polegaj¹c¹ na realizacji ustalonego programu specjalizacji.

Œrodki na wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów s¹ okreœlane w bud¿ecie pañstwa,
natomiast zasady ich wynagradzania zosta³y uregulowane w ww. rozporz¹dzeniu.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ zgodnie z § 30 przedmiotowego rozporz¹dze-
nia, minister w³aœciwy do spraw zdrowia zapewnia corocznie œrodki finansowe niezbêd-
ne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury. Ww. œrodki Minister Zdrowia
przekazuje na podstawie umowy zawartej z jednostk¹ organizacyjn¹ zatrudniaj¹c¹ le-
karzy odbywaj¹cych specjalizacjê.
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Wysokoœæ wynagrodzenia rezydenta zgodnie z § 30 ust. 4 rozporz¹dzenia w sprawie
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów jest okreœlona na podstawie przeciêtnego mie-
siêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku za
ubieg³y rok, og³aszanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia do dnia
15 stycznia ka¿dego roku, w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 70% tego wynagrodzenia.

Od 1999 r. wysokoœæ wynagrodzenia rezydentów systematycznie wzrasta ze wzglêdu
na wzrost przeciêtnego wynagrodzenia, od którego liczona jest wysokoœæ wynagrodzenia
lekarza odbywaj¹cego specjalizacjê w ramach rezydentury. W 2007 r. zasadnicze wyna-
grodzenie miesiêczne rezydenta wynios³o 1757 z³, natomiast od dnia 1 stycznia 2008 r.
lekarz rezydent bêdzie otrzymywa³ wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokoœci 2473
z³, czyli o 716 z³ wynagrodzenia zasadniczego brutto wiêcej ni¿ w roku 2007.

Pragnê podkreœliæ, i¿ zgodnie z obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem, œrodki finansowe
na wynagrodzenie zasadnicze nie obejmuj¹ wynagrodzenia za dy¿ury medyczne oraz
pozosta³ych sk³adników wynagrodzeñ wynikaj¹cych z uk³adu zbiorowego pracy lub
z regulaminu wynagradzania obowi¹zuj¹cego w jednostce zatrudniaj¹cej lekarza
w trybie rezydentury.

W zwi¹zku z powy¿szym podmiot zatrudniaj¹cy lekarza w trybie rezydentury ma
pe³n¹ swobodê w podwy¿szaniu wynagrodzenia za dy¿ury medyczne oraz ustalania do-
datkowych sk³adników wynagrodzenia, pod warunkiem, ¿e dodatkowe sk³adniki wyni-
kaj¹ z uk³adu zbiorowego pracy albo regulaminu wynagradzania.

Z wyrazami g³êbokiego szacunku
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Andrzej W³odarczyk
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Zwracam siê z proœb¹ o uwzglêdnienie w bud¿ecie pañstwa na rok 2009
œrodków finansowych przeznaczonych na konserwacjê i utrzymanie oraz mo-
dernizacjê systemu melioracji wodnych podstawowych, stanowi¹cego jedno-
czeœnie system ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw Wiœlanych. Na rozwój
tego regionu w ramach projektów Unii Europejskiej s¹ zaplanowane œrodki fi-
nansowe wymagaj¹ce udzia³u w³asnego bud¿etu województwa pomorskie-
go, ale jest to dalece niewystarczaj¹ce w stosunku do potrzeb. Ten,
w wiêkszej czêœci depresyjnie po³o¿ony, malowniczy teren zagro¿ony jest po-
wodziami i wymaga znacznie wiêkszej iloœci œrodków finansowych.

Uzasadnienie. ¯u³awy Wiœlane s¹ unikatow¹ w skali kraju i kontynentu
enklaw¹ œrodowiska naturalnego, posiadaj¹c¹ niezwyk³e walory historycz-
ne, agroturystyczne i du¿e znaczenie spo³eczno-gospodarcze. Utrzymanie
i modernizacja systemu os³ony przeciwpowodziowej ¯u³aw jest podstawo-
wym warunkiem dalszego zabezpieczenia gospodarki i ludzi przed ogromny-
mi stratami, przyrody przed degradacj¹ oraz powstrzymania procesu
peryferyzacji tego obszaru, w tym zahamowania rozwoju spo³eczno-ekonomi-
cznego.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, proszê przyjrzeæ siê poruszonej przeze mnie
sprawie oraz poczyniæ odpowiednie kroki prawne i podj¹æ odpowiednie decy-
zje. Jednoczeœnie proszê poinformowaæ mnie o wszelkich czynnoœciach pod-
jêtych w powy¿szej sprawie.

Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ

Warszawa, 21.04.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba wyg³oszone podczas

6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 r., dotycz¹ce proœby o uwzglêdnienie
w bud¿ecie pañstwa na rok 2009 œrodków finansowych przeznaczonych na konserwa-
cjê i utrzymanie oraz modernizacjê systemu melioracji wodnych podstawowych, sta-
nowi¹cych jednoczeœnie system ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw Wiœlanych,
uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Odnosz¹c siê do czêœci oœwiadczenia pana senatora dotycz¹cego utrzymania
urz¹dzeñ na terenie ¯u³aw Wiœlanych, uprzejmie informujê, i¿ œrodki na bie¿¹ce utrzy-
manie przyznawane s¹ rokrocznie w ustawach bud¿etowych w czêœci 22 dotycz¹cej go-
spodarki wodnej, jak i czêœci 85 bud¿etu wojewodów reguluj¹cej kwestie realizacji
przez marsza³ków zadañ zleconych przez administracjê rz¹dow¹. Niestety, limity œrod-
ków przyznawanych z bud¿etu pañstwa na zadania zwi¹zane z bie¿¹cymi pracami re-
montowymi obiektów s¹ dalece niewystarczaj¹ce w stosunku do zg³aszanych
rokrocznie przez wojewódzkie zarz¹dy melioracji i urz¹dzeñ wodnych oraz Regionalny
Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku potrzeb. Œrodki te przeznaczane s¹ zatem wy-
³¹cznie na najpilniejsze zadania o charakterze interwencyjnym, których niewykonanie
mo¿e spowodowaæ zagro¿enie bezpiecznego funkcjonowania ca³ego systemu. W szcze-
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gólnoœci wykorzystuje siê je do realizacji zadañ zwi¹zanych z remontem i utrzymaniem
urz¹dzeñ os³ony przeciwpowodziowej na ¯u³awach, tj.: stacje pomp, wa³y przeciwpo-
wodziowe, cieki i kana³y polderowe. W zwi¹zku z tym, administratorzy tych urz¹dzeñ
zmuszeni s¹ do rezygnacji z wykonywania pozosta³ych, niezbêdnych prac.

Dlatego te¿ wspólnie administracja rz¹dowa i samorz¹dowa podjê³y prace nad opra-
cowaniem projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie ¯u³aw”, który znalaz³ siê na
zweryfikowanej Liœcie projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Œrodowisko. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 150 min euro, a przewi-
dywany okres realizacji przedsiêwziêcia to lata 2009–2015. Projekt obejmuje szereg
zadañ inwestycyjnych na terenie ¯u³aw maj¹cych na celu tworzenie warunków trwa³e-
go bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego. Z uwagi na zró¿nicowane wystêpowanie za-
gro¿eñ powodziowych na terenie ¯u³aw, projekt podzielono na nastêpuj¹ce dzia³ania:

a) modernizacja Gdañskiego Wêz³a Wodnego,
b) zwiêkszenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzeki Wis³y na odcinku

¯u³aw,
c) zwiêkszenie bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego zagra¿aj¹cego od Zalewu

Wiœlanego,
d) zwiêkszenie bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego wewn¹trz terytorium ¯u-

³aw.
W ramach tych dzia³añ wytypowano grupy zadaniowe dotycz¹ce:

– w dzia³aniu a) przebudowy, odbudowy koryt rzek, potoków i kana³ów, wa³ów
przeciwpowodziowych, pompowni, zbiorników retencyjnych na wody opadowe
(obejmuj¹ one oœrodki miejskie: Gdañsk, Pruszcz Gdañski);

– w dzia³aniu b) lodo³amaczy, przed³u¿enia kierownic w odcinku ujœciowym rzeki
Wis³y, ostróg, wa³ów przeciwpowodziowych (obejmuj¹ one koryto wielkiej wody
rzeki Wis³y);

– w dzia³aniu c) wa³ów przeciwpowodziowych, budowli hydrotechnicznych (obej-
muj¹ one tereny miasta Elbl¹g i w jego obrêbie – Jezioro Dru¿no);

– w dzia³aniu d) przebudowy, odbudowy koryt rzek, potoków i kana³ów, wa³ów
przeciwpowodziowych, pompowni, budowli hydrotechnicznych (tereny we-
wn¹trz terytorium ¯u³aw).

Dla osi¹gniêcia zak³adanego celu projektu, spoœród zg³oszonych do projektu ok.
250 zadañ inwestycyjnych, w obecnej perspektywie finansowej 2007–2013 wytypowa-
no kilkadziesi¹t najpilniejszych zadañ do realizacji. Pozosta³e zadania inwestycyjne, ze
wzglêdu na ograniczone œrodki przeznaczone na ten projekt, zosta³y zaprogramowane
do realizacji w nowej perspektywie finansowej na lata 2013–2020.

Chcia³bym na zakoñczenie zaznaczyæ, ¿e bez wsparcia zarówno zarz¹dów meliora-
cji, jak i RZGW w Gdañsku w dzia³aniach maj¹cych na celu pozyskanie œrodków na
utrzymanie urz¹dzeñ tworz¹cych system przeciwpowodziowy i melioracyjny na tere-
nach ¯u³aw, stan techniczny obiektów bêdzie siê nadal pogarsza³, co zwiêkszy wy-
st¹pienie ryzyka powodzi.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Iwana

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Wprowadzone w sierpniu 2007 r. regulacje prawne na³o¿y³y na importe-

rów gazu, bez ¿adnego okresu przejœciowego, obowi¹zek utrzymania odpo-
wiednich zapasów magazynowych gazu ziemnego sk³adowanego na terenie
Polski. Powoduje to ograniczenia i dyskryminacjê dzia³aj¹cej na terenie woje-
wództwa lubuskiego firmy gazowniczej Media Odra Warta, której udzia³ow-
cami s¹ Zwi¹zek Miêdzygminny „Odra Warta” oraz inwestor niemiecki. Gaz
sprowadzany jest z terytorium Niemiec i tam te¿, w pobli¿u granicy z Polsk¹,
spó³ka posiada dostêp do magazynów gazu.

W okresie swego istnienia spó³ka wybudowa³a ponad 100 km gazoci¹gu
na terenie trzydziestu gmin województwa lubuskiego, gdzie nie ma infra-
struktury PGNiG. Zasila ona równie¿ zak³ady przemys³owe po³o¿one na tere-
nie Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – K-SSSE.
Zapotrzebowanie na gaz znacznie przekracza 50 milionów m3. Skutek jest ta-
ki, ¿e spó³ka nie mo¿e przy³¹czaæ kolejnych klientów, zarówno indywidual-
nych, jak i instytucjonalnych. Ju¿ nast¹pi³y rezygnacje inwestorów, nie tylko
w obrêbie K-SSSE.

Sytuacja taka, jak stwierdza siê miêdzy innymi w apelu Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego, w sposób bardzo negatywny oddzia³uje na rozwój re-
gionu, a tym samym poszczególnych gmin, na mo¿liwoœæ tworzenia nowych
miejsc pracy. Powoduje te¿ zmniejszenie dochodów z dzia³alnoœci gospodar-
czej, co negatywnie wp³ywa na poziom ¿ycia mieszkañców regionu.

Zwracam siê do Pana Premiera o podjêcie pilnych dzia³añ zmierzaj¹cych
do zmiany sytuacji prawnej w taki sposób, aby umo¿liwiæ pe³ne zaopatrzenie
w gaz obszarów zaopatrywanych przez MOW, jest to bowiem oko³o 35% po-
wierzchni województwa. Chodzi o zwiêkszenie maksymalnego limitu, przy
którym nie s¹ wymagane zbiorniki, do poziomu co najmniej 100 milionów m3

lub uznanie za wyczerpuj¹ce wymagania prawne zbiorników na terenie Nie-
miec, czyli zjednoczonej Europy.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Iwan

OdpowiedŸ

Warszawa, 25.04.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca 2008 r. (znak: BPS/DSK-043-209/08),
przy którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Stanis³awa Iwana,
dotycz¹ce kwestii zaopatrzenia w gaz ziemny województwa lubuskiego oraz mo¿liwoœci
zainicjowania przez rz¹d zmian w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów nafto-
wych i gazu ziemnego oraz o zasadach postêpowania w sytuacjach zagro¿enia bezpie-
czeñstwa paliwowego pañstwa i zak³óceñ na rynku naftowym (zwanej ni¿ej: „ustaw¹
o zapasach”), przedstawiam poni¿sze informacje w sprawach poruszonych przez Pana
Senatora.

Na wstêpie pragnê zauwa¿yæ, i¿ kszta³t ustawy o zapasach powodowany by³ strate-
gicznym dla bezpieczeñstwa paliwowego kraju charakterem dostaw gazu ziemnego
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i ropy naftowej jako noœników energii. Nie bez znaczenia s¹ równie¿ specyficzne dla
Polski uwarunkowania polityczne i gospodarcze w tym zakresie (m.in. problemy z ci¹g-
³oœci¹ dostaw gazu do Polski z importu w latach 2004, 2006, 2007 i na pocz¹tku
2008 r.).

Celem zapewnienia odpowiedniego poziomu poda¿y gazu w sytuacji kryzysu do-
staw z importu, konieczne jest posiadanie zapasów gazu ziemnego w iloœci proporcjo-
nalnie odpowiadaj¹cej zu¿yciu gazu dostarczanego z zagranicy. Zapasy te s³u¿¹
zagwarantowaniu ci¹g³oœci dostaw gazu dla potrzeb polskiej gospodarki oraz w szcze-
gólnoœci dla potrzeb gospodarstw domowych i podmiotów o strategicznym znaczeniu
dla funkcjonowania pañstwa. Oceniaj¹c poszczególne przepisy ustawy nie nale¿y za-
pominaæ o fakcie, i¿ musi ona pogodziæ interesy pañstwa, poszczególnych regionów,
przedsiêbiorców oraz konsumentów.

Jestem œwiadom sytuacji, ze przedsiêbiorstwa zobowi¹zane ustaw¹ o zapasach do
tworzenia zapasów, czasowo mog¹ pogorszyæ swoj¹ konkurencyjnoœæ w okresie rozbu-
dowy magazynów i powiêkszania zapasów obowi¹zkowych do wymaganego poziomu.
Zwracam jednoczeœnie uwagê Pana Senatora na fakt, i¿ w skali kraju zwiêkszenie bez-
pieczeñstwa zaopatrzenia w ropê naftow¹, paliwa i gaz ziemny zwiêkszy konkurencyj-
noœæ ca³ej gospodarki, jak i konkretnego regionu oraz jednoczeœnie zapewni jej
funkcjonowanie w sytuacji pojawienia siê zak³óceñ w dostawach ropy naftowej, produk-
tów naftowych lub gazu ziemnego.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w przywo³ywanej ustawie przewidziano mechanizmy, których
celem jest „z³agodzenie” skutków wprowadzenia nowych rozwi¹zañ dla przedsiê-
biorstw operuj¹cych na rynku gazu ziemnego. Przedsiêbiorstwa uzyska³y d³ugi okres
przejœciowy przeznaczony na stopniowe dostosowanie siê do nowych zasad i do zwiêk-
szenia iloœci zapasów obowi¹zkowych gazu do 2012 roku, czyli terminu osi¹gniêcia po-
ziomu zapasów odpowiadaj¹cych 30 dniom œredniego dziennego przywozu.

Dla zapewnienia op³acalnoœci ekonomicznej dla rozbudowy sytemu magazynów ga-
zu ziemnego przepisy ustawy gwarantuj¹ stopê zwrotu z kapita³u zaanga¿owanego
w takie przedsiêwziêcia na poziomie nie ni¿szym ni¿ 6 %. Istnieje mo¿liwoœæ pozyska-
nia œrodków na rozbudowê podziemnych magazynów gazu przy wykorzystaniu œrod-
ków przewidzianych na ten cel w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko,
w którym oko³o 1,9 mld euro przeznaczonych zosta³o na realizacjê projektów energe-
tycznych, w tym tak¿e magazynów gazu ziemnego. Przedsiêbiorstwa zosta³y uprawnio-
ne do uwzglêdniania kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ obowi¹zku magazynowania
w taryfie, co spowoduje, i¿ koszty te nie bêd¹ ich w ca³oœci obci¹¿aæ.

Jednoczeœnie ustawa o zapasach przewiduje instytucjê zwolnienia z obowi¹zku
utrzymywania zapasów obowi¹zkowych gazu ziemnego. Minister Gospodarki mo¿e
zwolniæ z tego obowi¹zku – niepowi¹zane kapita³owo z podmiotem, który uzyska³ zwol-
nienie lub siê o nie ubiega – przedsiêbiorstwo energetyczne wykonuj¹ce dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranic¹ lub podmiot dokonuj¹cy
przywozu gazu ziemnego, je¿eli liczba ich odbiorców nie jest wiêksza ni¿ 100 tysiêcy
i przywóz gazu ziemnego nie przekracza w ci¹gu roku 50 mln m3. Wspomniana przez
Pana Senatora spó³ka Media Odra Warta Sp. z o. o otrzyma³a takie zwolnienie (Decyzja
Ministra Gospodarki Nr 1/07/2007, z dnia 24 lipca 2007 r.).

Odnosz¹c siê do kwestii dopuszczenia mo¿liwoœci przechowywania zapasów obo-
wi¹zkowych poza terytorium RP, zwracam uwagê Pana Senatora, ¿e istniej¹ce uwa-
runkowania techniczne, g³ówne kierunki rozp³ywu gazu w systemie przesy³owym
kraju oraz iloœæ i przepustowoœæ po³¹czeñ miêdzysystemowych, stwarzaj¹ istotne ogra-
niczenia uniemo¿liwiaj¹ce szybkie przes³anie dodatkowych dostaw gazu pocho-
dz¹cych z zapasów obowi¹zkowych, gdyby magazynowane by³y one na terytorium
innych pañstw cz³onkowskich UE. Polski system gazowy jest po³¹czony jedynie z sys-
temem gazowym Niemiec, pojedynczym ³¹czem o relatywnie niewielkiej przepustowo-
œci (w miejscowoœci Lasów). Gazoci¹g przesy³owy, którym przesy³any jest gaz ze
wschodu do Polski i dalej do Niemiec – tzw.: Jama³–Europa, nie jest wyposa¿ony w in-
stalacjê t³oczenia rewersowego gazu. Polska podejmowa³a próby inicjacji budowy od-
powiedniej instalacji, niemniej pomimo zawarcia stosownego porozumienia z RFN,
Polsce nie uda³o siê uzyskaæ zgody Federacji Rosyjskiej na przebudowê gazoci¹gu.
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W efekcie, w przypadku zak³ócenia dostaw z dominuj¹cego kierunku (w 2006 r. ok. 91,5%
importu gazu ziemnego do RP pochodzi³o z kierunku wschodniego), co mia³o ju¿ miej-
sce dwukrotnie i to w okresie zwiêkszonego zapotrzebowania na gaz w kraju – tj. zim¹
2004 r. i 2006 r., nie jest mo¿liwe sprowadzenie gazu do kraju z innych Ÿróde³.

Pragnê zapewniæ Pana Senatora, ¿e Ministerstwo Gospodarki bêdzie podejmowa³o
dzia³ania zmierzaj¹ce do zapewnienia funkcjonowania efektywnej wspó³pracy trans-
granicznej oraz rozbudowy infrastruktury sieciowej, w szczególnoœci w odniesieniu do
regionu Polski pó³nocno-zachodniej, gdzie problemem jest brak przepustowoœci oraz
niedostateczne pojemnoœci magazynowe. W tym zakresie istotne znaczenie bêdzie mia³
udzia³ Polski w pracach Komisji Europejskiej nad tzw. III pakietem energetycznym
w zakresie liberalizacji rynków gazu i energii elektrycznej.

Podsumowuj¹c, chcia³bym podkreœliæ, i¿ postanowienia zawarte w ustawie o zapa-
sach dotycz¹ce zarówno samego obowi¹zku tworzenia zapasów obowi¹zkowych jak
i magazynowania ich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej s¹ niezbêdne dla zapewnie-
nia bezpieczeñstwa paliwowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Waldemar Pawlak
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Iwana

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie informujê, ¿e otrzyma³em od pana Seweryna Szymañskiego,

przewodnicz¹cego Sejmiku Województwa Lubuskiego, stanowisko Sejmiku Wo-
jewództwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie skutków ustawy za-
kazuj¹cej stosowania roœlin transgenicznych, GMO, w paszach dla zwierz¹t.

Stwierdza siê w nim, ¿e zakaz ten stawia polskich hodowców i wytwór-
ców w trudnej sytuacji, gdy¿ ca³a Unia Europejska bazuje na tañszym surow-
cu, jakim s¹ roœliny genetycznie modyfikowane. Zakaz mo¿e doprowadziæ do
wyparcia naszych producentów z polskiego rynku, a konsumenci i tak bêd¹
kupowaæ importowan¹ ¿ywnoœæ wyprodukowan¹ na bazie roœlin transgenicz-
nych. Skutki ekonomiczne wprowadzenia zakazu mog¹ byæ inne ni¿ oczeki-
wane przez twórców ustawy. Sejmik stwierdza, ¿e wprowadzona regulacja
prawna stoi w sprzecznoœci z prawodawstwem unijnym, co stanowi zagro¿e-
nie zastosowania sankcji wobec Polski.

Sejmik Województwa Lubuskiego wyra¿a pogl¹d, ¿e zastosowanie zaka-
zu tylko w Polsce nie uchroni naszych konsumentów przed spo¿ywaniem pro-
duktów GMO, a skutki ekonomiczne bêd¹ znaczne. Lepszym rozwi¹zaniem
by³by bezwzglêdny nakaz znakowania ¿ywnoœci wyprodukowanej z produk-
tów GMO, tak aby ka¿dy konsument móg³ dokonaæ œwiadomego wyboru.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Iwan

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Panie Marsza³ku,
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Stanis³awa Iwana za³¹czonego

w piœmie z dnia 13 marca 2008 r., znak 3PS/DSK-043-231/08 w sprawie zakazu sto-
sowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych do celów paszowych uprzejmie in-
formujê, ¿e kwestie dotycz¹ce pasz genetycznie zmodyfikowanych s¹ uregulowane
bardzo restrykcyjnymi przepisami znajduj¹cymi siê w rozporz¹dzeniach wspólnoto-
wych jakimi s¹:

– rozporz¹dzenie nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrzeœ-
nia 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej ¿ywnoœci i paszy, oraz

– rozporz¹dzenie nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrzeœ-
nia 2003 r. w sprawie mo¿liwoœci œledzenia i znakowania organizmów genetycznie
zmodyfikowanych oraz mo¿liwoœci œledzenia ¿ywnoœci i produktów paszowych
wyprodukowanych z organizmów genetycznie zmodyfikowanych i zmieniaj¹ce dy-
rektywê 2001/I H/WE.

Rozporz¹dzenia te obowi¹zuj¹ wprost we wszystkich pañstwach cz³onkowskich UE
i w zwi¹zku z tym Polska bêd¹c cz³onkiem UE jest zobligowana do przestrzegania prze-
pisów tych rozporz¹dzeñ.

Jednoczeœnie, obecnie obowi¹zuj¹ce „Ramowe Stanowisko Polski dotycz¹ce orga-
nizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)”, przyjête przez Radê Ministrów w dniu

6. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2008 r. 37



7 marca 2006 r. jest niezgodne z obecnie obowi¹zuj¹cym prawem wspólnotowym i sta-
nowi, ¿e w Polsce nie bêdzie mo¿liwe wprowadzanie do obrotu pasz GM oraz prowadze-
nie upraw genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, rzepaku, buraka cukrowego,
ziemniaka i soi.

Ponadto, Rz¹d dopuszcza mo¿liwoœæ importu ¿ywnoœci genetycznie modyfikowanej
(GM) pod warunkiem wyraŸnego jej oznakowania i bez mo¿liwoœci dalszego jej przetwa-
rzania w Polsce.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wprowadzaj¹c zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu
i stosowania w ¿ywieniu zwierz¹t pasz genetycznie zmodyfikowanych Polska nie mo¿e
ograniczyæ nap³ywu ¿ywnoœci z innych Pañstw Cz³onkowskich jak i z krajów trzecich,
w tym produktów pochodzenia zwierzêcego uzyskanych ze zwierz¹t lub od zwierz¹t
karmionych paszami GMO, co w znacz¹cy sposób zagra¿a interesom polskich produ-
centów, szczególnie drobiu i trzody chlewnej.

Obecnie prowadzone s¹ prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy
o paszach, która do dnia 1 stycznia 2012 r. przesuwa termin wejœcia w ¿ycie zakazu
wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w ¿ywieniu zwierz¹t pasz genetycz-
nie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczo-
nych do u¿ytku paszowego. Aktualnie prowadzone s¹ uzgodnienia miêdzyresortowe
przedmiotowego projektu.

Propozycja powy¿sza podyktowana jest koniecznoœci¹ uwzglêdnienia interesów
polskich producentów, których w znacz¹cej mierze dotknê³yby negatywne konsekwen-
cje wprowadzenia zakazu, zwi¹zane z brakiem wystarczaj¹cej iloœci odpowiednich za-
mienników œruty sojowej genetycznie zmodyfikowanej, przewidywanym znacz¹cym
wzrostem cen surowców paszowych oraz utrat¹ konkurencyjnoœci wobec innych pro-
ducentów UE z krajów, w których taki zakaz nie obowi¹zuje.

Jednoczeœnie, uprzejmie informujê, ¿e na podstawie uchwa³y Nr 306/2007 Rady
Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany programu wieloletniego pod na-
zw¹ „Biologiczne, œrodowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji
zwierzêcej” w instytutach tj. w Pañstwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Pu³a-
wach oraz w Instytucie Zootechniki – PIB w Balicach k. Krakowa zostan¹ przeprowa-
dzone w latach 2008–2010 badania dotycz¹ce m.in. „Wp³ywu pasz GMO na
produkcyjnoœæ i zdrowotnoœæ zwierz¹t, transfer transgenicznego DNA w przewodzie po-
karmowym oraz jego retencj¹ w tkankach i produktach ¿ywnoœciowych pochodzenia
zwierzêcego”.

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

38 6. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2008 r.



Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Wielce Szanowna Pani Minister!
Po zapoznaniu siê ze zweryfikowan¹ list¹ projektów kluczowych Progra-

mu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko”, proszê o podanie przyczyn
usuniêcia przedsiêwziêæ dotycz¹cych zapewnienia bezpieczeñstwa powo-
dziowego Dolnemu Œl¹sku i na Dolnym Œl¹sku, na przyk³ad:

– modernizacji Wroc³awskiego Wêz³a Wodnego,
– ochrony od powodzi Kotliny K³odzkiej,
– modernizacji zbiornika Nysa na Nysie K³odzkiej,
– poprawy stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na Ny-

sie K³odzkiej,
– poprawy odp³ywu wód powodziowych w okresie zimowym z jeziora

D¹bie.
W wyniku weryfikacji nie znalaz³y siê na liœcie tak¿e projekty dotycz¹ce

gospodarki odpadami i gospodarki wodno-œciekowej. Równie¿ bardzo zaska-
kuj¹ce jest to, i¿ województwo dolnoœl¹skie, jako jedno z nielicznych, zosta³o
pozbawione najwiêkszej liczby projektów.

Mam jednak nadziejê, ¿e ministerstwo ponownie przeanalizuje projekty
dotycz¹ce województwa dolnoœl¹skiego, uwzglêdniaj¹c szczególnie przed-
siêwziêcia w zakresie bezpieczeñstwa powodziowego oraz gospodarki odpa-
dami i gospodarki wodno-œciekowej, z nadaniem im wysokiego priorytetu.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Jurcewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 31 marca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z wyst¹pieniem Pana Marsza³ka z dnia 13 marca br. (znak:

BPS/DSK-043-246/08) w sprawie tekstu oœwiadczenia Pana Senatora Stanis³awa
Jurcewicza w sprawie wykreœlenia z listy projektów indywidualnych Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Œrodowisko projektów bêd¹cych przedmiotem wyst¹pienia,
pragnê przedstawiæ stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Celem przeprowadzonej w styczniu 2008 r. weryfikacji by³o przede wszystkim prze-
analizowanie projektów umieszczonych na listach dla Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Œrodowisko, opublikowanych w Dzienniku Urzêdowym RP „Monitor Polski"
w paŸdzierniku i listopadzie 2007 r., pod k¹tem ich zgodnoœci z kryteriami strategicz-
nymi, dostêpnoœci alokacji finansowej czy te¿ mo¿liwoœci realizacji w okresie
2007–2015 (zgodnie z zasad¹ automatycznego anulowania wsparcia unijnego tzw.
„n+2/n+3”). W szczególnoœci pod uwagê brano strategiczny charakter projektu (wp³yw
na osi¹gniêcie celów priorytetu), stopieñ wp³ywu projektu na osi¹gniêcie wskaŸników
programu operacyjnego oraz skalê oddzia³ywania projektu, zgodnie z kryteriami stra-
tegicznymi ujêtymi w Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarz¹dzania i moni-
torowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Na liœcie projektów indywidualnych
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og³oszonej dnia 1 lutego 2008 r. nie znalaz³y siê projekty nie spe³niaj¹ce ww. kryteriów
strategicznych.

Projekty z zakresu priorytetu III Zarz¹dzanie zasobami i przeciwdzia³anie zagro¿e-
nio œrodowiska z terenu województwa dolnoœl¹skiego i opolskiego:
�Modernizacja Wroc³awskiego Wêz³a Wodnego (modernizacja Kana³u Powodziowe-

go wraz z wa³ami i budowlami, modernizacja Starej Odry wraz z wa³ami i budowla-
mi, kana³ przerzutowy do Widawy wraz z wa³ami i budowlami);
� Ochrona od powodzi Kotliny K³odzkiej;
� Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeñstwa przeciwpowo-

dziowego;
� Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na Nysie K³odz-

kiej,
zosta³y usuniête ze wzglêdu na niewystarczaj¹cy stopieñ przygotowania projektów

do realizacji.
W przypadku ww. projektów, zgodnie z ocen¹ Ministerstwa Œrodowiska, istnia³o

du¿e zagro¿enie, ¿e projekty nie zostan¹ przygotowane w za³o¿onym terminie,
a w zwi¹zku z tym istnia³o ryzyko, ¿e wnioski o dofinansowanie nie zostan¹ przed³o¿o-
ne zgodnie z przyjêtymi harmonogramami. Mia³o to na celu niedoprowadzenie do sytu-
acji rezerwowania œrodków na projekty, które mog³yby nie zostaæ zrealizowanie
w obecnym okresie programowania.

Odnoœnie projektu pn. Poprawa odp³ywu wód powodziowych w okresie zimowym
z Jeziora D¹bie pragnê zauwa¿yæ, ¿e nie jest to projekt z terenu Dolnego Œl¹ska, tylko
z terenu województwa zachodniopomorskiego. Uprzejmie informujê, ¿e ww. projekt zo-
sta³ równie¿ usuniêty ze wzglêdu na niewystarczaj¹cy stopieñ przygotowania projektu
do realizacji.

Z wyrazami szacunku
MINISTER
ROZWOJU REGIONALNEGO
w z. Hanna Jahns
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
W zwi¹zku z otrzymanym apelem od samorz¹dów gminnych po³udniowej

Wielkopolski oraz samorz¹du powiatu kêpiñskiego, dotycz¹cym budowy ob-
wodnicy dla Kêpna, Baranowa i pozosta³ych gmin powiatu kêpiñskiego,
ci¹gu drogi krajowej S11 oraz budowy drogi krajowej S8 przez teren gmin Pe-
rzów, Bralin i Kêpno, przedstawiam nastêpuj¹ce oœwiadczenie.

Drogi te maj¹ kluczowe znaczenie dla województwa wielkopolskiego
i gmin le¿¹cych wzd³u¿ nich. Jest to przedsiêwziêcie konieczne i potrzebne.
Dla mnie jako senatora okrêgu kalisko-leszczyñskiego ma znaczenie stan in-
frastruktury po³udniowej Wielkopolski.

W 2012 r. Polska i Ukraina bêd¹ organizatorami Euro 2012, w zwi¹zku
z czym wiêkszoœæ œrodków przeznaczonych na infrastrukturê jest przydziela-
na miastom bêd¹cym gospodarzami tych mistrzostw. Rodzi siê zatem pyta-
nie, w jaki sposób Ministerstwo Infrastruktury zamierza zrównowa¿yæ
szanse rozwoju gmin i miast, których drogi nie znalaz³y siê w projekcie bud¿e-
tu na najbli¿sze lata.

W zwi¹zku z tym pragnê zapytaæ, jak w najbli¿szym czasie wygl¹daj¹
plany inwestycyjne dotycz¹ce dróg S11 i S8 w Wielkopolsce? Czy istnieje
mo¿liwoœæ wpisania tych dróg do rezerw bud¿etowych w projektach bud¿e-
tów na nastêpne lata?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 1 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Piotra Kalety z³o¿onego podczas

6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 r., przekazanego przy piœmie z dnia
13 marca 2008 r., znak: BPS/DSK-043-212/08, w sprawie budowy obwodnicy Bara-
nowa i Kêpna w ci¹gu drogi krajowej S-11 oraz budowy drogi ekspresowej S-8 przez te-
reny gmin: Perzów, Bralin, Kêpno, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

W chwili obecnej trwaj¹ prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Kêpna i Ba-
ranowa w ci¹gu drogi ekspresowej S-11. Planowany termin zakoñczenia prac to gru-
dzieñ 2009 roku. Po zakoñczeniu tych prac i uzyskaniu wszystkich niezbêdnych
decyzji administracyjnych, czyli decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacjê przedsiêwziêcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi oraz pozwolenia na
budowê, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przyst¹pi do wy³onienia wy-
konawcy robót. Zatem je¿eli wszystkie niezbêdne decyzje zostan¹ wydane w prze-
widzianych przepisami prawa terminach rozpoczêcie, budowy przedmiotowych obwo-
dnic bêdzie mo¿liwe ju¿ w roku 2010.

Natomiast odcinek drogi ekspresowej S-8 Syców–Kêpno–Wieruszów, na którym
znajduj¹ siê obwodnice Perzowa, Bralina i Kêpna, zosta³ przewidziany do realizacji na
lata 2008–2012. W chwili obecnej dla przedmiotowego odcinka zlecono opracowanie
dokumentacji niezbêdnej do wniosku o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunko-
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waniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia. Zakoñczenie prac przygotowawczych,
³¹cznie z uzyskaniem decyzji œrodowiskowej i decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi prze-
widywane jest na grudzieñ 2009 roku. Dotrzymanie przedmiotowego terminu umo¿liwi
rozpoczêcie budowy omawianego odcinka w roku 2010.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Zbigniew Rapciak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Pani Minister!
Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko Polskiej Izby Przemys³u Tar-

gowego w sprawie instrumentów wsparcia polskiego eksportu, w tym dofi-
nansowania polskich wyst¹pieñ na targach zagranicznych, u³atwieñ
wizowych dla przedstawicieli biznesu z krajów spoza Unii Europejskiej oraz
podatku VAT dla us³ug œwiadczonych wystawcom zagranicznym w Polsce
przez polskie podmioty gospodarcze.

W uzasadnieniu czytamy, ¿e Polska Izba Przemys³u Targowego szacuje,
¿e brak decyzji w zakresie dofinansowania polskich wyst¹pieñ na targach
zagranicznych oraz w zakresie u³atwieñ wizowych dla przedstawicieli bizne-
su z krajów spoza Unii Europejskiej spowoduje trzydziestoprocentowy spa-
dek aktywnoœci polskich firm na targach zagranicznych oraz zmniejszenie
udzia³u handlowców z Bia³orusi i Ukrainy na targach krajowych. Dwudzie-
stodwuprocentowa stawka VAT doliczana do us³ug przez polskich us³ugo-
dawców i zwi¹zana z tym d³ugotrwa³a procedura zwrotu zachêca
zagranicznych wystawców uczestnicz¹cych w targach w Polsce do zlecania
budowy i aran¿acji stoisk podmiotom zagranicznym, a nie polskim, co spowo-
duje efekt zerowy dla polskiego skarbu.

Bior¹c pod uwagê przedstawione argumenty, zwracam siê do Pani Mini-
ster o zainteresowanie t¹ problematyk¹ kierownictw resortów gospodarki
oraz rozwoju regionalnego w celu wzmo¿enia prac, opracowania i opubliko-
wania stosownych dokumentów.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 marca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca br., znak: BPS/DSK-043-247/08, doty-

cz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Piotra Kaletê podczas 6. posiedzenia Se-
natu RP w dniu 6 marca br., w sprawie instrumentów wsparcia polskiego eksportu,
pragnê poinformowaæ, ¿e Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie jest w³aœciw¹ mery-
torycznie instytucj¹ do zajêcia stanowiska lub koordynowania zagadnieñ w obszarze
u³atwieñ wizowych dla przedstawicieli biznesu spoza Unii Europejskiej oraz podatku
VAT dla us³ug œwiadczonych wystawcom zagranicznym w Polsce przez polskie podmio-
ty gospodarcze. Resortami odpowiedzialnymi za ww. kwestie s¹ odpowiednio minister-
stwa: spraw zagranicznych oraz finansów.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e œrodki z funduszy europejskich Unii Euro-
pejskiej przeznaczone na dofinansowanie polskich wyst¹pieñ na targach zagranicz-
nych przewidziane zosta³y w ramach programów operacyjnych realizowanych na
szczeblu krajowym i regionalnym.

W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dofinansowanie udzia³u
przedsiêbiorców w imprezach targowo wystawienniczych oraz misjach gospodarczych
za granic¹ jest elementem pakietu us³ug dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorców w ra-
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mach dzia³ania 6.1 Paszport do eksportu. Wsparcie w ramach dzia³ania 6.1 obejmuje
przeprowadzenie oceny kwalifikowalnoœci do ww. dzia³ania oraz potencja³u eksporto-
wego przedsiêbiorcy, a tak¿e doradztwo w zakresie niezbêdnym dla przedsiêbiorcy, do-
tycz¹ce m.in: rynku docelowego, aktów prawnych, przepisów, procedur, zwyczajów,
praktyk handlowych i zasad warunkuj¹cych dostêp do rynku. Powy¿sze us³ugi œwiad-
czone bêd¹ przez instytucje doradcze wybrane przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiê-
biorczoœci, tzw. centra obs³ugi eksportera i inwestora. Efektem pierwszych etapów
realizacji dzia³ania 6.1 bêdzie Plan Rozwoju Eksportu opracowany wspólnie z doradca-
mi. Nastêpnie przedsiêbiorca zobowi¹zany bêdzie do wybrania co najmniej jednego
z przewidzianych instrumentów wsparcia dzia³alnoœci eksportowej, w tym m.in. doty-
cz¹cego udzia³u w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy i mi-
sjach gospodarczych za granic¹.

Dofinansowanie udzia³u przedsiêbiorców w imprezach targowo-wystawienniczych
oraz misjach gospodarczych przewidziane jest tak¿e w wiêkszoœci regionalnych progra-
mów operacyjnych. Ze wzglêdu na fakt, i¿ RPO ró¿ni¹ siê od siebie potencjalni benefi-
cjenci powinni indywidualnie sprawdzaæ mo¿liwoœæ dofinansowania wyst¹pieñ na
targach zagranicznych w odpowiednich Urzêdach Marsza³kowskich, które odpowie-
dzialne s¹ za realizacjê zapisów RPO.

Z powa¿aniem
El¿bieta Bieñkowska
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W zwi¹zku z pismem z dnia 22 lutego 2008 r., otrzymanym od sekretarza

oddzia³u Zwi¹zku Wypêdzonych z Kresów Wschodnich RP, Pana Paw³a Ada-
mowskiego, zwracam siê z proœb¹ o zapoznanie siê z problemem oraz wyjaœ-
nienie sprawy przedstawionej w za³¹czonej dokumentacji.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ
MINISTRA SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 2008.04.11

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Stanis³awa Koguta

podczas 6. posiedzenia Senatu w dniu 6 marca 2008 r., przekazanym w dniu 19 marca
2008 r., uprzejmie informujê, co nastêpuje.

W okresie od grudnia 2006 r. do koñca marca 2008 r. wyp³acono z Funduszu Re-
kompensacyjnego rekompensaty o wartoœci 115 177 659,20 z³. Oznacza to za³atwienie
wszystkich spraw przekazanych przez wojewodów w roku 2006 oraz w I kwartale 2007 r.
do rejestru centralnego, prowadzonego przez Ministra Skarbu Pañstwa, z wyj¹tkiem nie-
mo¿liwych do uwzglêdnienia z powodu b³êdów pope³nionych w urzêdach wojewódzkich
oraz przekazywania niekompletnych lub b³êdnych danych. B³êdy w przekazywanych
przez urzêdy wojewódzkie rejestrach stanowi¹ dla Ministerstwa Skarbu Pañstwa powa¿-
ny problem, gdy¿ ograniczaj¹ prace przy tworzeniu rejestru centralnego osób uprawnio-
nych i maj¹ bezpoœredni wp³yw na liczbê wyp³aconych rekompensat.

Ministerstwo Skarbu Pañstwa planuje w bie¿¹cym roku zrealizowaæ wyp³aty re-
kompensat w stosunku do wiêkszoœci osób uprawnionych, których dane wp³ynê³y do
rejestru centralnego w 2007 r.

Informujê ponadto, ¿e Ministerstwo Skarbu Pañstwa prowadzi w trybie pilnym prace
nad projektem zmian w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompen-
saty z tytu³u pozostawienia nieruchomoœci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej. Proponowane zmiany maj¹ na celu jednoznaczne okreœlenie wojewody jako
organu administracji publicznej w³aœciwego do weryfikowania zaœwiadczeñ i decyzji
dotycz¹cych mienia zabu¿añskiego, wydanych na podstawie przepisów odrêbnych
oraz zapewnienie maksymalnej ochrony praw nabytych przez osoby uprawnione do re-
kompensaty. Projekt znajduje siê obecnie w fazie uzgodnieñ miêdzyresortowych.

W wiêkszoœci przypadków rozstrzygniêty zosta³ tak¿e spór kompetencyjny pomiê-
dzy Ministrem Skarbu Pañstwa a wojewodami dotycz¹cy ww. kwestii, w którym wska-
zano ostatecznie wojewodów jako organ w³aœciwy do ich rozpatrywania.

Ministerstwo Skarbu Pañstwa dok³ada wszelkich mo¿liwych starañ, aby terminy ocze-
kiwania przez osoby uprawnione na wyp³atê rekompensat z tytu³u pozostawienia nieru-
chomoœci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej by³y krótsze ni¿ dotychczas.

Z powa¿aniem
MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z pismem z dnia 21 lutego 2008 r. otrzymanym od pani Alek-

sandry Dudy, zamieszka³ej w Limanowej, oraz pani Jadwigi Kasiñskiej, za-
mieszka³ej w Piekie³ku pod numerem 92, zwracam siê do Pana z uprzejm¹
proœb¹ o przychylne ustosunkowanie siê do sprawy przedstawionej przez
wymienione zainteresowane osoby. Dotyczy ona afery finansowej w Katolic-
kim Stowarzyszeniu Wychowawców, w oddziale w Tymbarku, prowa-
dz¹cym zespó³ szkó³ w Piekie³ku. Proszê o wnikliw¹ analizê tej sprawy, która
zosta³a szczegó³owo opisana w do³¹czonym przeze mnie piœmie.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ

Warszawa, 10.04.2008 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z nades³anym przez Pani¹ Marsza³ek oœwiadczeniem Pana Senatora Sta-

nis³awa Koguta, z³o¿onym podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 r.,
przy którym zosta³a za³¹czona kopia pisma Pañ Aleksandry Dudy i Jadwigi Kasiñskiej
z 21 lutego 2008 r., podnosz¹cego zarzuty wobec prokuratur okrêgu nowos¹deckiego,
uprzejmie przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia:

Prokuratura Okrêgowa w Nowym S¹czu nadzoruje pod sygn. akt V Ds. 15/07/S
prowadzone przez Komendê Powiatow¹ Policji w Limanowej – œledztwo przeciwko Zo-
fii Bulandzie podejrzanej o pope³nienie przestêpstwa z art. 270 § 1 kk, art. 272 kk
i art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk oraz o przestêpstwo z art. 77 pkt 1 Ustawy z dnia
29 wrzeœnia 1994 r. – o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694).

Postêpowanie przygotowawcze wszczêto w dniu 30 sierpnia 2004 r. z zawiadomie-
nia Pani Zdzis³awy Odziomek, Anny Murzyn i Marii Gancarczyk.

Przedmiotowym postêpowaniem pocz¹tkowo, zgodnie z treœci¹ pisemnego zawia-
domienia o przestêpstwie, objêto sprawy podrobienia i przed³o¿enia jako autentyczne
w s¹dach rejestrowych w Nowym S¹czu i Krakowie w okresie od 27 lipca 2000 r. do
10 sierpnia 2004 r. dokumentów zwi¹zanych z rejestracj¹ Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców Oddzia³ w Tymbarku z siedzib¹ w Piekie³ku, tj. o przestêpstwo z art. 270
§ 1 kk oraz dzia³ania na szkodê interesów pracowniczych Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców Oddzia³ w Tymbarku z siedzib¹ w Piekie³ku poprzez niep³acenie nale¿-
nych sk³adek na rzecz ZUS-u, tj. przestêpstwo z art. 218 § 1 kk.

Wobec ujawnienia w toku prowadzonego œledztwa nowych okolicznoœci wskazu-
j¹cych na podejrzenie pope³nienia przestêpstw nie objêtych pisemnym zawiadomie-
niem, postêpowaniem objêto równie¿ czyny z art. 284 § 2 kk i art. 231 § 3 kk.

W dniu 21 grudnia 2004 r. – nadzoruj¹ca wówczas przedmiotow¹ sprawê pod sygn.
akt Ds. 1300/04/S – Prokuratura Rejonowa w Limanowej skierowa³a do Prokuratury
Okrêgowej w Nowym S¹czu wniosek o przejêcie postêpowania do dalszego prowadze-
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nia przez Wydzia³ Œledczy tej¿e Prokuratury, który zosta³ uwzglêdniony. Sprawê po
przejêciu do prowadzenia przez Prokuraturê Okrêgow¹ zarejestrowano pod sygn. akt V
Ds. 62/04/S.

W toku prowadzonego postêpowania przygotowawczego wykonano szereg czynno-
œci dowodowych zmierzaj¹cych do wszechstronnego wyjaœnienia okolicznoœci po-
pe³nienia domniemanych przestêpstw i ich karnoprawnej oceny. Zebrany materia³
dowodowy, licz¹cy obecnie 17 tomów, obejmuje dokumentacjê Katolickiego Stowarzy-
szenia Wychowawców w tym dokumentacjê ksiêgow¹ z lat 1998–2004, raporty z kon-
troli przeprowadzonych w Stowarzyszeniu przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli Delegatura
w Krakowie, Kuratorium Oœwiaty i Starostwo Powiatowe w Limanowej, protoko³y ze-
znañ kilkudziesiêciu œwiadków w tym Aleksandry Dudy i Jadwigi Kasiñskiej, opinie
bieg³ego z zakresu kryminalistycznych badañ dokumentów oraz opiniê bieg³ego z za-
kresu rachunkowoœci i finansów.

Zgromadzony do dnia 18 listopada 2005 r. materia³ dowodowy pozwoli³ na sformu-
³owanie i przedstawienie w dniu 24 listopada 2005 r. Zofii Bulandzie zarzutu pope³nie-
nia przestêpstwa z art. 270 § 1 kk polegaj¹cego na tym, ¿e w dniu 27 lipca 2000 r.
w Piekie³ku, rejonu limanowskiego, w³asnorêcznie podrobi³a podpisy „Marii Gancar-
czyk” oraz „Zdzis³awy Odziomek” na oœwiadczeniach o treœci „oœwiadczam, ¿e nie jes-
tem pozbawiona praw publicznych i jestem zdolna do wykonywania czynnoœci
prawnych”, a nastêpnie dokumenty te jako autentyczne przed³o¿y³a w dniu 18 sierpnia
2000 r. w S¹dzie Okrêgowym w Nowym S¹czu z wnioskiem o rejestracjê Katolickiego
Stowarzyszenia Wychowawców Oddzia³ w Tymbarku z siedzib¹ w Piekie³ku 40.

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2005 r. œledztwo przeciwko podejrzanej Zofii
Bulandzie zosta³o zawieszone wobec koniecznoœci d³ugotrwa³ego oczekiwania na opi-
niê bieg³ego z zakresu ksiêgowoœci i finansów.

Po opracowaniu przez bieg³¹ Krystynê Oracz opinii, postanowieniem z dnia 10 mar-
ca 2006 r. przedmiotowe œledztwo podjêto i zarejestrowano za sygn. akt VDs. 17/06/S.

Uwzglêdniaj¹c treœæ opinii w dniu 28.04.2006 r. uzupe³niono postanowienie o przed-
stawieniu zarzutów podejrzanej Zofii Bulandzie o kolejne dwa czyny a mianowicie, ¿e:

– w dniu 10 paŸdziernika 2001 r. wy³udzi³a poœwiadczenie nieprawdy poprzez pod-
stêpne wprowadzenie w b³¹d S¹du Rejonowego dla Krakowa Œródmieœcia Wydzia³
Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego dokonuj¹cego wpisu do Rejestru Sto-
warzyszeñ w ten sposób, ¿e u¿ywaj¹c dokumentów poœwiadczaj¹cych nieprawdê
co do okolicznoœci maj¹cych znaczenie prawne, a to protoko³u Walnego Zebrania
cz³onków Oddzia³u Katolickiego Stowarzyszenia Wychowanków w Tymbarku
z siedzib¹ w Piekie³ku, i¿ uchwa³y te zapad³y zgodnie ze statutem Stowarzyszenia
w obecnoœci wymaganej liczby uprawnionych cz³onków, podczas gdy zebranie to
nie mia³o miejsca a podpisy zosta³y zebrane bez odbycia siê przewidywanego sta-
tutem Walnego Zgromadzenia cz³onków OKSW, tj. o przestêpstwo z art. 272 kk
i art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

– w okresie od 15 wrzeœnia 2000 r. do 30 sierpnia 2004 r. w Piekie³ku, rejonu lima-
nowskiego, jako Dyrektor Zespo³u Szkó³ prowadzi³a ksiêgi rachunkowe wbrew
przepisom ustawy, tj. o przestêpstwo z art. 77 pkt 1 ustawy z dnia 29 wrzeœnia
1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694).

Uzupe³nionego postanowienia o przedstawieniu zarzutów nie zdo³ano jednak og³o-
siæ podejrzanej, poniewa¿ wyjecha³a do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej.

Postanowieniem z dnia 8 czerwca 2006 r. – zatwierdzonym przez Prokuratora
9 czerwca 2006 r. zawieszono œledztwa przeciwko Zofii Bulandzie wobec niemo¿liwoœci
wykonania z jej udzia³em czynnoœci procesowych wynikaj¹cych z faktu, i¿ nadal prze-
bywa³a ona za granic¹.

Nadto zarz¹dzeniem z dnia 20 czerwca 2006 r. wszczêto poszukiwania ogólnokrajo-
we za podejrzan¹ Zofi¹ Buland¹.

W dniu 9 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Okrêgowej w Nowym S¹czu wyda³
postanowienie o czêœciowym umorzeniu œledztwa sygn. akt V Ds. 17/06/S w sprawie:

– przyw³aszczenia w okresie od 18 czerwca 1998 r. do stycznia 2001 r. w Piekie³ku
pieniêdzy w kwocie 8.035,25 z³ przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych
dla szko³y przez Zofiê Bulandê na szkodê Urzêdu Gminy w Tymbarku – tj. o prze-
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stêpstwo z art. 284 § 2 kk, wobec stwierdzenia, ¿e czyn nie zawiera znamion czynu
zabronionego – art. 17 § 1 pkt 2 kpk,

– nieop³acenia sk³adek ubezpieczeniowych w okresie od marca 2002 r. do czerwca
2004 r. w Limanowej za zatrudnionych pracowników Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców Oddzia³ w Tymbarku z siedzib¹ w Piekie³ku w kwocie 489.609,96 z³
na szkodê Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Inspektorat w Limanowej, tj. o prze-
stêpstwo z art. 218 § 1 kk wobec stwierdzenia, ¿e czyn nie zawiera znamion czynu
zabronionego – art. 17 § 1 pkt 2 kpk,

– nieumyœlnego niedope³nienia obowi¹zków w okresie od marca 2002 r. do lipca 2004 r.
przez Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Piekie³ku zwi¹zanych z potr¹ceniem pracownikom
sk³adek ubezpieczeniowych i nie przekazywaniem ich do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych w Limanowej, tj. o przestêpstwo z art. 231 § 3 kk wobec stwierdzenia, ¿e
czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego – art. 17 § 1 pkt 2 kpk,

– nieumyœlnego przekroczenia uprawnieñ w okresie od marca 2002 r. do lipca 2004 r.
przez Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Piekie³ku w sprawie nieformalnego wydatkowa-
nia kwot z tytu³u rycza³tu na u¿ywanie do celów s³u¿bowych prywatnego samocho-
du osobowego, nale¿noœci z tytu³u podró¿y s³u¿bowych i pozosta³ych w ³¹cznej
kwocie 45.774,81 z³, tj. o przestêpstwo z art. 231 § 3 kk wobec stwierdzenia, ¿e czyn
nie zawiera znamion czynu zabronionego – art. 17 § 1 pkt 2 kpk,

– podrobienia podpisu Anny Murzyn w dniu 27 lipca 2000 r. w Piekie³ku na oœwiad-
czeniu o treœci „oœwiadczam, ¿e nie jestem pozbawiona praw publicznych i jestem
zdolna do wykonywania czynnoœci prawnych”, tj. o przestêpstwo z art. 270 § 1 kk
wobec niewykrycia sprawcy przestêpstwa – art. 322 § 1 kpk.

Postanowienie o czêœciowym umorzeniu œledztwa zosta³o zaskar¿one przez po-
krzywdzonych.

Prokurator Apelacyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 29 grudnia 2006 r.
sygn. akt Ap I Dsn 6/06/NS uwzglêdni³ za¿alenie pokrzywdzonych i zaskar¿one posta-
nowienie uchyli³ zlecaj¹c Prokuratorowi Okrêgowemu w Nowym S¹czu uzupe³nienie
materia³u dowodowego we wskazanym w uzasadnieniu postanowienia kierunku.
W szczególnoœci wskaza³ na koniecznoœæ dokonania uzupe³niaj¹cych czynnoœci proce-
sowych z udzia³em podejrzanej Zofii Bulandy, w tym przes³uchania wymienionej celem
uzyskania wyjaœnieñ na okolicznoœæ wszystkich czynów bêd¹cych przedmiotem œledz-
twa z uwzglêdnieniem wydatkowania i rozliczania kwot wyszczególnionych w opinii
bieg³ej z zakresu ksiêgowoœci.

Uchylenie postanowienia o czêœciowym umorzeniu œledztwa skutkowa³o koniecz-
noœci¹ podjêcia zawieszonego przeciwko Zofii Bulandzie postêpowania przygotowaw-
czego, które zarejestrowano za sygn. akt V Ds. 15/07/S i kontynuowano. W toku
postêpowania przes³uchano w charakterze œwiadków osoby na okolicznoœæ, i¿ podej-
rzana Zofia Bulanda nadal przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych, co skutkowa³o
faktyczn¹ niemo¿noœci¹ kontynuowania postêpowania w zakresie i kierunku zleco-
nym przez Prokuratora Apelacyjnego.

W dniu 28 maja 2007 r. wydano kolejne postanowienie o uzupe³nieniu postanowie-
nia o przedstawieniu zarzutów podejrzanej Zofii Bulandzie o kolejny czyn, a mianowi-
cie; ¿e w dniu 18 sierpnia 2000 r. w S¹dzie Okrêgowym w Nowym S¹czu, sk³adaj¹c
wniosek o rejestracjê Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tymbarku z sie-
dzib¹ w Piekie³ku pos³u¿y³a siê jako autentycznym oœwiadczeniem Anny Murzyn o tre-
œci: „oœwiadczam, ¿e nie jestem pozbawiona praw publicznych i jestem zdolna do
wykonywania czynnoœci prawnych”, tj. o przestêpstwo z art. 270 § 1 kk.

W konsekwencji prokurator Prokuratury Okrêgowej w Nowym S¹czu postanowie-
niem z dnia 1 czerwca 2007 r. ponownie zawiesi³ œledztwo przeciwko Zofii Bulandzie
podejrzanej o pope³nienie przestêpstwa z art. 270 § 1 kk, art. 272 kk i art. 273 kk w zw.
z art. 11 § 2 kk oraz o przestêpstwo z art. 77 pkt 1 Ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r.
o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694) oraz w sprawach o przestêpstwa
z art. 284 § 2 kk, art. 218 § 1 kk, art. 231 § 3 kk i art. 270 § 1 kk.

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2007 r. o zawieszeniu œledztwa uprawomoc-
ni³o siê.
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Oprócz opisanego wy¿ej postêpowania karnego w okrêgu dzia³ania Prokuratury
Okrêgowej w Nowym S¹czu prowadzono dwa postêpowania pozakarne, dotycz¹ce nie-
prawid³owoœci w Zespole Szkó³ w Piekie³ku nale¿¹cym do Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców Oddzia³ w Tymbarku:

I. postêpowanie sygn. akt Pa 8/04 Prokuratury Rejonowej w Limanowej, które do-
tyczy³o prowadzonego przez S¹d Rejonówy w Limanowej z wniosku Starosty Limanow-
skiego postêpowania o rozwi¹zanie Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
Oddzia³ w Tymbarku z siedzib¹ w Piekie³ku.

W przedmiotowym postêpowaniu Prokurator Rejonowy w Limanowej na zasadzie
art. 7 kpc zg³osi³ swój udzia³. Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2004 r. sygn. akt I Ns
758/04 S¹d Rejonowy w Limanowej postanowi³ o rozwi¹zaniu Stowarzyszenia. Posta-
nowienie jest prawomocne.

II. postêpowanie sygn. akt Pa 677/06 Prokuratury Rejonowej w Limanowej doty-
cz¹ce legalnoœci przekazania przez Radê Gminy Tymbark na mocy uchwa³y nr XIII
138/2000 Zespo³u Szkó³ w Piekie³ku Katolickiemu Stowarzyszeniu Wychowawców
Oddzia³ w Tymbarku z siedzib¹ w Piekie³ku.

Prowadz¹cy sprawê prokurator uzna³, i¿ nie mo¿e wnieœæ skargi na Uchwa³ê Rady
Gminy Tymbark nr XIII 138/2000 do S¹du Administracyjnego, gdy¿ up³yn¹³ 6-miesiêczny
termin od dnia wejœcia w ¿ycie uchwa³y, w którym to terminie zgodnie z art. 53 § 3 usta-
wy z dnia 30 sierpnia – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz. U.
nr 153, poz. 1270) prokurator mo¿e zaskar¿yæ uchwa³ê organu administracji samo-
rz¹dowej, jeœli uchwa³a ta nie stanowi (jak w tym przypadku) aktu prawa miejscowego.

Jednoczeœnie prokurator pouczy³ strony m.in. Aleksandrê Dudê i Jadwigê Kasiñ-
sk¹, i¿ zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591) ka¿dy czyj interes prawny lub uprawnienie zosta³o naru-
szone uchwa³¹ podjêt¹ przez organa gminy w sprawie z zakresu administracji publicz-
nej, po bezskutecznym wezwaniu do usuniêcia naruszenia prawa, mo¿e zaskar¿yæ tê
uchwa³ê do s¹du administracyjnego, a tak¿e poinformowa³ zainteresowanych, ¿e ta-
kiej skargi nie mo¿e wnieœæ prokurator.

Odnosz¹c siê do kwestii poruszonych przez Panie Aleksandrê Dudê i Jadwigê Ka-
siñsk¹ zawartych w piœmie z dnia 21 lutego 2008 r. skierowanym do Pana Senatora, i¿
prokuratura limanowska i nowos¹decka nie wykaza³y siê solidnoœci¹ i uczciwoœci¹
w prowadzeniu sprawy karnej dotycz¹cej nieprawid³owoœci w Zespole Szkó³ w Pie-
kie³ku nale¿¹cym do Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddzia³ w Tymbarku,
a tak¿e, ¿e ich zawiadomienie i zeznania zosta³y zignorowane, a w sprawie nie przes³u-
chano wielu œwiadków, to uprzejmie informujê, ¿e nie mo¿na podzieliæ ich zasadnoœci.

Wymienione prokuratury limanowska i nowos¹decka prowadzi³y w przedmiotowej
sprawie zarówno postêpowanie karne jak i pozakarne.

Postêpowania pozakarne Prokuratury Rejonowej w Limanowej zosta³y ju¿ prawo-
mocnie zakoñczone, natomiast sprawa karna sygn. akt V Ds. 15/07/S Prokuratury
Okrêgowej w Nowym S¹czu pozostaje aktualnie zawieszona.

Postêpowanie karne prowadzono wnikliwie i z du¿¹ starannoœci¹, zaœ nadzoruj¹cy je
prokuratorzy udzielali na bie¿¹co szczegó³owych wytycznych funkcjonariuszom Policji.

W jego toku zgromadzono obszerny, bo licz¹cy a¿ XVII tomów, materia³ dowodowy,
obejmuj¹cy miêdzy innymi – wbrew twierdzeniom skar¿¹cych zeznania w charakterze
œwiadków pracowników szko³y w Piekie³ku.

Dowodami w prowadzonym przeciwko Zofii Bulandzie postêpowaniu karnym s¹ ró-
wnie¿ zeznania Pañ Aleksandry Dudy i Jadwigi Kasiñskiej, które to dowody podlegaj¹
ocenie organów procesowych. Twierdzenie zainteresowanych, ¿e ich zeznania zosta³y
zignorowane w sytuacji, gdy w sprawie nie zapad³a jeszcze merytoryczna decyzja wyda-
je siê byæ przedwczesne.

Faktem jest, i¿ z uwagi na wielow¹tkowoœæ postêpowania, koniecznoœæ wykonania
wielu czynnoœci, a przede wszystkim d³ugi okres oczekiwania na opiniê bieg³ego z za-
kresu rachunkowoœci i finansów oraz fakt wyjazdu podejrzanej Zofii Bulandy za grani-
cê, postêpowanie ma charakter d³ugotrwa³y, jednak czas jego trwania w ¿aden sposób
nie zosta³ zawiniony przez organa procesowe.
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Nale¿y tak¿e nadmieniæ, i¿ œledztwo prowadzone za sygn. akt V Ds. 15/07/S Pro-
kuratury Okrêgowej w Nowym S¹czu objête jest nadzorem s³u¿bowym Prokuratury
Apelacyjnej w Krakowie sygn. akt I Ap Dsn 6/06/NS.

Nadto uprzejmie informujê, ¿e Prokuratura Okrêgowa w Nowym S¹czu w dniu 19 lu-
tego 2008 r. wyst¹pi³a do S¹du Rejonowego w Nowym S¹czu z wnioskiem o zastosowa-
nie wobec podejrzanej Zofii Bulandy œrodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego
aresztowania.

Na posiedzeniu S¹du w dniu 1 kwietnia 2008 r. obroñca podejrzanej z³o¿y³ pismo
procesowe wraz z wnioskiem o odroczenie posiedzenia do dnia 31 maja 2008 r., argu-
mentuj¹c tym, i¿ Zofia Bulanda w z³o¿onym oœwiadczeniu zobowi¹za³a siê do osobistego
stawiennictwa po tej dacie w Prokuraturze Okrêgowej w Nowym S¹czu, w celu wykonania
czynnoœci z jej udzia³em.

S¹d uwzglêdniaj¹c wniosek obroñcy postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2008 r.
sygn. akt II Kp 68/08 odroczy³ rozpoznanie sprawy do dnia 3 czerwca 2008 r.

Z uwagi na fakt, i¿ postêpowanie przygotowawcze w sprawie sygn. akt V Ds.
15/07/S nie zosta³o zakoñczone – brak jest podstaw do podjêcia dzia³añ przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwoœci na rzecz Pañ Aleksandry Dudy i Jadwigi Kasiñskiej.

Z powa¿aniem
ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Staszak
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Janusza Kurtyki

Ziemia s¹decka przez piêædziesi¹t lat, pocz¹wszy od roku 1939, do-
œwiadcza³a uciemiê¿enia w konsekwencji d¹¿eñ narodowowyzwoleñczych.
Historia najnowsza po³udniowej czêœci Ma³opolski pe³na jest œwiadectw o bo-
haterach i bogata w pami¹tki. Ca³y czas je odkrywamy, a wiele z nich wci¹¿
jeszcze czeka na odkrycie.

W latach 2005–2007, jako inicjator spotkañ m³odzie¿y z histori¹ najnow-
sz¹, organizowa³em lekcje, które prowadzili naukowcy z Instytutu Pamiêci Na-
rodowej. Uzmys³owi³em sobie wtedy, jak wielkie s¹ oczekiwania mieszkañców
Ma³opolski w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ tej instytucji. Spotkania z histori¹ pro-
wadzone przez pracowników IPN odbywa³y siê w Nowym S¹czu, Nowym Tar-
gu, Gorlicach, Grybowie, Limanowej i innych, mniejszych miejscowoœciach.
M³odzie¿ przybywa³a na nie z powa¿nymi pytaniami, na wszystkie przycho-
dzili tak¿e historycy pracuj¹cy w ma³opolskich szko³ach i na uczelniach wy¿-
szych. Ka¿de z tych spotkañ cieszy³o siê sporym zainteresowaniem lokalnych
mediów. Czêsto pytano o mo¿liwoœæ powo³ania przyszkolnych kó³ historycz-
nych, które dzia³a³yby pod patronatem IPN.

W czerwcu 2007 r., w zwi¹zku z koñcem roku szkolnego, odby³o siê zakoñ-
czenie cyklu lekcji historycznych. Wtedy w sali Miejskiego Oœrodka Kultury
w Nowym S¹czu m³odzie¿, która spotka³a siê z Panem, Panie Prezesie, a tak¿e
z profesorem Ryszardem Terleckim, doktorem Markiem Lasot¹ i doktorem Da-
riuszem Gorajczykiem, by³a sk³onna zadawaæ pytania bez koñca. Wówczas
postanowi³em, ¿e w kolejnym roku szkolnym wspólnie z Instytutem Pamiêci
Narodowej zorganizujê konkurs dla m³odzie¿y szkolnej na najciekawsze bada-
nie zwi¹zane z histori¹ S¹decczyzny w latach 1939–1989. Dziœ do tego zobo-
wi¹zania powracam. Obecnie trwaj¹ prace nad przygotowaniem regulaminu
konkursu, który og³oszê jeszcze w marcu.

Na terenie ziemi s¹deckiej wraz z pracownikami biur senatorskich i histo-
rykami przeprowadziliœmy konsultacje spo³eczne, które wykaza³y, ¿e w No-
wym S¹czu powinna powstaæ delegatura krakowskiego oddzia³u Instytutu
Pamiêci Narodowej. Do Pana Prezesa przesy³am petycje w tej sprawie, podpi-
sane przez lokalne œrodowiska kombatantów i sybiraków. Dziœ w Nowym
S¹czu wypracowaliœmy odpowiedni¹ atmosferê, dziêki czemu mo¿na utwo-
rzyæ delegaturê IPN zgodnie z ustaw¹ o Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 18 grudnia 1998 r.
W rozdziale 2 w art. 18 jest mowa o strukturze organizacyjnej IPN. W ust. 3
pkcie 2 tego¿ artyku³u napisano o mo¿liwoœci powo³ania oddzia³owego biura
edukacji publicznej IPN.

Wystêpujê z oœwiadczeniem senatorskim, poniewa¿ w powstanie takiego
biura w Nowym S¹czu zobowi¹zali siê zaanga¿owaæ parlamentarzyœci s¹dec-
cy i niektórzy samorz¹dowcy. Chcielibyœmy, aby organizowane przez IPN spot-
kania z histori¹, które zapocz¹tkowa³em przed dwoma laty, odbywa³y siê
w s¹deckich szko³ach i na uczelniach wy¿szych cyklicznie. Poprzez biuro edu-
kacji publicznej planujemy rozpowszechniaæ materia³y dydaktyczne przygoto-
wane przez naukowców z IPN. Chcielibyœmy tak¿e pomóc historykom IPN
w dotarciu do œwiadków wydarzeñ z tamtych lat, do pami¹tek i dokumentów.

Szanowny Panie Prezesie, uprzejmie proszê o rozwa¿enie mo¿liwoœci po-
wo³ania delegatury IPN w Nowym S¹czu. Przecie¿ sami historycy z Instytutu
potwierdzaj¹, ¿e dokumentacja dotycz¹ca S¹decczyzny jest niezwykle boga-
ta i wci¹¿ czeka na zbadanie. W Nowym S¹czu s¹ znawcy historii, pracowni-
cy naukowi, prawi i gotowi podj¹æ siê badañ i propagowania s³usznych
dzia³añ Instytutu Pamiêci Narodowej.

Naród, który traci pamiêæ, traci swoj¹ to¿samoœæ. To samo dotyczy spo³e-
cznoœci lokalnych. Jako przedstawiciel lokalnego œrodowiska, po przeprowa-
dzeniu wielu rozmów i konsultacji zapewniam, ¿e w³adze Nowego S¹cza,
pracownicy naukowi i parlamentarzyœci w³¹cz¹ siê w tworzenie tej jak¿e po-
trzebnej naszemu regionowi, potrzebnej naszej m³odzie¿y placówki.

Stanis³aw Kogut
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OdpowiedŸ

Warszawa, 15 kwietnia 2008 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
uprzejmie dziêkujê za przekazanie mi oœwiadczenia, z³o¿onego przez Pana Senatora

Stanis³awa Koguta podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 r.
Po wnikliwym przeanalizowaniu zagadnienia przedstawiam nastêpuj¹ce stanowis-

ko w sprawie postulatu Pana Senatora Stanis³awa Koguta dotycz¹cego powo³ania
w Nowym S¹czu delegatury Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.

Nowe jednostki Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu tworzone s¹ w przypadkach uzasadnionych potrzebami organiza-
cyjnymi oraz finansowymi po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium Instytutu Pamiêci
Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Podczas prowadzenia analizy, w pierwszej kolejnoœci, zosta³a wziêta pod uwagê
struktura archiwum krakowskiego oddzia³u. Ju¿ w tym miejscu problem wyodrêbnienia
nowej jednostki wydaje siê byæ niezwykle problematyczn¹ kwesti¹, bowiem dokumenta-
cja aktowa, jak i pomoce ewidencyjne dotycz¹ce Nowego S¹cza i terenów by³ego wojewódz-
twa nowos¹deckiego s¹ rozlokowane wœród materia³ów dotycz¹cych województwa kra-
kowskiego jako ca³oœci, a wiêc tak¿e np. dokumentów mieszkañców ziemi tarnowskiej
czy ¿ywieckiej. Dopiero od roku 1975 mo¿na mówiæ o wyodrêbnionym zasobie KWMO,
a nastêpnie WUSW w Nowym S¹czu. Ponadto materia³y kartoteczne wytworzone przez
KWMO, a nastêpnie WUSW Kraków, Nowy S¹cz i Tarnów wytworzone po 1975 roku zo-
sta³y przez Urz¹d Ochrony Pañstwa po³¹czone w jeden ci¹g alfabetyczny, bez wprowa-
dzenia oznaczeñ z jakiego rodzaju zbiorów pochodz¹. Dotyczy to przede wszystkim
dwóch podstawowych kartotek, a mianowicie kartoteki ogólnoinformacyjnej by³ego Wy-
dzia³u „C” WUSW Kraków – Nowy S¹cz – Tarnów oraz kartoteki tzw. kart zwróconych
z by³ego Biura „C” MSW w Warszawie. Obie te kartoteki, kluczowe dla rozpoznania dzia-
³añ operacyjnych organów bezpieczeñstwa pañstwa, zosta³y w znacznym stopniu odtwo-
rzone przez UOP jako zwarty zbiór. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê równie¿ to, i¿ stworzenie
kolejnej placówki Instytutu dysponuj¹cej w³asnym zasobem archiwalnym spowodowa-
³oby rozproszenie prowadzonych kwerend, zwielokrotnienie zapytañ, a co za tym idzie
znacz¹co wyd³u¿y³oby czas realizacji spraw, w tym postêpowañ lustracyjnych.

Pragnê zauwa¿yæ, ¿e materia³y dotycz¹ce Nowego S¹cza i terenów by³ego wojewódz-
twa nowos¹deckiego ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem naukowców. W oparciu o te
materia³y prowadzone s¹ liczne projekty badawcze, szczególnie w zakresie tematyki
dotycz¹cej ruchów niepodleg³oœciowych, inwigilacji Koœcio³a Katolickiego oraz dzia³a-
czy NSZZ „Solidarnoœæ”. Wiêkszoœæ badaczy skupiona jest jednak w akademickim Kra-
kowie. Przeniesienie archiwum do Nowego S¹cza by³oby znacznym utrudnieniem
w realizacji ich zamierzeñ naukowych.

Utworzenie nowej jednostki organizacyjnej, jak¹ by³aby delegatura Instytutu Pa-
miêci Narodowej w Nowym S¹czu, jest te¿ zwi¹zane z poniesieniem znacznych nak³a-
dów finansowych. S¹ to przede wszystkim koszty zwi¹zane z zabezpieczeniem
odpowiedniej bazy lokalowej na biura i archiwa, z zatrudnieniem pracowników, wypo-
sa¿eniem i utrzymaniem ich stanowisk pracy, itp.

Nie mo¿e ujœæ uwadze równie¿ ten fakt, ¿e Delegaturami kieruj¹ Naczelnicy powo-
³ani przez Prezesa Instytutu, zaœ Dyrektorzy Oddzia³ów na terenie w³aœciwoœci, których
utworzono delegaturê sprawuj¹ bezpoœredni nadzór nad delegatur¹ w zakresie powie-
rzonych jej zadañ, ponadto koordynuj¹ jej dzia³alnoœæ, zarz¹dzaj¹ mieniem przekaza-
nym w u¿ytkowanie delegatury oraz wykonuj¹ zadania dysponenta bud¿etowego.
Bezpoœrednim wiêc nastêpstwem powo³ania nowej delegatury jest zwiêkszenie liczby
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zadañ z zakresu obs³ugi organizacyjno-prawnej oraz ksiêgowo-finansowej w³aœciwego
Oddzia³u, co wi¹¿e siê ze znacznym wzrostem kosztów samego Oddzia³u.

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e tegoroczny bud¿et IPN zosta³ znacznie ograniczony przez
ustawodawcê, Instytut Pamiêci Narodowej nie dysponuje aktualnie œrodkami, które
móg³by przeznaczyæ na utworzenie nowej delegatury. Otrzymanie dodatkowych œrod-
ków jest ca³kowicie uzale¿nione od woli ustawodawcy, tj. Sejmu i Senatu RP.

Reasumuj¹c, w chwili obecnej niestety nie mo¿na uznaæ, i¿ zaistnia³y uzasadnione
przes³anki do podjêcia dzia³añ zwi¹zanych ze stworzeniem dodatkowej jednostki Insty-
tutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W tym miejscu chcia³bym jednak zapewniæ o kontynuowaniu wspó³pracy prowa-
dzonej przez Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu w Krakowie z nowos¹deckimi i gorlickimi jednostkami
edukacyjnymi. Przedmiotem tej wspó³pracy jest w szczególnoœci realizacja programów
z zakresu edukacji patriotycznej oraz prezentowanie wystaw tematycznych Instytutu.

Z powa¿aniem
PREZES
INSTYTUTU PAMIÊCI NARODOWEJ
dr hab. Janusz Kurtyka
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Kierujê do Pani Minister oœwiadczenie w sprawie wyceny us³ug medycz-

nych w lecznictwie szpitalnym i specjalistycznym, a tak¿e nierównoœci w na-
k³adach na jednego mieszkañca w poszczególnych regionach.

Zgodnie z Pani deklaracj¹ – w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie przepisów
o czasie pracy lekarzy – wycena us³ug medycznych wzrosn¹æ mia³a œrednio
do 12 z³ za jeden punkt. W ca³ym kraju NFZ kontraktuje us³ugi szpitalne po
12 z³ lub wiêcej za punkt, a w województwie warmiñsko-mazurskim œrednio
proponuje siê 10,65 z³ za punkt. Wynika to z mo¿liwoœci finansowych dyrek-
tora oddzia³u NFZ.

W tej sytuacji lekarze zaprotestowali i zapowiedzieli, szczególnie w szpi-
talach w E³ku i Olecku, ale tak¿e w innych placówkach, utrudnienia w organi-
zacji pracy po 1 stycznia 2008 r. W ich ocenie – i trudno siê z tym nie zgodziæ –
ich zarobki s¹ niewspó³miernie ma³e w stosunku do innych grup zawodo-
wych, wskazuj¹ te¿ na nierównoœci p³acowe, jeœli chodzi o lekarzy w po-
szczególnych regionach. Nie rekompensuj¹ te¿ ich woli – wyraŸnie
podkreœlam, ¿e wyra¿aj¹ oni tak¹ wolê – pracy d³u¿ej ni¿ czterdzieœci osiem
godzin w tygodniu. Podobnie rzecz ma siê z p³acami innych grup zawodo-
wych, w tym pielêgniarek i ratowników medycznych.

W mojej ocenie po raz kolejny regiony wschodniej Polski s¹ dyskrymino-
wane w wycenie us³ug medycznych, w sytuacji, gdy w innych regionach
stawki za punkt przekraczaj¹ 12 z³. Województwo warmiñsko-mazurskie,
gdzie sieæ szpitali i tak jest nazbyt uboga w odniesieniu do zabezpieczenia po-
trzeb medycznych, nie powinno byæ finansowo potraktowane gorzej ni¿ inne
regiony kraju. Obecny poziom finansowania jest konsekwencj¹ funkcjonowa-
nia algorytmu z wag¹ 1,7 liczonego dla migracji pacjentów. Od kilku lat w wo-
jewództwie warmiñsko-mazurskim kwota finansowania œwiadczeñ
zdrowotnych w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego jest zdecydowanie
ni¿sza ni¿ œrednia na terenie kraju. W 2006 r. wynosi³a ona w województwie
877 z³, a w kraju 949 z³, a w 2007 r. odpowiednio 955 z³ i 1029 z³.

Pragnê te¿ zwróciæ uwagê Pani Minister na problem ochrony s³abszych re-
gionów, szczególnie tych, gdzie jest ni¿sza gêstoœæ zaludnienia. W imiê urato-
wania szpitala czterooddzia³owego w ka¿dym powiecie wschodniej Polski
warto rozwa¿yæ, podobny do stosowanego do dochodów samorz¹dowych,
system wyrównania, równowa¿enia dochodów, tym razem oddzia³ów NFZ
i ZOZ, poprzez wiêksze stawki za leczenie w³aœnie w obszarach rzadziej za-
ludnionych. Informujê, ¿e na przyk³ad szpital w Go³dapi tak naprawdê nie
ma mo¿liwoœci utrzymania siê przy stosowanych stawkach pomno¿onych
przez liczbê zdarzeñ, gdy¿ tych zdarzeñ medycznych si³¹ rzeczy jest tam
mniej ni¿ w obszarach zurbanizowanych. Oczywiste jest, i¿ szpitale miesz-
cz¹ce siê na tego typu obszarach, wymagaj¹ specyficznego finansowania za
us³ugi medyczne, wy¿szego ni¿ w obszarach gêœciej zaludnionych.

Proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytanie: czy mo¿liwe jest wyrówna-
nie do œredniego poziomu w Polsce nak³adów na lecznictwo szpitalne i specja-
listyczne na jedn¹ osobê w województwie warmiñsko-mazurskim, przy
uwzglêdnieniu mo¿liwoœci, jakie daje rezerwa bêd¹ca w dyspozycji NFZ?

Proszê równie¿ o rozwa¿enie wprowadzenia systemowego rozwi¹zania
umo¿liwiaj¹cego zniesienie dysproporcji w finansowaniu szpitali dzia³a-
j¹cych na terenach o niskim procencie zaludnienia. Kwestia ta dotyczy nie
tylko województwa warmiñsko-mazurskiego, lecz te¿ innych regionów Polski
i w mojej ocenie ma charakter ogólnokrajowy.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.01

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Marka Konopki, Senatora Rzeczypospolitej

Polskiej, z³o¿one na 6. posiedzeniu Senatu w dniu 6 marca 2008 r., w sprawie „wyceny
us³ug medycznych w lecznictwie szpitalnym i specjalistycznym, a tak¿e nierównoœci
w nak³adach na jednego mieszkañca w poszczególnych regionach”, przes³ane przy piœ-
mie Marsza³ka Senatu z dnia 13 marca 2008 r., znak: BPS/DSK-043-220/08, uprzej-
mie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

Odnosz¹c siê do kwestii wyceny us³ug medycznych w lecznictwie szpitalnym i spe-
cjalistycznym uprzejmie informujê, i¿ zadania z zakresu okreœlania jakoœci i dostêpno-
œci oraz analizy kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej w zakresie niezbêdnym dla
prawid³owego zawierania umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, przeprowa-
dzanie konkursów ofert, rokowañ i zawieranie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej, a tak¿e monitorowanie ich realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem
art. 97 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póŸn. zm.) nale¿¹ do
kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia. Ww. zadania w imieniu Funduszu reali-
zuj¹ 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.

Podkreœliæ nale¿y, i¿ wycena punktu jest wypadkow¹ z jednej strony iloœci œrodków
postawionych do dyspozycji poszczególnych oddzia³ów wojewódzkich Funduszu (bê-
d¹cych pochodn¹ kwoty sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne i tzw. algorytmu ich po-
dzia³u pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie Funduszu), z drugiej – iloœci œwiadczeñ opieki
zdrowotnej przewidzianej do zakontraktowania przez dany oddzia³ w planie rzeczo-
wo-finansowym oddzia³u.

Autonomicznoœæ dyrektorów oddzia³ów wojewódzkich w tym zakresie oraz zasady
kontraktowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej (w formie konkursu ofert albo rokowañ,
gdzie jednym z kryteriów oceny oferty jest cena (art. 148 pkt 2 ustawy o œwiadcze-
niach), która ponadto mo¿e byæ negocjowana w czêœci niejawnej konkursu (art. 142
ust. 6 pkt 2 ustawy o œwiadczeniach) mo¿e skutkowaæ wystêpowaniem ró¿nic w wyce-
nie poszczególnych œwiadczeñ opieki zdrowotnej zarówno pomiêdzy oddzia³ami woje-
wódzkimi Funduszu jak i pomiêdzy œwiadczeniodawcami w ramach tego samego
oddzia³u.

Dodatkowo uprzejmie informujê, i¿ z otrzymanego z Funduszu „Zestawienia liczby
punktów oraz ich wartoœci w rodzaju „lecznictwo szpitalne” w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkañców” wynika, ¿e liczba punktów/wartoœæ zakontraktowanych œwiadczeñ
w latach 2006–2007 w Warmiñsko-Mazurskim OW NFZ wynios³a odpowiednio:
336.173/3.309,4 tys. z³ i 353.038/3.582,4 tys. z³, przy œredniej dla Funduszu wyno-
sz¹cej odpowiednio: 325.888/3.289,8 tys. z³ i 343.925/3.611,9 tys. z³, co oznacza, ¿e
w roku 2007 w porównaniu do roku 2006 zakontraktowano wiêcej œwiadczeñ oraz, ¿e
iloœæ œwiadczeñ zakontraktowanych przez Warmiñsko-Mazurski OW NFZ jest wiêksza
od œredniej liczonej dla wszystkich oddzia³ów wojewódzkich NFZ.

Nawi¹zuj¹c do kwestii wysokoœci œrodków na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej
w przeliczeniu na ubezpieczonego nale¿y podkreœliæ, i¿ wysokoœæ ta zale¿y od podzia³u
œrodków dokonanego przy pomocy specjalnego algorytmu. Podstawow¹ funkcj¹ przed-
miotowego algorytmu jest taki podzia³ œrodków na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej
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pomiêdzy poszczególne oddzia³y wojewódzkie Funduszu, który zapewni ubezpieczo-
nym równy dostêp do tych œwiadczeñ niezale¿nie od oddzia³u, w którym ubezpieczony
jest zarejestrowany. Aby zrealizowaæ ww. cel podzia³ œrodków na koszty œwiadczeñ
opieki zdrowotnej pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie Funduszu musi uwzglêdniaæ najis-
totniejsze czynniki wp³ywaj¹ce na takie zró¿nicowanie wysokoœci tych œrodków, które
umo¿liwi realizacjê przedmiotowego celu. Zgodnie z przepisami ustawy o œwiadcze-
niach za takie czynniki uznano: liczbê ubezpieczonych wraz z przypisanymi im ryzyka-
mi zdrowotnymi, wskaŸnik wynikaj¹cy z liczby œwiadczeñ wysokospecjalistycznych
oraz wskaŸnik wynikaj¹cy ze zró¿nicowania kosztu jednostkowego œwiadczenia opieki
zdrowotnej, a w roku 2006 i 2007 dodatkowo migracjê ubezpieczonych.

Maj¹c powy¿sze na uwadze ocena dostêpnoœci do œwiadczeñ opieki zdrowotnej
w poszczególnych województwach nie powinna byæ dokonywana przez pryzmat kwoty
œrodków przypadaj¹cych na ubezpieczonego zarejestrowanego w danym oddziale woje-
wódzkim Funduszu.

Odnosz¹c siê do kwestii „wprowadzenia systemowego rozwi¹zania umo¿liwiaj¹cego
zniesienie dysproporcji w finansowaniu szpitali dzia³aj¹cych na terenach o niskim pro-
cencie zaludnienia” pragnê zwróciæ uwagê, ¿e od roku 1999 funkcjonuje w Polsce sys-
tem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach tego systemu, niezale¿nie
od formy organizacyjno-prawnej p³atnika, œrodki finansowe pochodz¹ ze sk³adek ubez-
pieczonych, natomiast p³atnik/p³atnicy dzia³aj¹ na rzecz ubezpieczonych. Oznacza to,
i¿ podstawowym celem systemu nie jest finansowanie infrastruktury œwiadczeniodaw-
ców, lecz zapewnienie dostêpu do œwiadczeñ dla ubezpieczonych. Z tego powodu, na
obecnym etapie nie planuje siê wprowadzenia zmian w systemie finansowania szpitali
zwi¹zanych z gêstoœci¹ zaludnienia.

Odnosz¹c siê do kwestii mo¿liwoœci pozyskania przez Warmiñsko-Mazurski OW
NFZ dodatkowych œrodków z rezerwy ogólnej NFZ pragnê poinformowaæ, ¿e Prezes NFZ
w dniu 29 stycznia 2008 r. (Zarz¹dzenie Nr 7/2008/DEF Prezesa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej
uwzglêdnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok), po
uzyskaniu pozytywnych opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów, uruchomi³
œrodki z tej rezerwy w wysokoœci 467,96 min z³, z czego Warmiñsko-Mazurski OW NFZ
otrzyma³ dodatkowo 16,01 min z³.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Krzysztof Grzegorek
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wed³ug istniej¹cych przepisów rolnik ma prawo wywoziæ swoje nieczy-

stoœci tylko pod warunkiem posiadania odpowiedniego œrodka transportu
i po odbyciu szkolenia zorganizowanego przez starostê. Jeœli nie spe³nia wy-
mienionych warunków, musi p³aciæ za przejazd specjalnego pojazdu do od-
bioru nieczystoœci. Poniewa¿ koszt tej us³ugi jest bardzo wysoki, rolnicy,
niestety, pozbywaj¹ siê nieczystoœci na w³asn¹ rêkê ze szkod¹ dla œrodowis-
ka naturalnego.

Na podstawie przeprowadzonych przeze mnie rozmów z rolnikami zwra-
cam siê do Pana Ministra z pytaniem, czy mo¿liwa jest zmiana rozporz¹dze-
nia dotycz¹cego wywo¿enia nieczystoœci z gospodarstwa z wykorzystaniem
w³asnego transportu oraz zniesienie wynikaj¹cych z tego tytu³u pozwoleñ
oraz koniecznoœci szkolenia.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka

Stanowisko
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 17 marca 2008 r.

Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury

Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu przekazujê, zgodnie z w³aœciwoœci¹, oœwiadczenie senatora Marka Ko-

nopki wyg³oszone podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 r. dotycz¹ce
pozbywania siê przez rolników nieczystoœci z gospodarstw rolnych.

Z powa¿aniem
Maciej Nowicki

6. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2008 r. 57



Stanowisko
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 10 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Marka Konopki, z³o¿one na 6. posie-

dzeniu Senatu w dniu 6 marca 2008 r. (pismo Nr BPS/DSK-043-241/08 z dnia
13.03.08), przekazane za poœrednictwem Ministra Œrodowiska, uprzejmie przedsta-
wiam poni¿sze wyjaœnienia. Ustawa 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.) okreœla zadania
gminy oraz obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci dotycz¹ce utrzymania czystoœci i po-
rz¹dku, a tak¿e warunki udzielania zezwoleñ podmiotom œwiadcz¹cym us³ugi w zakre-
sie m.in. odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci oraz
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych.

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3b ww. ustawy w³aœciciele nieruchomoœci s¹ obowi¹zani
do pozbywania siê zebranych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych oraz
nieczystoœci ciek³ych w sposób zgodny z przepisami tej¿e ustawy oraz przepisami od-
rêbnymi, w tym tak¿e z uchwalanym przez radê gminy regulaminem utrzymania czy-
stoœci i porz¹dku na terenie gminy, który okreœla szczegó³owe zasady dotycz¹ce m.in.
czêstotliwoœci i sposobu pozbywania siê odpadów komunalnych lub nieczystoœci ciek-
³ych z terenu nieruchomoœci i stanowi akt prawa miejscowego.

Przy wykonywaniu przedmiotowego obowi¹zku w³aœciciele nieruchomoœci s¹ obo-
wi¹zani do udokumentowania, w formie umowy, korzystania z us³ug wykonywanych
przez zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorcê posiadaj¹ce-
go zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych lub w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci
ciek³ych, przez okazanie takiej umowy i dowodów p³acenia za takie us³ugi. Rada gminy,
w zale¿noœci od lokalnych warunków, mo¿e okreœliæ, w drodze uchwa³y, inne sposoby
udokumentowania wykonania tego obowi¹zku.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zezwolenia na prowadzenie przez przedsiêbiorców ww. dzia³al-
noœci udziela, zgodnie z art. 7 ust. 6, wójt, burmistrz, prezydent miasta w³aœciwy ze
wzglêdu na miejsce œwiadczenia us³ug. Wymagania, jakie powinien spe³niaæ przedsiê-
biorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia organ ten okreœla i podaje do publicznej
wiadomoœci uwzglêdniaj¹c opis wyposa¿enia technicznego niezbêdnego do realizacji
zadañ (m.in. wymagania dotycz¹ce pojazdów, pojemników lub worków oraz bazy
transportowej), a w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci – tak¿e miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych wynikaj¹ce z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, do których od-
pady maj¹ byæ przekazywane. Organ powy¿szy uprawniony jest równie¿ do kontroli
dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorcy w zakresie zgodnoœci wykonywanej dzia³alno-
œci z udzielonym zezwoleniem oraz sprawuje nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków w³aœci-
cieli nieruchomoœci, wynikaj¹cych z ustawy. Ustawa przewiduje równie¿ sankcje
karne za niewykonywanie na³o¿onych na ni¹ obowi¹zków.

Jednoczeœnie pragnê nadmieniæ, ¿e bior¹c pod uwagê bezpieczeñstwo i zdrowie osób
korzystaj¹cych i obs³uguj¹cych pojazdy asenizacyjne oraz wymagania ochrony œrodowi-
ska i bezpieczeñstwa ruchu drogowego, Minister Infrastruktury na podstawie upowa¿-
nienia zawartego w art. 2 ust. 2 ustawy wyda³ rozporz¹dzenie z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagañ dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), w którym
szczegó³owo okreœli³ wymagania techniczne i wyposa¿enie tych pojazdów.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, chcia³bym podkreœliæ, ¿e uregulowania zawarte w usta-
wie o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach dotycz¹ wszystkich w³aœcicieli nie-
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ruchomoœci i nie przewiduj¹ ¿adnych zwolnieñ przy realizacji na³o¿onych obowi¹zków.
Obowi¹zuj¹cy system gwarantuje mo¿liwoœæ kontroli podmiotów objêtych regulacj¹
i zapewnia bezpieczeñstwo dla œrodowiska i mieszkañców. W mojej opinii brak jest
wiêc podstaw do uprzywilejowania i stanowienia wyj¹tków dla grupy rolników poprzez
szczególne uregulowania w tym zakresie. Ponadto nadmieniam, ¿e omówione regulacje
nie uzale¿niaj¹ wywo¿enia nieczystoœci przez rolników od odbycia szkolenia zorganizo-
wanego przez starostê.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie na rynku zbó¿, a jak wskazuj¹ rolnicy, w szczególnoœci na rynku

¿yta w naszym kraju, który jest cz³onkiem Unii Europejskiej, ma miejsce bar-
dzo dziwna sytuacja zwi¹zana z cen¹ skupu tony ¿yta ekologicznego. Obecnie
przy sprzeda¿y ¿yta do Niemiec odbiorca niemiecki p³aci polskim rolnikom 1 ty-
si¹c 200 z³ za tonê ¿yta i jest to kwota w porównaniu do cen, jakie proponuj¹
polscy odbiorcy, du¿o wy¿sza.

W zwi¹zku z tym zasadne jest nastêpuj¹ce pytanie. Co robi Agencja Ryn-
ku Rolnego, która w ramach swojej statutowej dzia³alnoœci powinna regulo-
waæ rynek, nie dopuszczaj¹c do sytuacji, w której najlepsze polskie zbo¿e
wyje¿d¿a za granicê z powodu wy¿szych cen skupu surowca? Czy w zwi¹z-
ku z tym spe³nia ona swoj¹ rolê, która powinna polegaæ na regulacji rynku
w taki sposób, by dodatkowo zachêcaæ rolników do produkcji i sprzeda¿y
zbó¿ w kraju?

Moim zdaniem innym wa¿nym celem, jaki powinien realizowaæ rz¹d, oprócz
ochrony krajowych producentów jest wprowadzenie lepszej informacji na te-
mat produkcji zbó¿ ekologicznych oraz zapewnienie op³acalnoœci i zbytu tych-
¿e zbó¿.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z wyst¹pieniem Pana Marsza³ka pismem z dnia 13 marca 2008 r., znak

BPS/DSK-043-232/08 przekazuj¹cym oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Marka
Konopkê podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca br. w sprawie sytuacji na
rynku ¿yta produkowanego metodami ekologicznymi, uprzejmie przekazujê poni¿sze
stanowisko.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 tzw. PROW
2007-2013 zaplanowano uruchomienie trzech dzia³añ w ramach których przewiduje
siê bezpoœrednie wsparcie dla podmiotów wytwarzaj¹cych ¿ywnoœæ w ramach rolnic-
twa ekologicznego. Dotyczy to równie¿ rolników uprawiaj¹cych ekologiczne zbo¿a.

Rolnicy prowadz¹cy ekologiczne uprawy zbó¿ mog¹ liczyæ na wsparcie w ramach
pakietu rolnictwo ekologiczne w ramach programu rolnoœrodowiskowego. Program
rolnoœrodowiskowy jest najbardziej kompleksowym dzia³aniem Osi 2 PROW
2007–2013. G³ównym jego za³o¿eniem jest promowanie produkcji rolnej opartej na
metodach zgodnych z wymogami ochrony œrodowiska i przyrody. Realizacja programu
rolnoœrodowiskowego ma przyczyniæ siê do zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiej-
skich i zachowania ró¿norodnoœci biologicznej na tych terenach. W ramach tego progra-
mu rolnik prowadz¹cy plantacjê zbó¿ mo¿e otrzymaæ wsparcie w wysokoœci 840 z³/ha
w pierwszym i drugim roku realizacji zobowi¹zania rolnoœrodowiskowego w przypadku
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gdy uprawy s¹ w okresie przestawiania oraz 790 z³/ha w kolejnych latach realizacji zo-
bowi¹zania lub te¿ gdy s¹ to uprawy z certyfikatem.

W ramach osi pierwszej bezpoœrednie wsparcie producenci zbó¿ ekologicznych mo-
g¹ otrzymaæ w ramach dwóch dzia³añ: „Uczestnictwo rolników w systemach jakoœci ¿y-
wnoœci” oraz „Dzia³ania informacyjne i promocyjne”.

W ramach dzia³ania „Uczestnictwo rolników w systemach jakoœci ¿ywnoœci” przez
okres 5 lat producenci rolni mog¹ otrzymaæ pomoc w wysokoœci do 996 z³ rocznie.
W ramach dzia³ania zwracane bêd¹ „koszty sta³e” zwi¹zane z funkcjonowaniem w ra-
mach systemu rolnictwa ekologicznego. Do momentu uruchomienia dzia³ania z bud¿etu
krajowego dofinansowuje siê koszty kontroli gospodarstw ekologicznych, w wysokoœci
od 500 do 800 z³, w zale¿noœci od powierzchni gospodarstwa.

Producenci rolni skupieni w grupy mog¹ równie¿ korzystaæ z pomocy w ramach
dziania „Dzia³ania informacyjne i promocyjne”. Grupy producentów otrzymuj¹ pomoc
w formie refundacji 70% kosztów kwalifikowanych (bez podatku VAT) na operacje nie
d³u¿sze ni¿ 2 lata. Celem dzia³ania „Dzia³ania informacyjne i promocyjne” jest prowa-
dzenie operacji promocyjno-informacyjnych o produktach uczestnicz¹cych w syste-
mach rolnictwa ekologicznego. Zakres refundowanych kosztów kwalifikowanych jest
bardzo szeroki i obejmuje m.in. koszty reklamy w telewizji, radiu, prasie lub innych
mediach, promocjê w punktach sprzeda¿y, przygotowanie stoisk i materia³ów rekla-
mowych, udzia³ w pokazach, wystawach i targach, organizacjê szkoleñ i konferencji,
prowadzenie serwisu internetowego, wynajem powierzchni reklamowej czy publikacjê
broszur, ulotek, plakatów, zaproszeñ i innych materia³ów reklamowych.

Obecnie trwa równie¿ kampania promocyjna rolnictwa ekologicznego. Prowadzi j¹
Agencja Rynku Rolnego przy udziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach
kampanii prowadzone s¹ dzia³ania informacyjne, jak emitowanie reklam ¿ywnoœci
ekologicznej w radiu i telewizji oraz promocja rolnictwa ekologicznego wœród rolników
i konsumentów. W ramach kampanii s¹ przekazywane równie¿ informacje o zbo¿ach
oraz o produktach wytworzonych w oparciu o zbo¿a np. wyrobach piekarniczych.

Ponadto z bud¿etu krajowego dofinansowywane s¹ liczne badania maj¹ce na celu
wypracowanie m.in. metod efektywnej uprawy roœlin ekologicznych. Obejmuje to rów-
nie¿ badania dotycz¹ce wartoœci siewnej i u¿ytkowej odmian zbó¿ w warunkach plan-
tacji nasiennych gospodarstw ekologicznych.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W §12 ust. 1 rozporz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia

17 paŸdziernika 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przy-
znawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 po zmianach z dnia 5 listopada 2007 r. czytamy: „Wniosek
o przyznanie pomocy sk³ada siê osobiœcie albo przez upowa¿nion¹ osobê bez-
poœrednio w oddziale regionalnym agencji w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce
realizacji operacji, przy czym upowa¿niona osoba mo¿e jednego dnia z³o¿yæ
wy³¹cznie: 1) jeden wniosek lub 2) dwa wnioski tego samego wnioskodawcy
– w przypadku, o którym mowa w §11 ust. 2 pkt 2”.

Zasadnoœæ takiego zapisu jest w¹tpliwa. Z pewnoœci¹ powoduje niepo-
trzebne utrudnienia przy sk³adaniu wniosków o modernizacjê zarówno dla
rolników, jak i pracowników oddzia³ów regionalnych Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa.

Czy pan minister zamierza zmieniæ wy¿ej wymienione rozporz¹dzenie,
by w bie¿¹cym roku wnioski w ramach dzia³ania „Modernizacja gospodar-
stwa rolnego” mog³y byæ przyjmowane w powiatowych oddzia³ach agencji,
ewentualnie sk³adane w imieniu kilku rolników przez jedn¹ upowa¿nion¹
osobê?

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 marca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca 2008 r., znak BPS/DSK-043-232/08, przy

którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Marka Konopkê dotycz¹ce za-
sad naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,
przekazujê nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objêtego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397, z póŸn. zm.) okreœla
tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach ww. dzia³ania, w tym mechanizm na-
boru wniosków o przyznanie pomocy. Okreœlony tryb przyznawania pomocy wp³ywa
na szereg kwestii kluczowych z punktu widzenia zarz¹dzania dzia³aniem, a w szerszym
wymiarze równie¿ kluczowych dla zarz¹dzania programem. Zgodnie z trybem okreœlo-
nym w ww. rozporz¹dzeniu pomoc finansowa przys³uguje wed³ug kolejnoœci z³o¿enia
wniosków o przyznanie pomocy. Istotne znaczenie ma wiêc data z³o¿enia wniosku,
st¹d te¿ z chwil¹ z³o¿enia wniosku o przyznanie pomocy Agencja wydaje potwierdzenie
jego z³o¿enia, zawieraj¹ce datê i godzinê wp³ywu. Na ka¿dy wniosek, ju¿ w momencie
jego wp³ywu do w³aœciwego oddzia³u regionalnego ARiMR, blokowana jest odpowiednia
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kwota pomocy, w ramach limitu œrodków okreœlonego dla danego województwa w roz-
porz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie po-
dzia³u œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U.
Nr 34, poz. 199). Przyjêty tryb przyznawania pomocy wp³ywa na mechanizm naboru
wniosków o przyznanie pomocy, który musi zapewniæ precyzyjne ustalenie kolejnoœci
wp³ywu wniosków, a przez to kolejnoœci przyznawania pomocy w danym oddziale re-
gionalnym ARiMR. Dlatego te¿, bior¹c pod uwagê koniecznoœæ dok³adnego okreœlenia
kolejnoœci z³o¿onych wniosków, jak równie¿ bior¹c pod uwagê fakt, ¿e œrodki na
wspó³finansowanie operacji w ramach tego dzia³ania s¹ podzielone na województwa,
wnioski sk³ada siê osobiœcie albo przez upowa¿nion¹ osobê, bezpoœrednio w oddziale
regionalnym Agencji w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce realizacji operacji.

Po og³oszeniu terminu rozpoczêcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ra-
mach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, do Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi zaczê³y nap³ywaæ sygna³y na temat stosowanych w poszczególnych
województwach praktyk, polegaj¹cych na przyjmowaniu przez jedn¹ osobê, za odpo-
wiednim wynagrodzeniem, pe³nomocnictw do z³o¿enia wiêkszej iloœci wniosków. Oso-
by, które jako pierwsze sk³ada³yby wnioski, sk³adaj¹c ich wiêksz¹ iloœæ, ograniczy³yby
szansê pozosta³ych osób na otrzymanie pomocy finansowej w ramach tego dzia³ania.
St¹d, w celu zapobie¿enia takim sytuacjom i wyrównania szans wszystkich wniosko-
dawców, Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjê³o decyzjê o na-
tychmiastowej nowelizacji rozporz¹dzenia, wprowadzaj¹c mo¿liwoœæ z³o¿enia przez
osobê upowa¿nion¹ jednego wniosku w jednym dniu.

W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem pomoc¹ udzielan¹ w ramach dzia³ania „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych”, wyra¿onym w liczbie z³o¿onych wniosków w ramach
naboru wniosków w tym dzia³aniu w 2007 r., w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
bêd¹ prowadzone prace nad modyfikacj¹ trybu naboru wniosków o przyznanie pomocy
w ramach ww. dzia³ania, w celu usprawnienia procesu sk³adania wniosków. Zmiany
w trybie naboru musz¹ byæ opracowane z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci technicznych
podmiotu przeprowadzaj¹cego nabór i przy zachowaniu jasnych dla wnioskodawców
zasad naboru i wyboru wniosków.

MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Marek Sawicki
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich latach zauwa¿alne jest zahamowanie procesu przekazywa-

nia gospodarstw rolnych m³odszemu pokoleniu. Gdy wprowadzono program
rent strukturalnych, osoba przekazuj¹ca gospodarstwo o powierzchni kilku
hektarów otrzymywa³a rentê w wysokoœci ponad 2 tysiêcy z³. Dzisiaj rolnik,
którego gospodarstwo ma powierzchniê nawet 100 ha, mo¿e liczyæ najwy¿ej
na po³owê wymienionej kwoty.

Co rz¹d zamierza zrobiæ, by zachêciæ do wymiany pokoleñ w gospodar-
stwach rolnych? Czy planowane jest zwiêkszenie kwoty renty strukturalnej,
by ten cel osi¹gn¹æ?

Z powa¿aniem
Marek Konopka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.03.28

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowna Pani Marsza³ek,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 13 marca 2008 r., przy którym przekazano, z³o¿one

przez senatora Marka Konopkê podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca
2008 r., oœwiadczenie odnoœnie programu rent strukturalnych, pragnê wyjaœniæ, co
nastêpuje.

G³ównym celem dzia³ania renty strukturalne w latach 2007–2013, wyznaczonym
przez rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1698/2005, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW), jest znaczna poprawa struktury agrarnej kraju oraz przyspieszenie wymia-
ny pokoleniowej wœród osób prowadz¹cych gospodarstwa rolne, a tak¿e poprawa ren-
townoœci i konkurencyjnoœci gospodarstw poprzez ich przejmowanie przez osoby
dobrze przygotowane do zawodu rolnika. Dzia³anie renty strukturalne jest jednym
z instrumentów ³agodz¹cych skutki przemian agrarnych na obszarach wiejskich i po-
przez zapewnienie Ÿród³a dochodów osobom rezygnuj¹cym z prowadzenia towarowej
produkcji rolnej powinno przyczyniæ siê zarówno do ograniczenia liczby ma³oobszaro-
wych i nierentownych lub ma³orentownych gospodarstw prowadzonych przez rolników
w wieku przedemerytalnym jak i do poprawy jakoœci ¿ycia na obszarach wiejskich i po-
œrednio do zmniejszenia bezrobocia wœród osób m³odych na wsi. Renta strukturalna
z za³o¿enia nie jest rekompensat¹ za wartoœæ przekazanego maj¹tku, ma czêœciowo
charakter socjalny, a mo¿liwoœæ otrzymania renty strukturalnej, czyli sta³ego miesiê-
cznego dochodu, ma zachêciæ rolnika do podjêcia decyzji o zaprzestaniu prowadzenia
dzia³alnoœci rolniczej i przekazaniu gospodarstwa osobie m³odszej i dobrze przygoto-
wanej do prowadzenia tej dzia³alnoœci, bardziej otwartej na zmiany i nowoœci.

Zaproponowana, w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
wysokoœæ renty strukturalnej jest pochodn¹ wysokoœci œrodków przyznanych przez
Uniê Europejsk¹ w ramach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) i jest kompromisem,
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który wynika z wyboru pomiêdzy bardzo ma³¹ liczb¹ beneficjentów otrzymuj¹cych wy-
sokie renty strukturalne, a wiêksz¹ liczb¹ beneficjentów otrzymuj¹cych ni¿sze œwiad-
czenia. Poniewa¿ Ministerstwo otrzyma³o wiele krytycznych uwag na temat wysokoœci
rent strukturalnych w ramach PROW 2004–2006, jako niesprawiedliwie wysokich
w porównaniu do innych œwiadczeñ przyznawanych rolnikom, wysokoœæ nowej renty
zosta³a obni¿ona do kwoty przybli¿onej do œredniego œwiadczenia, emerytalno-rento-
wego przyznawanego rolnikom w ramach systemu ubezpieczeñ spo³ecznych.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca
2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach dzia³ania „Renty strukturalne” objêtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013, wysokoœæ renty strukturalnej wynosi 150% kwoty naj-
ni¿szej emerytury (954,44 PLN). Renta mo¿e byæ zwiêkszona o 100% kwoty najni¿szej
emerytury poprzez dodatek na ma³¿onka (636,29 PLN) i 15% za przekazanie gospodar-
stwa powy¿ej 10 ha osobie w wieku poni¿ej 40 lat (95,44 PLN). W przypadku zmiany
wysokoœci najni¿szej emerytury rentê strukturaln¹ wyp³aca siê w odpowiednio zmie-
nionej wysokoœci, z uwzglêdnieniem terminów waloryzacji emerytur i rent przys³ugu-
j¹cych na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych.

W ubieg³ym roku odnotowano bardzo du¿e zainteresowanie rentami strukturalny-
mi, o czym œwiadczy fakt, i¿ alokacjê œrodków na rok 2007 wyczerpano po 5 tygo-
dniach. W 2007 r. zosta³o z³o¿onych 8 873 wnioski o przyznanie renty strukturalnej na
³¹czn¹ kwotê 8 626 698,92 PLN. Œrednia wysokoœæ wnioskowanej renty, wyp³acanej
miesiêcznie, wynosi 972,68 PLN.

Jednoczeœnie pragnê nadmieniæ, i¿ renty strukturalne s¹ tylko dodatkowym in-
strumentem, który ma wp³yw na wymianê pokoleniow¹ na wsi. Zasadniczym instru-
mentem jest przekazywanie gospodarstwa rolnego w ramach systemu ubezpieczenia
spo³ecznego rolników, co dzieje siê na bie¿¹co. Kolejnym instrumentem przyspiesza-
j¹cym wymianê pokoleniow¹ na wsi jest dzia³anie PROW 2007–2013 u³atwianie startu
m³odym rolnikom, w ramach którego przewidziana jest pomoc w postaci jednorazowej
premii finansowej w wysokoœci 50 000 PLN. Ta bezzwrotna pomoc na inwestycje w go-
spodarstwach rolnych przejmowanych przez m³odych rolników ma ich zachêcaæ do po-
dejmowania samodzielnej dzia³alnoœci rolniczej. Tym samym ma przyczyniæ siê do
przyspieszenia po¿¹danych zmian w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych i do
zwiêkszenia konkurencyjnoœci ca³ego sektora rolnego.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak

6. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2008 r. 65



Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przez wieki województwo œl¹skie postrzegane by³o jako teren przemys³o-

wy, a jego walory kulturowe by³y niemal¿e zupe³nie pomijane. Obecnie podej-
mowane s¹ liczne inicjatywy zwi¹zane ze zmian¹ tego wizerunku. Wiele
dzia³añ promocyjnych zmierza do wykreowania nowej wizji rozwoju wo-
jewództwa – regionu nowoczesnego, o bogatym dorobku kulturowym i dzie-
dzictwie kulturowym o cennych walorach. Dlatego te¿ istotn¹ kwesti¹ staje
siê utworzenie w Katowicach Regionalnego Oœrodka Badañ i Dokumentacji
Zabytków z pracowni¹ terenow¹ w Pszczynie i ewentualnie w Czêstochowie
(Jasna Góra).

Uzasadniaj¹c ten projekt, chcia³bym przedstawiæ krótk¹ charakterystykê
œrodowiska i dziedzictwa kulturowego województwa œl¹skiego.

W krajobrazie kulturowym województwa wybitne walory posiadaj¹ hi-
storyczne kompozycje krajobrazowe w Cieszynie, Koszêcinie, Pszczynie, Ru-
dach, Œwierklañcu, Z³otym Potoku i ¯ywcu. Spoœród za³o¿eñ tych na
szczególn¹ uwagê zas³uguje zamek w Pszczynie, gdzie mieœci siê Muzeum
Zamkowe. To jedna z niewielu rezydencji w Polsce, w której zachowa³o siê
w zdecydowanej wiêkszoœci oryginalne wyposa¿enie, pochodz¹ce z prze³o-
mu XIX i XX wieku.

Na ca³ym obszarze województwa œl¹skiego istnieje gêsta sieæ osadni-
cza historycznych oœrodków miejskich o genezie œredniowiecznej. Tak¿e
znaczna czêœæ wsi siêga swoimi korzeniami okresu œredniowiecza. W grani-
cach województwa œl¹skiego znajduje siê czterdzieœci szeœæ miast history-
cznych. Trzydzieœci trzy miasta historyczne posiadaj¹ obecnie prawa
miejskie, a ich uk³ady urbanistyczne wpisane s¹ do rejestru zabytków. S¹
to: Bêdzin, Bia³a, Bielsko, Bieruñ, Bytom, Cieszyn, CzeladŸ, Czêstochowa,
Gliwice, K³obuck, Kozieg³owy, Krzepice, Lubliniec, Miasteczko Œl¹skie, Mi-
ko³ów, Mys³owice, Pilica, Pszczyna, Pyskowice, Racibórz, Rybnik, Siewierz,
Skoczów, S³awków, Soœnicowice, Strumieñ, Tarnowskie Góry, Toszek, Wo-
dzis³aw Œl¹ski, WoŸniki, ¯arki, ¯ory, ¯ywiec. Osiem historycznych miast
utraci³o prawa miejskie, ale ich uk³ady urbanistyczne wpisane s¹ do reje-
stru zabytków. S¹ to: Janów, Mrzyg³ód, Mstów, Olsztyn, Przyrów, W³odowi-
ce, Z³oty Potok, ¯arnowiec. Trzy historyczne miasta posiadaj¹ prawa
miejskie, ale ich uk³ady urbanistyczne nie s¹ chronione wpisem do rejestru
zabytków. S¹ to: Koniecpol, Ogrodzieniec, Szczekociny. Dwa historyczne
miasta utraci³y prawa miejskie i ich uk³ady urbanistyczne nie s¹ wpisane
do rejestru zabytków. S¹ to: Kromo³ów, w³¹czony w granice Zawiercia, oraz
Lelów.

Specyficznym dziedzictwem kulturowym okresu industrializacji, podkreœ-
laj¹cym odrêbnoœæ i wyj¹tkowoœæ krajobrazu kulturowego regionu, s¹ histo-
ryczne obiekty i zespo³y zabudowy zwi¹zane z:

— górnictwem wêgla kamiennego, jak zabudowa szybu „Sobieski” w Rad-
linie, zabudowa dawnego szybu „Alfred” w Katowicach, zabudowy dawnych
szybów „Franciszek” i „Andrzej” w Rudzie Œl¹skiej, kopalnia „Zabrze Zachód”
(„Królowa Luiza”), „Guido” i Sztolnia Dziedziczna w Zabrzu, kopalnia „Micha³”
w Siemianowicach, kopalnia „Polska” w Œwiêtoch³owicach, zespó³ ruchu I ko-
palni „Saturn” w Czeladzi, szyby powietrzne kopalni „Rydu³towy”, „Katowi-
ce”, „Ignacy” w Rybniku, budynki dawnej KWK „Gliwice”;

— wydobyciem i przetwórstwem metali kolorowych, jak kopalnia cynku
i srebra w Tarnowskich Górach (Sztolnia Czarnego Pstr¹ga), huta cynku „Ut-
hemann” w Szopienicach, walcownie w Lipinach i Szopienicach,

— hutnictwem ¿elaza, jak wie¿e gichtoci¹gowe w Porêbie i Palowicach,
dawna Huta Gliwicka, obecnie GZUT.

Z rozwojem przemys³u zwi¹zane s¹ równie¿ zespo³y fabryczno-rezydencjo-
nalne, patronackie za³o¿enia osiedli robotniczych, wille oraz pa³ace fabrykanc-
kie. Najbardziej wartoœciowe zachowane zespo³y fabryczno-rezydencjonalne to:
zespó³ H. Dietla oraz Schönów w Sosnowcu, Hantkego w Czêstochowie (zak³a-
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dy hutnicze „B. Hantke SA”), zespó³ bielskich fabrykantów w³ókienniczych.
Z kolei najbardziej znane osiedla i kolonie robotnicze zwi¹zane z okreœlonymi
zak³adami przemys³owymi to: Giszowiec i Nikiszowiec w Katowicach, osiedla
w Bytomiu, Czeladzi, Czerwionce-Leszczynach, Gliwicach, Knurowie, Pszo-
wie, Radlinie, Rybniku, Zabrzu i Zawierciu.

Najcenniejsze zabytki techniki i obiekty poprzemys³owe o wyj¹tkowych
walorach historycznych i architektonicznych tworz¹ Szlak Zabytków Techni-
ki Województwa Œl¹skiego, który jest swoistym przewodnikiem po postindu-
strialnym dziedzictwie kulturowym regionu. Mo¿na stwierdziæ, i¿ bez
w¹tpienia w swojej kategorii przedstawia ono najwiêksze wartoœci w skali
kraju, a nawet Europy.

Charakterystyczn¹ i bardzo liczn¹ grup¹ obiektów zabytkowych o du-
¿ych walorach kulturowych s¹ obiekty architektury drewnianej, w tym zw³a-
szcza drewniane koœcio³y, których zachowa³o siê przesz³o siedemdziesi¹t,
przede wszystkim o konstrukcji zrêbowej. Obiekty rozlokowane s¹ na terenie
ca³ego województwa, jednak najwiêksza ich liczba i koncentracja wystêpuje
w powiatach: gliwickim, lublinieckim, pszczyñskim, rybnickim oraz w rejonie
Bielska-Bia³ej, Cieszyna i ¯ywca. Obiekty te powstawa³y na przestrzeni wie-
lu wieków: od XV a¿ do XX wieku. Skupiska œwieckiego budownictwa drew-
nianego wystêpuj¹ na terenach górskich oraz w pó³nocnej i wschodniej czêœci
województwa. Najcenniejsze obiekty drewnianej architektury tworz¹ Szlak
Architektury Drewnianej Województwa Œl¹skiego.

Wyró¿nikiem krajobrazu kulturowego województwa jest szczególne na-
sycenie budowlami militarnymi. Pierwsz¹ grupê tych zabytków, najbardziej
znan¹, tworzy linia zamków o œredniowiecznym rodowodzie, nazywana
Szlakiem Orlich Gniazd. Jurajskie warownie wpisuj¹ siê w wyj¹tkowy krajo-
braz Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej o urozmaiconej rzeŸbie terenu,
stanowi¹cy mozaikê kompleksów rolno-leœnych, z niewielkimi miastami
i wsiami o charakterystycznym budownictwie wykorzystuj¹cym lokalny su-
rowiec, jakim jest kamieñ wapienny.

Drug¹ cenn¹ grupê zabytków „architektury militaris” stanowi¹
wspó³czesne fortyfikacje Obszaru Warownego Œl¹sk z lat 1933–1939. Prze-
biega³y one szerokim pó³kolem wokó³ Chorzowa, Katowic oraz Miko³owa. Ge-
neralnie fortyfikacje polskiego Obszaru Warownego Œl¹sk ci¹gnê³y siê od
Przeczyc do rzeki Gostynki. W 1939 r. wzniesiono fortyfikacje w miejscowo-
œciach: Lubliniec, Czêstochowa, Tarnowskie Góry, Bielsko-Bia³a, Podgórze,
Pszczyna, Rybnik, ¯ory oraz fortyfikacje karpackie w Wêgierskiej Górce,
Krzy¿owej i Przyborowie.

Zespó³ obiektów militarnych uzupe³niaj¹ miejsca upamiêtniaj¹ce wyda-
rzenia historyczne: miêdzy innymi pole bitewne z 1794 r. pod Szczekocinami,
pole bitwy pod Mokr¹, Kopiec Wolnoœci w Piekarach Œl¹skich czy zespó³ Ra-
diostacji Gliwickiej.

Obiektem wyj¹tkowym ze wzglêdu na jego znaczenie w historii i kulturze
Polski oraz jako miejsce kultu religijnego i cel pielgrzymek na trwale wpisa-
nym w krajobraz regionu jest klasztor o.o. Paulinów na Jasnej Górze.W kraj-
obrazie kulturowym województwa œl¹skiego czytelny jest równie¿ krajob-
raz ukszta³towany pod wp³ywem ponadpiêæsetletniego gospodarowania
zakonu cystersów. Krajobraz ten z zespo³em klasztornym w Rudach Racibor-
skich, po³¹czonym systemem promieniœcie i rokadowo rozchodz¹cych siê
dróg, z leœniczówkami, stawami rybnymi, kapliczkami i zespo³ami dworski-
mi, jest znacz¹cy dla promocji regionu.

Wbrew obiegowej opinii o silnej poprzemys³owej degradacji œrodowiska
naturalnego na terenie województwa œl¹skiego na zachód od Odry na obsza-
rach najbardziej ¿yznych gleb ziemi raciborskiej wystêpuje krajobraz rolniczy
z uk³adami komponowanymi w oparciu o wyj¹tkowo liczne wêz³owe za³o¿e-
nia pa³acowo-parkowe z folwarkami oraz charakterystyczne uk³ady rurali-
styczne (zabudowa zagrodowa typu frankoñskiego). Harmonijny krajobraz
rolniczy zachowa³ siê tak¿e na pó³nocnym wschodzie i pó³nocy województwa
oraz na zachód od Tarnowskich Gór i Gliwic.

Charakterystyczny typ krajobrazu kulturowego województwa zwi¹zany
jest z gospodark¹ stawow¹ i kszta³towan¹ od œredniowiecza gêst¹ sieci¹ sta-
wów rybnych (tak zwany ¿abi kraj). Na obszarze tym, siêgaj¹cym od Skoczo-
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wa po Zator w województwie ma³opolskim, zachowa³a siê historyczna
zabudowa folwarków rybackich wraz z nielicznymi przyk³adami obiektów
hydrotechnicznych.

Pragnê tak¿e wspomnieæ, ¿e Krajowy Oœrodek Badañ i Dokumentacji Za-
bytków posiada swoje oddzia³y terenowe we wszystkich województwach
z wyj¹tkiem naszego regionu, co œwiadczy o tym, ¿e województwo œl¹skie
nadal postrzegane jest jako obszar pozbawiony walorów kulturowych.

Dla dalszego rozwoju województwa istotny jest zwi¹zek, jaki istnieje
miêdzy jakoœci¹ krajobrazu a jakoœci¹ ¿ycia w regionie. Dlatego te¿ coraz
wiêksze zrozumienie znajduje potrzeba ochrony krajobrazów kulturowych
i terenów otwartych. Niemniej, szczególnie w ostatnich dekadach, wiele histo-
rycznych krajobrazów kulturowych szybko traci swe charakterystyczne ce-
chy. Dzieje siê tak pod wp³ywem rozwoju intensywnego rolnictwa,
konsolidacji gospodarstw, melioracji i procesów urbanizacyjnych. W rezulta-
cie bezpowrotnie tracona jest ró¿norodnoœæ krajobrazu województwa, a nie-
kiedy wielkie kompleksy terenów otwartych i zielonych podlegaj¹
zanieczyszczeniu i redukcji ich bioró¿norodnoœci pod wp³ywem rozwoju infra-
struktury drogowej, turystyki i rekreacji. St¹d te¿ znaczenie krajobrazu jako
atrakcyjnego czynnika lokalizacji dzia³alnoœci gospodarczej, rozwoju turysty-
ki i rekreacji bêdzie w takich regionach systematycznie maleæ. Przeciwdzia³a-
niem procesom destrukcyjnym powinna byæ ochrona i promocja
charakterystycznych historycznych krajobrazów w województwie œl¹skim.
I w tym w³aœnie widzê rolê Regionalnego Oœrodka Badañ i Dokumentacji Za-
bytków w Katowicach.

S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 marca 2008 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora S³awomira Kowalskiego, z³o¿onego

na 6. posiedzeniu Senatu RP w dniu 6 marca 2008 r. (data wp³ywu do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 13 marca br.) w sprawie propozycji utworzenia Re-
gionalnego Oœrodka Badañ i Dokumentacji Zabytków w Katowicach, uprzejmie proszê
o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

Doceniaj¹c bogactwo dziedzictwa kulturowego Regionu Œl¹skiego oraz znaczenie
tego dziedzictwa dla kultury narodowej, o czym wspomina Pan Senator w swoim
oœwiadczeniu, podejmowane s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do powo³ania w nieodleg³ej per-
spektywie czasowej Regionalnego Oœrodka Badañ i Dokumentacji Zabytków w Katowi-
cach. Regulamin organizacyjny Krajowego Oœrodka Badañ i Dokumentacji Zabytków
zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewiduje utworzenie
tego oœrodka. Mamy nadziejê, ¿e prace przygotowawcze zostan¹ sfinalizowane jeszcze
w tym roku, co umo¿liwi powo³anie Regionalnego Oœrodka Badañ i Dokumentacji Za-
bytków w Katowicach. Chcia³bym przy tym wskazaæ, ¿e zadania, które bêdzie w przy-
sz³oœci realizowa³ Regionalny Oœrodek Badañ i Dokumentacji Zabytków w Katowicach,
wykonuje obecnie Œl¹skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, instytucja kultury
utworzona przez Marsza³ka Województwa Œl¹skiego.
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Odnosz¹c siê natomiast do sugestii Pana Senatora dotycz¹cej utworzenia „pracow-
ni terenowych” w Pszczynie i Czêstochowie, nale¿y stwierdziæ, ¿e w strukturze Regio-
nalnych Oœrodków Badañ i Dokumentacji Zabytków nie funkcjonuj¹ tego typu
jednostki organizacyjne i nie przewiduje siê ich utworzenia.

£¹czê wyrazy szacunku
z up. MINISTRA KULTRURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podsekretarz Stanu
Tomasz Merta
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz senatora Macieja Grubskiego

skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Ko³odziejskiego

Chcia³bym w imieniu swoim i pana senatora Grubskiego wyg³osiæ oœ-
wiadczenie kierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji, pana Witolda Ko³odziejskiego, oraz do Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, maj¹c na uwadze art. 213 konstytucji, który w § 1 stanowi, ¿e
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na stra¿y wolnoœci s³owa, prawa do
informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy, dzia³aj¹c na podstawie uprawnieñ
senatora i korzystaj¹c z instytucji oœwiadczenia senatorskiego, podnosimy
kwestiê dotycz¹c¹ sytuacji Oddzia³u Terenowego Telewizji Polskiej w £odzi.
4 marca 2008 r. skoñczy³a siê kadencja Rady Programowej Oddzia³u Tere-
nowego Telewizji Polskiej w £odzi – to na podstawie jej pracy i na podstawie
tych niepokoj¹cych sygna³ów, które dotar³y do nas od cz³onków rady formu-
³ujemy swoje oœwiadczenie.

Przez cztery lata rada podejmowa³a starania, by swoj¹ prac¹ wesprzeæ
programowe dzia³ania dyrekcji oœrodka, a tak¿e byæ sojusznikiem opinii pu-
blicznej w kszta³towaniu programu lokalnego. Niestety, ostatnie lata jej ka-
dencji up³ynê³y pod znakiem poszukiwania w Warszawie sojuszników dla
podniesienia rangi ³ódzkiego oœrodka telewizji i zapewnienia mu statusu od-
dzia³u makroregionalnego, emituj¹cego w³asny program w rozszerzonym
zakresie. Przypomnê, ¿e w³aœnie teraz toczy siê w ramach zarz¹du telewizji
publicznej dyskusja o pracy nad zmian¹ charakteru oddzia³ów regional-
nych i ustanowieniem ró¿nych statusów dla poszczególnych oœrodków re-
gionalnych telewizji.

Dziœ dowiadujemy siê, ¿e £odzi nie ma na liœcie oddzia³ów makroregional-
nych telewizji publicznej. £ódŸ – drugie co do wielkoœci miasto w Polsce; £ódŸ –
miasto ubiegaj¹ce siê o tytu³ Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016; £ódŸ –
siedziba s³ynnej filmówki, kuŸnia talentów dla ca³ego œwiata; £ódŸ – dŸwiga-
j¹ca polski przemys³ filmowy, miêdzy innymi poprzez dzia³ania Opus Filmu
i Se-ma-fora – przypomnê: tegorocznego zdobywcê Oscara w kategorii filmu
animowanego; £ódŸ – miasto wielu wa¿nych miêdzynarodowych wydarzeñ
artystycznych, miêdzy innymi miêdzynarodowych £ódzkich Spotkañ Baleto-
wych, Miêdzynarodowego Triennale Tkanin, Konstrukcji w Procesie, Miêdzy-
narodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, FotoFestiwalu,
Festiwalu Dialogu Czterech Kultur czy Festiwalu Camerimage; i wreszcie
£ódŸ – miasto dziesi¹tek placówek kulturalnych, stu dwudziestu tysiêcy stu-
dentów i dwudziestu wy¿szych uczelni w oczach zarz¹du telewizji publicznej
nie zas³uguje na podniesienie do rangi oœrodka telewizji metropolitalnej.

Wyra¿amy swoje najg³êbsze oburzenie tym faktem i zaniepokojenie co do
kierunku projektowanych przez zarz¹d telewizji publicznej zmian. Od lat ob-
serwujemy nieudolne majstrowanie przy strukturze telewizji publicznej i de-
monta¿ jej oddzia³ów regionalnych. Spychanie na margines oœrodków
regionalnych, systematyczne pomniejszanie ich bud¿etu, uszczuplanie czasu
antenowego, zacieranie to¿samoœci i wtapianie regionów w struktury progra-
mu ogólnopolskiego poprzez likwidacjê tak zwanych logotypów, ograniczenie
mo¿liwoœci programowych, technicznych, ignorowanie zadañ, jakie s¹ misyj-
nym obowi¹zkiem telewizji publicznej, to wszystko wywo³uje nasze najg³êb-
sze zaniepokojenie.

Domagamy siê zmian, tak¿e zmian na stanowiskach kierowniczych w te-
lewizji publicznej, je¿eli obecnie kieruj¹ce ni¹ osoby nie bêd¹ chcia³y zmieniæ
swojej koncepcji, w ramach której to koncepcji £ódŸ nie jest uwzglêdniona,
tak jak mówi³em, na liœcie oddzia³ów makroregionalnych telewizji publicznej.
£ódŸ to nie le¿¹ca sto dwadzieœcia kilometrów od stolicy prowincja – si³¹ tego
regionu jest ambicja lokalnej spo³ecznoœci. Nowoczesna, sprawna i dynami-
czna publiczna telewizja lokalna jest niezbêdnym partnerem w edukacji
i kszta³towaniu postaw obywatelskiej aktywnoœci spo³ecznoœci, licz¹cej sobie
³¹cznie trzy i pó³ miliona osób w regionie ³ódzkim.
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Cz³onkowie rady programowej zwrócili nasz¹ uwagê na to, ¿e stoj¹c na stra-
¿y interesu publicznego i dzia³aj¹c pro publico bono, równie¿ my jako senatorowie
ziemi ³ódzkiej jesteœmy upowa¿nieni do podjêcia wszelkich dzia³añ i szukania
wszelkich sojuszników dla skutecznego ratowania pozycji Telewizji £ódŸ. Od ar-
chitektów nowej struktury Telewizji Polskiej SA oczekujemy w³¹czenia oœrodka te-
lewizyjnego w £odzi do sieci nadawców metropolitalnych.

My, jako senatorowie okrêgu ³ódzkiego, powy¿sze starania i dzia³ania ra-
dy programowej popieramy, do³¹czamy do nich swoje oœwiadczenie w tym
zakresie i oczekujemy ich realizacji. Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e to oœ-
wiadczenie pojawia siê na takim etapie, kiedy nie ma jeszcze decyzji formal-
nie podjêtej przez zarz¹d telewizji publicznej. Jednak maj¹c dostêp do
informacji o projektowanej sieci oœrodków o charakterze makroregionalnym –
konkretnie jest tam sieæ szeœciu placówek, nieuwzglêdniaj¹ca £odzi – wyra-
¿amy swoje najg³êbsze oburzenie i zaniepokojenie. Mamy nadziejê, ¿e Krajo-
wa Rada Radiofonii i Telewizji, stoj¹c na stra¿y interesu publicznego
w radiofonii i telewizji, podejmie stosowne dzia³ania w tym zakresie.

Z powa¿aniem
Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z przekazanym wspólnym oœwiadczeniem, z³o¿onym przez senatorów

Krzysztofa Kwiatkowskiego i Macieja Grubskiego podczas 6. posiedzenia Senatu RP
6 marca 2008 roku uprzejmie informujê, ¿e stanowisko w sprawie sytuacji Oddzia³u
Telewizji Polskiej SA w £odzi przekaza³ p. Andrzej Urbañski, prezes Zarz¹du TVP SA.

W za³¹czeniu przekazujê treœæ tego stanowiska.
Jednoczeœnie pragnê wyjaœniæ, ¿e wszelkie decyzje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ i usy-

tuowaniem oœrodków regionalnych telewizji publicznej w strukturze Spó³ki podejmuje
suwerermie Zarz¹d TYP SA.

Z powa¿aniem
Witold Ko³odziejski
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Stanowisko
PREZESA ZARZ¥DU
TELEWIZJI POLSKIEJ SA

Warszawa, 9.04.2008 r.

Pan
Witold Ko³odziejski
Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy,
w zwi¹zku z pismem z dnia 27.03.2008 r. (WSW-051-265/08/3) – przekazujê poni-

¿ej stanowisko w sprawie oœwiadczenia senatorów RP Krzysztofa Kwiatkowskiego i Ma-
cieja Grubskiego.

W zwi¹zku ze z³o¿onym przez Panów Senatorów na 6. posiedzeniu Senatu w dniu
6.03.2008 r. oœwiadczeniem w sprawie sytuacji OTV £ódŸ – przede wszystkim podkreœlam,
¿e troska o rozwój telewizji regionalnych jest wspóln¹ trosk¹ Panów i Zarz¹du TVP S.A.

Ponadto Zarz¹d zwraca uwagê, ¿e ¿adne wi¹¿¹ce decyzje co do usytuowania OTV
£ódŸ w strukturze telewizji i co do zakresu jej rozwoju – nie zapad³y. Trwaj¹ prace kon-
cepcyjne. We wspó³pracy z w³adzami miasta trwa te¿ proces poszukiwania odpowied-
niej lokalizacji pod budowê nowej siedziby Oddzia³u. Opracowywany jest projekt
rozszerzenia umowy o wspó³pracy z PWSF,TiT w £odzi. Kategoryczne stwierdzenia Pa-
nów nie maj¹ podstaw. Ponadto Zarz¹d zwraca uwagê, ¿e nie nast¹pi³a „likwidacja tak
zwanych logotypów regionalnych”. Wrêcz przeciwnie – przywrócono je, co ³atwo zauwa-
¿aj¹ widzowie, którzy ogl¹daj¹ programy regionalne. Trwaj¹ce prace koncepcyjne nad
tzw. telewizjami metropolitalnymi tak¿e udowadniaj¹ ¿e TVP S.A. jest nastawiona na
rozwój, a nie „wtapianie regionów w struktury programu ogólnopolskiego”. Wydaje siê,
¿e nad dyskusjami politycznymi o telewizji publicznej ci¹¿y brak rozeznania w realiach
i stanie faktycznym, a mamy do czynienia z niesprawdzonymi plotkami.

Tu – zdaniem Zarz¹du TVP S.A. – warto zwróciæ uwagê Panom senatorom z Platfor-
my Obywatelskiej, ¿e g³oszone przez kierownictwo partii publicznie i w skali kraju sta-
nowisko sprowadzaj¹ce siê do postulatu „przekazania” samorz¹dom, a w konsekwencji
prywatyzacji oddzia³ów – jest przyjmowane z wielkim niepokojem przez pracowników
Spó³ki. Nie pozwala spokojnie i konsekwentnie realizowaæ zadañ, o które Panowie wno-
sz¹. Stanowisko to jest sprzeczne wobec Panów postulatów. Zarz¹d TVP S.A. chcia³by
poznaæ ostateczne decyzje rz¹du i partii wchodz¹cych w sk³ad koalicji, albowiem dzi-
siaj jest w olbrzymim k³opocie by rozeznaæ w jakim kierunku id¹ decyzje polityczne wo-
bec telewizji publicznej w Polsce.

Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
PREZESA ZARZ¥DU
TELEWIZJI POLSKIEJ S.A.
Jan Polkowski

72 6. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2008 r.



Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Moje oœwiadczenie wi¹¿e siê z kwesti¹ zagwarantowania œrodków fi-
nansowych na koszty wynikaj¹ce z rozstrzygniêæ w sprawach s¹dowych do-
tycz¹cych czasu pracy lekarzy, w zwi¹zku z tak zwanym prawem doktora
Misia.

Z powództw cywilnych przeciwko pracodawcom, którymi s¹ dyrektorzy
SPZOZ, rozpoznawane s¹ przez s¹dy sprawy dotycz¹ce udzielania dni wol-
nych za dy¿ury pe³nione powy¿ej czterdziestooœmiogodzinnego tygodnia pra-
cy, okreœlonego europejskimi normami od maja 2005 do 31 grudnia 2007 r.
S¹dy zas¹dzaj¹ na rzecz lekarzy kilkudziesiêciotysiêczne odszkodowania,
na które nie ma niestety zagwarantowanych œrodków w kontraktach z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia.

Proszê Pani¹ Minister o informacjê, czy w planach finansowych oddzia³ów
Narodowego Funduszu Zdrowia jest utworzona rezerwa na te zobowi¹zania
wynikaj¹ce z wyroków s¹dowych. Departament Prawny Ministerstwa Zdro-
wia w roku 2005 na zapytanie STOMOZ i dyrektorów SPZOZ odpowiada³, ¿e
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem lekarzowi po dy¿urze nie nale¿y siê obli-
gatoryjnie czas wolny, chyba ¿e dy¿ur by³ ciê¿ki. Ordynator ka¿dorazowo po-
dejmuje indywidualne decyzje o zwolnieniu lekarza ze œwiadczenia
obowi¹zku pracy, je¿eli dniem nastêpnym jest dzieñ roboczy.

W listopadzie 2007 r., po zaprzysiê¿eniu, wypowiada³a siê Pani Minister
w taki sposób, ¿e w przypadku prawomocnych wyroków s¹dów pracy dyrek-
torzy SPZOZ mog¹ o œrodki z tego tytu³u ubiegaæ siê do NFZ, poprzez zawarcie
ugód przeds¹dowych, a wypowiedzi Pani Minister publikowane by³y w me-
diach.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Norberta Krajczego

podczas szóstego posiedzeniu Senatu w dniu 6 marca 2008 r. uprzejmie proszê przyj¹æ
nastêpuj¹ce stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Odnosz¹c siê do kwestii zagwarantowania w planie finansowym NFZ œrodków fi-
nansowych na koszty wynikaj¹ce z rozstrzygniêæ w sprawach s¹dowych w zakresie
czasu pracy lekarzy, uprzejmie wyjaœniam, i¿ w planie finansowym Narodowego Fun-
duszu Zdrowia na rok 2008 zosta³a utworzona rezerwa w kwocie 212,81 mln z³ na zo-
bowi¹zania wynikaj¹ce z postêpowañ s¹dowych, niemniej podkreœliæ nale¿y i¿ dotyczy
ona w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci spraw z powództwa œwiadczeniodawców przeciwko
Funduszowi dotycz¹cych realizacji umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ w sprawach z zakresu czasu pracy lekarzy stron¹ postêpowa-
nia oprócz lekarzy s¹ pracodawcy (œwiadczeniodawcy). Dlatego te¿ ewentualne odszko-
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dowania z tytu³u nieprzestrzegania przez pracodawców czasu pracy lekarzy obci¹¿aæ
bêd¹ stronê pozwan¹, czyli pracodawców.

Ponadto podkreœliæ nale¿y, i¿ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 210,
poz. 2135, z póŸn. zm.), Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje koszty œwiadczenia
opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Proszê o przedstawienie dzia³añ Ministerstwa Zdrowia zmierzaj¹cych do

zabezpieczenia w 2008 r. œrodków finansowych na zaspokojenie s³usznych
¿¹dañ lekarzy rezydentów, które to œrodki, zgodnie z wyst¹pieniami ministra
finansów w trakcie senackiej debaty bud¿etowej, mia³y pochodziæ z rezerwy
bud¿etowej.

Zgodnie z wci¹¿ obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem ministra zdrowia
z dnia 20 paŸdziernika 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy den-
tystów, zwanym dalej w skrócie rozporz¹dzeniem, a konkretnie z jego § 30
ust. 4, lekarz, który odbywa specjalizacjê w ramach rezydentury, otrzymuje
zasadnicze wynagrodzenie miesiêczne ustalane corocznie przez ministra
w³aœciwego do spraw zdrowia do dnia 30 marca roku poprzedzaj¹cego rok,
w którym lekarz rozpoczyna lub odbywa specjalizacjê, na podstawie prze-
ciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wy-
p³at nagród z zysku za ubieg³y rok, w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 70% tego
wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, ¿e zgodnie z rozporz¹dzeniem upo-
sa¿enie miesiêczne lekarza rezydenta wynosi oko³o 60% aktualnego przeciêt-
nego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw.

W roku 2006 pensja lekarza rezydenta wynios³a 1 tysi¹c 704 z³ brutto.
W 2007 r. wzros³a do 1 tysi¹ca 757 z³ – netto jest to oko³o 1 tysi¹ca 200 z³ mie-
siêcznie. W roku 2008 planowana pensja, wed³ug obowi¹zuj¹cego rozpo-
rz¹dzenia ministra zdrowia, ma wynosiæ 1 tysi¹c 846 z³ brutto. Zgodnie
z zapowiedziami minister zdrowia wskutek podjêtych przez ni¹ dzia³añ pen-
sja lekarza rezydenta ma wzrosn¹æ do 2 tysiêcy 282 z³ brutto. Jeœli kwotê tê
odnieœæ do œredniej krajowej z roku 2007, to stanowi ona zaledwie 80% tej
œredniej.

Grupa zawodowa lekarzy rezydentów liczy blisko siedem i pó³ tysi¹ca
osób, co stanowi prawie 20% lekarzy pracuj¹cych w polskim lecznictwie szpi-
talnym. I czêsto w³aœnie na barkach lekarzy rezydentów spoczywa prowa-
dzenie oddzia³u i pe³nienie obowi¹zków dy¿urowych. Lekarze rezydenci
i sta¿yœci to jedyna grupa zawodowa w s³u¿bie zdrowia, która nie otrzyma³a
trzydziestoprocentowej podwy¿ki przewidzianej od paŸdziernika 2006 r. ja-
koby dla wszystkich lekarzy.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.03.31

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana senatora Norberta Krajczego

podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 r., pragnê ustosunkowaæ siê
do podniesionych kwestii i uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Wysokoœæ wynagrodzenia zasadniczego dla rezydentów ustala minister w³aœciwy
do spraw zdrowia – zgodnie z zapisem § 30 ust. 4 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
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z dnia 20 paŸdziernika 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U.
Nr 213, poz. 1779, z póŸn. zm.).

Zgodnie z § 30 ust. 4 ww. rozporz¹dzenia, lekarz, który odbywa specjalizacjê w ra-
mach rezydentury, otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesiêczne ustalane corocz-
nie przez ministra w³aœciwego do spraw zdrowia do dnia 30 marca roku
poprzedzaj¹cego rok, w którym lekarz rozpoczyna lub odbywa specjalizacjê, na podsta-
wie przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at
nagród z zysku za ubieg³y rok, og³aszanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycz-
nego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” w drodze ob-
wieszczenia do dnia 15 stycznia ka¿dego roku, w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 70 % tego
wynagrodzenia.

Lekarze odbywaj¹cy specjalizacjê w trybie rezydentury podlegaj¹ odmiennym zasa-
dom wynagradzania ni¿ pozostali pracownicy zatrudnieni w zak³adzie opieki zdrowot-
nej, w stosunku do których ustalenie wynagrodzenia nastêpuje na zasadach ogólnych
okreœlonych przepisami Kodeksu pracy (regulamin wynagradzania lub uk³ad zbiorowy
pracy).

Zasadniczym bowiem celem umowy o pracê zawartej ze specjalizuj¹cym siê leka-
rzem jest nie tyle wykonywanie przez niego pracy zawodowej, co przygotowanie zawo-
dowe. Oznacza to, i¿ œrodki na wynagrodzenia dla tych grup pracowników nie
pochodz¹ z Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest podmiotem finansuj¹cym pod-
wy¿ki przyznawane na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu œrodków fi-
nansowych œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ (Dz. U. nr 149, poz. 1076).

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e na podstawie § 30 ust. 5 przedmiotowego
rozporz¹dzenia, minister w³aœciwy do spraw zdrowia zapewnia corocznie œrodki finan-
sowe niezbêdne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury.

Ww. œrodki Ministerstwo Zdrowia przekazuje na podstawie umowy zawartej z jed-
nostk¹ organizacyjn¹ zatrudniaj¹c¹ lekarzy odbywaj¹cych specjalizacjê.

Od 1999 r. wysokoœæ wynagrodzenia rezydentów systematycznie wzrasta ze wzglêdu
na wzrost przeciêtnego wynagrodzenia, od którego liczona jest wysokoœæ wynagrodzenia
lekarza odbywaj¹cego specjalizacjê w ramach rezydentury. W 2007 r. zasadnicze wyna-
grodzenie miesiêczne rezydenta wynios³o 1757 z³, natomiast od dnia 1 stycznia 2008 r.
lekarz rezydent bêdzie otrzymywa³ wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokoœci 2473
z³, czyli o 716 z³ wynagrodzenia zasadniczego brutto wiêcej ni¿ w roku 2007.

Ponadto, uprzejmie informujê, ¿e realizuj¹c jedno z za³o¿eñ programowych Rz¹du,
którego celem jest podniesienie poziomu wynagrodzeñ lekarzy, a szczególnie m³odej
kadry, w projekcie ustawy bud¿etowej na rok 2008 zaplanowana jest 30% podwy¿ka
od 1 stycznia 2008 dla lekarzy odbywaj¹cych sta¿ podyplomowy.

W zwi¹zku z powy¿szym, wynagrodzenie zasadnicze brutto dla lekarzy sta¿ystów
wzrasta z 1403 z³ do 1824 z³ (czyli o 421 z³ wynagrodzenia zasadniczego brutto wiêcej
ni¿ w 2007 roku).

Z wyrazami g³êbokiego szacunku
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Andrzej W³odarczyk
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Oœwiadczenie senatora Romana Ludwiczuka

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Jednym z wa¿niejszych problemów, przed którymi stoi obecnie Polska,

jest rozwi¹zanie kwestii wykorzystania energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Dla
rozwoju polskiej energetyki odnawialnej znacz¹ce by³y dokumenty rz¹dowe,
przede wszystkim „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”, która zak³a-
da, ¿e w 2010 r. udzia³ niekonwencjonalnych Ÿróde³ energii powinien wynieœæ
7,5%, a do roku 2020 proporcjonalnie 14%.

W swoich ostatnich wypowiedziach podkreœli³ pan wzrost znaczenia od-
nawialnych Ÿróde³ energii w europejskim, a w tym i w polskim, bilansie ener-
getycznym. Odnosi siê pan do unijnych planów dotycz¹cych energetyki
opartej na odnawialnych Ÿród³ach energii i okreœla je jako „inspiracjê do roz-
woju nowych technologii w gospodarce”. Zapowiada pan równie¿ w³¹czenie
ich do rz¹dowych strategii energetycznych.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana z pytaniem, jakie konkretne roz-
wi¹zania planowane s¹ w celu osi¹gniêcia za³o¿eñ europejskiej strategii do-
tycz¹cej energetyki odnawialnej do 2020 r. Czy ministerstwo planuje
wsparcie finansowe badañ nad wspomnianymi nowymi technologiami? Czy
planowane jest premiowanie jakiegoœ konkretnego rodzaju odnawialnych
Ÿróde³ energii?

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca 2008 roku (znak: BPS/DSK-043-210/08),

przy którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Romana Ludwiczuka,
Senatora RP, na 6. posiedzeniu Senatu w dniu 6 marca 2008 r., przekazujê nastêpu-
j¹ce informacje.

Ministerstwo Gospodarki przywi¹zuje szczególne znaczenie do promocji rozwoju
energetyki odnawialnej z uwagi na liczne korzyœci p³yn¹ce z wykorzystania odnawial-
nych Ÿróde³ energii. Wzrost udzia³u tego typu energii w bilansie energetycznym jest bo-
wiem istotnym elementem zrównowa¿onego rozwoju, prowadz¹cym do poprawy
bezpieczeñstwa energetycznego i stanu œrodowiska. Rozwój wykorzystania odnawial-
nych Ÿróde³ energii przyczynia siê tak¿e do tworzenia nowych miejsc pracy zarówno
w sektorze energetyki, jak i w sektorach z nim powi¹zanych (np. w rolnictwie, w którym
nastêpuje zwiêkszenie produkcji na cele energetyczne, tj. nie¿ywnoœciowe).

Jednym z celów polityki pañstwa jest wspieranie wykorzystania odnawialnych zaso-
bów energii umo¿liwiaj¹ce uzyskanie 7,5% udzia³u energii pochodz¹cej z tych Ÿróde³
w bilansie energii pierwotnej w 2010 r. Rozwój energetyki odnawialnej ma równie¿ szcze-
gólne znaczenie w kontekœcie przyjêtych na szczycie w Brukseli, w marcu 2007 r., usta-
leñ dotycz¹cych wyznaczenia na rok 2020 obligatoryjnego 20% celu dla UE w zakresie
udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w bilansie energetycznym Unii Europejskiej.
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Ministerstwo Gospodarki stara siê zachêcaæ potencjalnych inwestorów do podej-
mowania dzia³añ w zakresie energetyki odnawialnej poprzez tworzone przepisy praw-
ne. Podstaw¹ dzia³añ regulacyjnych maj¹cych na celu wspieranie rozwoju produkcji
energii ze Ÿróde³ odnawialnych jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89 poz. 625 z poŸn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Ustawa – Prawo energetyczne okreœla g³ówny mechanizm wsparcia, jakim jest sys-
tem tzw. „zielonych certyfikatów”. Rozwi¹zanie to jest mechanizmem rynkowym sprzy-
jaj¹cym rozwojowi energetyki odnawialnej. Jego istot¹ jest na³o¿ony na
przedsiêbiorstwa energetyczne, zajmuj¹ce siê sprzeda¿¹ energii elektrycznej odbior-
com koñcowym, obowi¹zek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzê-
du Regulacji Energetyki okreœlonej iloœci œwiadectw pochodzenia energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnych Ÿród³ach energii, b¹dŸ uiszczenia op³aty zastêpczej. Roz-
dzielenie œwiadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych
Ÿród³ach energii od fizycznej energii umo¿liwi³o obrót na gie³dzie towarowej prawami
maj¹tkowymi wynikaj¹cymi z tych œwiadectw.

Uzupe³nieniem tego mechanizmu jest obowi¹zek zakupu przez przedsiêbiorstwa
energetyczne pe³ni¹ce rolê sprzedawcy z urzêdu ca³ej energii elektrycznej wytworzonej
w Ÿród³ach odnawialnych, przy³¹czonych do sieci znajduj¹cych siê w obszarze dzia³a-
nia danego sprzedawcy z urzêdu, po œredniej cenie rynkowej energii elektrycznej. W re-
zultacie wytwórca energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych uzyskuje dwa Ÿród³a
dochodów: ze sprzeda¿y praw maj¹tkowych, wynikaj¹cych ze œwiadectw pochodzenia
oraz ze sprzeda¿y fizycznej energii elektrycznej.

Powy¿sze mechanizmy wzmocnione s¹ systemem kar nak³adanych na przedsiê-
biorstwa energetyczne za niewype³nienie ww. obowi¹zków, przy czym œrodki uzyskane
z op³at zastêpczych i kar zasilaj¹ konto Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej i s¹ przeznaczane wy³¹cznie na wsparcie finansowe inwestycji
zwi¹zanych z odnawialnymi Ÿród³ami energii.

Ocena dzia³ania wspomnianego wy¿ej systemu pokazuje, i¿ jest to rozwi¹zanie ko-
rzystne dla inwestorów, daj¹ce istotny impuls dla nowych inwestycji, a tym samym
rozwoju wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii, co w konsekwencji, jak wskazuj¹
obserwacje rynku, przek³ada siê na wzrost mocy zainstalowanej Ÿróde³ wykorzystu-
j¹cych zasoby odnawialne i wzrost produkcji energii elektrycznej w tych Ÿród³ach.

W ustawie – Prawo energetyczne zawarty jest równie¿ mechanizm maj¹cy na celu
wsparcie dla ciep³a wytwarzanego ze Ÿróde³ odnawialnych. Mechanizmem tym jest
obowi¹zek zakupu na³o¿ony na sprzedawców ciep³a. Obejmuje on ca³e wytworzone ze
Ÿróde³ odnawialnych ciep³o o ile jego iloœæ nie przekracza zapotrzebowania odbiorców.

Ministerstwo Gospodarki prowadzi tak¿e intensywne dzia³ania maj¹ce na celu
zwiêkszenie udzia³u biokomponentów w rynku paliw wykorzystywanych w transpor-
cie. W rezultacie tych dzia³añ nie ma obecnie ¿adnych przeszkód w dodawaniu do 5%
bioetanolu do benzyn silnikowych stosowanych w pojazdach oraz do 5% dodatku es-
trów metylowych kwasów t³uszczowych do oleju napêdowego stosowanego w pojaz-
dach, ci¹gnikach i maszynach nieporuszaj¹cych siê po drogach.

Ponadto, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie wymagañ jakoœciowych dla biopaliw ciek³ych, w Polsce mo¿liwe jest wpro-
wadzanie do obrotu dwóch rodzajów biopaliw ciek³ych: estrów metylowych kwasów
t³uszczowych stanowi¹cych samoistne paliwo oraz oleju napêdowego zawieraj¹cego
20% ww. estrów. Przewiduje siê równie¿ dopuszczenie do obrotu paliwa zawieraj¹cego
85% bioetanolu (tzw. E85).

W wyniku dotychczasowych prac dokonano równie¿ pe³nej transpozycji dyrektywy
2003/3O/WE z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie promowania u¿ycia w transporcie bio-
paliw lub innych paliw odnawialnych. Przepisy dyrektywy zobowi¹za³y pañstwa cz³on-
kowskie do podejmowania dzia³añ prowadz¹cych do osi¹gniêcia z koñcem 2010 r.
minimalnego udzia³u biokomponentów (zarówno w postaci dodatku do paliw ciek³ych,
jak i biopaliw ciek³ych) w wysokoœci co najmniej 5,75% – liczonego wed³ug wartoœci
opa³owej. Transpozycjê tê zapewni³y ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.: o biokomponen-
tach i biopaliwach ciek³ych oraz o systemie monitorowania i kontrolowania jakoœci pa-
liw. Wy¿ej wymienione ustawy wprowadzi³y do polskiego prawa szereg zmian,
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ukierunkowanych na tworzenie korzystnych i stabilnych warunków rozwoju rynku
biokomponentów i biopaliw ciek³ych, z czego trzy niezwykle istotne:

1. Stworzenie mo¿liwoœci wytwarzania przez rolników biopaliw ciek³ych na w³asny
u¿ytek.

2. Wprowadzenie, z dniem 1 stycznia 2008 r., obowi¹zku zapewnienia okreœlonego
udzia³u biokomponentów w rynku paliw transportowych.

3. Wprowadzenie do polskiego prawa pojêcia „wybranej floty” co umo¿liwi³o zastoso-
wanie w pojazdach i maszynach nale¿¹cych do takich flot, biopaliw niedopuszczo-
nych do powszechnego obrotu, o wysokim udziale biokomponentów.

Dla w³aœciwego funkcjonowania rozwi¹zañ zawartych w obu ustawach niezbêdne
jest jednak znalezienie i zastosowanie takich rozwi¹zañ, które zapewni¹ dodatkowe
wsparcie dla produkcji biokomponentów i biopaliw ciek³ych. Wypracowanie tego rodza-
ju rozwi¹zañ jest celem przygotowanego w Ministerstwie Gospodarki i przyjêtego w dniu
24 lipca 2007 r. przez Radê Ministrów dokumentu pt. „Wieloletni program promocji bio-
paliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008–2014”. Zawarte w nim rozwi¹zania
poprawi¹ op³acalnoœæ ekonomiczn¹ ca³ego procesu – pocz¹wszy od pozyskiwania su-
rowców rolniczych, przez wytwarzanie biokomponentów, produkcjê biopaliw ciek³ych
i paliw ciek³ych z dodatkiem biokomponentów, a koñcz¹c na u¿yciu tego paliwa.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e g³ównym Ÿród³em energii odnawialnej w Polsce jest biomasa,
w zwi¹zku z czym podejmowane s¹ intensywne dzia³ania maj¹ce na celu wykorzysta-
nie tego potencja³u. Maj¹c na uwadze, ¿e bardzo efektywnym sposobem wykorzystania
biomasy jest jej zastosowanie w biogazowniach rolniczych, tworzony jest obecnie „Pro-
gramu rozwoju biogazowni rolniczych do roku 2020” (prace nad tym programem do-
biegaj¹ koñca). Zak³ada siê, ¿e w wyniku realizacji Programu do 2020 roku w ka¿dej
polskiej gminie funkcjonowaæ bêdzie przynajmniej jedna biogazownia rolnicza, a ³¹cz-
na moc zainstalowana w biogazowniach wyniesie od 2 000 do 3 000 MWe.

Drugim, co do wielkoœci potencja³u, odnawialnym Ÿród³em energii w Polsce jest
wiatr. Zak³ada siê dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej na l¹dzie i na morzu,
w zwi¹zku z czym prowadzone s¹ prace legislacyjne, które u³atwi¹ realizacjê przewidy-
wanych inwestycji w tym zakresie. Ponadto Ministerstwo Gospodarki planuje patrono-
waæ inwestycji zwi¹zanej z budow¹ pierwszej elektrowni wiatrowej na morzu ze
wzglêdu na wielkoœæ i stopieñ skomplikowania takiej inwestycji.

W zakresie wykorzystania zasobów wodnych przewiduje siê przede wszystkim roz-
wój ma³ej energetyki wodnej, poniewa¿ w Polsce nie ma warunków do budowy nowych
du¿ych elektrowni wodnych. Zak³ada siê modernizacjê ma³ych elektrowni wodnych,
instalacjê turbin na istniej¹cych urz¹dzeniach piêtrz¹cych a tak¿e budowê zupe³nie
nowych obiektów. Przewiduje siê tak¿e istotne zwiêkszenie wykorzystania energii s³o-
necznej przez kolektory s³oneczne oraz wzrost wykorzystania ciep³a pochodz¹cego ze
Ÿróde³ geotermalnych.

Bardzo wa¿nym elementem promocji energetyki odnawialnej jest równie¿ wykorzy-
stanie œrodków unijnych. Dla du¿ych projektów wsparcie uzyskaæ bêdzie mo¿na w ra-
mach priorytetu IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna œrodowisku i efektywnoœæ
energetyczna” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko”. Projekty o mniej-
szej wartoœci dofinansowane bêd¹ ze œrodków Regionalnych Programów Operacyjnych.

Nale¿y ponadto podkreœliæ, i¿ rynkowe podejœcie wynikaj¹ce z polskich regulacji
prawnych dotycz¹cych odnawialnych Ÿróde³ energii daje równe szansê rozwoju wszyst-
kim przedsiêbiorcom a czynnikiem weryfikuj¹cym najbardziej optymalne technologie
wytwarzania energii ze Ÿróde³ odnawialnych s¹ kryteria efektywnoœci ekonomicznej.

Wyra¿am przekonanie, i¿ przedstawione wyjaœnienia stanowi¹ wystarczaj¹c¹ od-
powiedŸ na pytania zawarte w oœwiadczeniu z³o¿onym przez Pana Senatora.

Z powa¿aniem
Waldemar Pawlak
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Oœwiadczenie senatora Romana Ludwiczuka

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od maja 2004 r., a wiêc od wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, pro-

wadzone s¹ prace zwi¹zane z implementacj¹ dyrektyw Unii Europejskiej
w naszym kraju. Obecnie jedn¹ z bardzo wa¿nych spraw jest rozwi¹zanie
problemu wykorzystania energii ze Ÿróde³ odnawialnych.

Polska ma wyj¹tkowo korzystne warunki geologiczne, termiczne i geogra-
ficzne do wykorzystania energii geotermalnej dla potrzeb spo³ecznych. Posia-
da najwiêksze w Europie udokumentowane zasoby energii geotermalnej –
oko³o 25–100 miliardów t paliwa umownego – zgromadzone w ska³ach osa-
dowych, których mi¹¿szoœæ przekracza 10 km. Geotermia mo¿e w pe³ni po-
kryæ zapotrzebowanie naszego kraju na gor¹c¹ wodê. Niestety, obecnie
w naszym kraju udzia³ energii geotermalnej w strukturze wykorzystania
energii ze Ÿróde³ odnawialnych wynosi zaledwie 0,10%. Je¿eli do 2010 r. nie
osi¹gniemy poziomu 7,5% udzia³u zielonego pr¹du w bilansie energetycz-
nym, bêdziemy musieli kupowaæ tê energiê od naszych s¹siadów.

Na terenie Polski wykonano ponad trzydzieœci tysiêcy odwiertów – w tym
siedem tysiêcy g³êbokich – w celu poszukiwania ropy i gazu. Tylko w 1/4
z nich odkryto te z³o¿a. Pozosta³e mog³yby byæ skutecznie wykorzystywane
do pozyskiwania wód termalnych.

W Polsce pierwszy badawczy zak³ad geotermalny uruchomiono dwadzie-
œcia lat temu. Od tej pory powsta³y zaledwie cztery zak³ady ciep³ownicze
oparte na Ÿród³ach ciep³ych wód.

Koniecznoœæ zwiêkszenia udzia³u odnawialnych Ÿróde³ energii w bilansie
energetycznym œwiata, a tak¿e Polski, wp³ywa na wyraŸny wzrost zaintereso-
wania, szczególnie w³adz samorz¹dowych, wykorzystaniem wód termalnych
g³êbokich poziomów wodonoœnych, i to zarówno w aspekcie energetycznym,
jak i balneologicznym czy rekreacyjnym – spa. Wysokie koszty inwestycyjne
zwi¹zane z procesem wykorzystania tych wód przy wysokim ryzyku braku
sukcesu wp³ywaj¹ na potrzebê uzyskiwania coraz dok³adniejszych informacji
na temat warunków wystêpowania wód termalnych.

Zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na na-
stêpuj¹ce pytania.

Czy wyznaczone s¹ rejony, w których wystêpuj¹ wody termalne, oraz ob-
szary deficytowe?

Czy przygotowywane s¹ kierunki dzia³añ w zakresie rozpoznawania,
ochrony i dystrybucji zasobów wód podziemnych?

Jaka jest obecna polityka ministerstwa maj¹ca na celu osi¹gniêcie w Pol-
sce wspomnianego, wynosz¹cego 7,5% poziomu udzia³u energii odnawial-
nych w Polsce, ze szczególnym uwzglêdnieniem wód termalnych?

W jaki sposób ministerstwo wspiera samorz¹dy lokalne w ich dzia³a-
niach skierowanych na wykorzystanie wód termalnych?

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk
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OdpowiedŸ

Warszawa, 9.04.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana senatora Romana Ludwiczuka (przekazane

przy piœmie z dnia 13 marca 2008 r., znak: BPS/DSK-O43-242/08) wyg³oszone pod-
czas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 r., dotycz¹ce wykorzystania wód
termalnych w Polsce przedstawiam wyjaœnienia odnoœnie poruszonych w ww. oœwiad-
czeniu zagadnieñ.

Zgodnie z Dyrektyw¹ 2001 /77/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 wrzeœnia 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnêtrznym
energii elektrycznej wytwarzanej ze Ÿróde³ odnawialnych cel unijny dla Polski
zwi¹zany z wykorzystaniem odnawialnych Ÿróde³ energii to uzyskanie 7,5 % udzia³u
energii elektrycznej, wytworzonej ze Ÿróde³ odnawialnych w krajowym zu¿yciu
brutto energii elektrycznej do koñca 2010 roku. Wytyczne dla realizacji przedsta-
wionego celu zosta³y zawarte w Polityce ekologicznej Pañstwa na lata 2007–2010
z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2011–2014 (dokument przyjêty przez Preze-
sa Rady Ministrów w dniu 13 grudnia 2006 r.). Jednoczeœnie cel ten zawarty jest
tak¿e w Polityce energetycznej Polski do 2025 roku.

Z uwagi na fakt, i¿ wody termalne wystêpuj¹ce na obszarze Polski, ze wzglêdu na
stosunkowo niskie temperatury wykorzystywane s¹ g³ównie do celów grzewczych,
w planach dotycz¹cych wspomnianego celu 7,5 % udzia³u OZE w produkcji energii
elektrycznej przedsiêwziêcia zwi¹zane z geotermi¹ nie stanowi¹ podstawy dla jego
osi¹gniêcia. Zgodnie z dokumentem pt.: „Raport okreœlaj¹cy cele w zakresie udzia³u
energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych Ÿród³ach energii znajduj¹cych siê na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zu¿yciu energii elektrycznej w latach
2005–2014” przyjêtym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 16 sierpnia 2005 r. prze-
widuje siê, ¿e najwiêkszy potencja³ do wykorzystania bêdzie znajdowa³ siê w zakresie
trzech rodzajów zasobów odnawialnych:

– biomasa, z której wytworzona energia elektryczna wyniesie oko³o 4% krajowego
zu¿ycia energii elektrycznej w 2010 r.,

– wiatr, z którego produkcja energii elektrycznej wyniesie oko³o 2,3 % krajowego,
zu¿ycia energii elektrycznej,

– woda, z której planuje siê uzyskaæ ok. 1,2% krajowego zu¿ycia energii elektrycznej
w 2010 r.

Do osi¹gniêcia omawianych celów wprowadzone zosta³y rozwi¹zania zapisane
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, zwiêkszaj¹ce op³acalnoœæ
produkcji energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych oraz promuj¹ce produkty wy-
twarzaj¹ce energiê elektryczn¹ ze Ÿróde³ odnawialnych.

Przedsiêwziêcia maj¹ce na celu wykorzystanie energii jak¹ nios¹ ze sob¹ wody ter-
malne ze wzglêdu na wymagania dotycz¹ce wysokozaawansowanej technologii oraz
dobrego rozpoznania geologicznego s¹ jedn¹ z najbardziej skomplikowanych ga³êzi
energetycznych w Polsce. Ponadto w pocz¹tkowej fazie realizacji przedsiêwziêcia tego
typu s¹ bardzo kosztowne, gdy¿ rozpoznanie budowy geologicznej, udokumentowanie
z³o¿a wód termalnych i budowa instalacji geoterminalnej wymagaj¹ znacznych nak³a-
dów finansowych.

W celu promocji wykorzystania wód termalnych przez Ministra Œrodowiska wpro-
wadzone zosta³y zmiany w przepisach Prawa geologicznego i górniczego maj¹ce na celu
zmniejszenie obci¹¿eñ finansowych dla podmiotów zamierzaj¹cych prowadziæ dzia³al-
noœæ w zakresie wydobywania wód termalnych, takie jak:

– ustalenie preferencyjnej stawki 0 z³ op³aty eksploatacyjnej w przypadku wydoby-
wania wód termalnych,
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– obni¿enie do 5% (do 1% w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.)
– obliczonej wartoœci op³aty wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej

wykorzystywanej w celu wydobywania wód termalnych.
Podmioty gospodarcze realizuj¹ce inicjatywy samorz¹dów lokalnych poprzez wyko-

nywanie dzia³alnoœci polegaj¹cej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu z³ó¿ wód termal-
nych, mog¹ uzyskaæ wsparcie swych dzia³añ, poprzez mo¿liwoœæ ubiegania siê
o dofinansowanie prac realizowanych w ramach posiadanej koncesji ze œrodków sub-
funduszu geologicznego Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej. Œrodki zasilaj¹ce ten subfundusz pochodz¹ g³ównie z op³at eksploatacyjnych
i koncesyjnych dokonywanych w zwi¹zku z wykonywaniem dzia³alnoœci koncesjono-
wanej przez Ministra Œrodowiska. Najwiêksze dochody wp³ywaj¹ce z tytu³u op³at eks-
ploatacyjnych i koncesyjnych generuj¹ te przedsiêwziêcia, które negatywnie wp³ywaj¹
na œrodowisko, takie jak górnictwo wêglowe i naftowe. Produkcja energii z tych surow-
ców powoduje zanieczyszczenie atmosfery i emisje dwutlenku wêgla, natomiast œrodki
pochodz¹ce z ww. op³at wykorzystywane s¹ na wspieranie m.in. poszukiwania i rozpo-
znawania nowych z³ó¿ wód termalnych. Ponadto istniej¹ œrodki wydzielone w operacyj-
nych programach rozwoju regionalnego zasilane z funduszy strukturalnych UE
przeznaczone na dofinansowanie przedsiêwziêæ dotycz¹cych wszystkich form pozyska-
nia energii ze Ÿróde³ odnawialnych.

Na obszarze Polski wody termalne o odpowiednio wysokiej temperaturze, która wa-
runkuje op³acalnoœæ inwestycji opartej na tym Ÿródle energii wystêpuj¹ na znacznych
g³êbokoœciach, dlatego ich eksploatacja powinna byæ prowadzona w przypadku gdy
jest to uzasadnione ekonomicznie. Na podstawie materia³ów dokumentacyjnych z g³ê-
bokich wierceñ wykonywanych od po³owy lat 60-tych ubieg³ego wieku, g³ównie w celu
poszukiwania surowców energetycznych mo¿na wydzieliæ regiony perspektywiczne dla
ujmowania wód termalnych. Na podstawie aktualnego rozpoznania geologicznego, bio-
r¹c pod uwagê potencja³ geotermalny, perspektywiczne rejony dla wykorzystania wód
termalnych na obszarze Polski wystêpuj¹ na terenie Ni¿u Polskiego, gdzie wody ter-
malne wystêpuj¹ w kompleksach nastêpuj¹cych jednostek geologicznych:

– synklinorium mogileñsko-³ódzkiego,
– synklinorium szczeciñskiego,
– synklinorium pomorsko-warszawskiego,
– pó³nocnej czêœci monokliny przedsudeckiej.
Korzystne warunki ujmowania wód termalnych wystêpuj¹ równie¿ w Karpatach,

w tym przede wszystkim w Karpatach Wewnêtrznych (Niecka Podhalañska).
W celu uzyskiwania i aktualizowania informacji dotycz¹cych wystêpowania zarów-

no zwyk³ych wód podziemnych, jak i wód podziemnych uznanych za kopalinê w rozu-
mieniu przepisów Prawa geologicznego i górniczego, na zamówienie Ministra
Œrodowiska realizowane s¹ opracowania poœwiêcone problematyce tych wód, które fi-
nansowane s¹ ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej.

Wiedza opublikowana w tych opracowaniach stanowi Ÿród³o ogólnodostêpnej infor-
macji dla organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, ludzi nauki oraz prywat-
nych przedsiêbiorców na temat potencjalnej mo¿liwoœci wykorzystania zasobów wód
podziemnych, w tym tak¿e wód termalnych. Na uwagê zas³uguje „Atlas Zasobów Geo-
termalnych na Ni¿u Polskim” wykonany przez liczny zespó³ polskich specjalistów pod
redakcj¹ prof. dr hab. in¿. Wojciecha Góreckiego z Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Publikacja ta, szczegó³owo omawiaj¹ca warunki wystêpowania wód ter-
malnych w utworach formacji paleozoicznej i mezozoicznej na obszarze Ni¿u Polski zo-
sta³a bezp³atnie przekazana organom administracji samorz¹dowej i rz¹dowej,
uczelniom, instytutom oraz przedsiêbiorstwom geologicznym. W planach Ministra
Œrodowiska przewidziane s¹ dalsze zamówienia opracowañ zwi¹zanych z tematyk¹ wy-
stêpowania wód termalnych w pozosta³ych czêœciach kraju.

Minister Œrodowiska jest odpowiedzialny za racjonaln¹ gospodarkê z³o¿ami kopa-
lin, w tym z³o¿ami wód termalnych, co ma na celu ochronê naturalnych zasobów œro-
dowiska i racjonalne wykorzystanie dostêpnych z³ó¿ kopalin. W zwi¹zku z postêpem
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nauk geologicznych kolejne regiony poza Ni¿em Polski bêd¹ przedmiotem weryfikacji
pod wzglêdem perspektywicznoœci dla inwestycji geotermalnych.

Informacje uzyskane w wyniku realizacji ww. opracowañ umo¿liwi¹ Ministrowi
Œrodowiska prowadzenie racjonalnej gospodarki z³o¿ami wód termalnych i okreœlenie
perspektywicznych mo¿liwoœci wykorzystania zasobów wód termalnych wystêpu-
j¹cych w okreœlonej jednostce geologicznej na danym obszarze. Jednak¿e dopiero wy-
konanie prac poszukiwawczo-rozpoznawczych przez przedsiêbiorców na podstawie
koncesji udzielonej przez Ministra Œrodowiska pozwala dok³adnie oszacowaæ i udoku-
mentowaæ zasoby wód termalnych rozpoznawanego z³o¿a oraz uzyskaæ informacje do-
tycz¹ce op³acalnoœci prowadzenia dzia³alnoœci wydobywczej i produkcji energii z wód
termalnych.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Geolog Kraju
dr Henryk Jacek Jezierski
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Oœwiadczenie senatora Romana Ludwiczuka

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Sytuacja lecznictwa sanatoryjnego nie jest najlepsza. Nak³ady na lecz-

nictwo uzdrowiskowe w ci¹gu ostatnich lat bardzo spad³y, co zachwia³o kon-
dycj¹ finansow¹ sanatoriów. Wiele przedsiêbiorstw uzdrowiskowych
popad³o w d³ugi, ich sytuacja jest naprawdê trudna.

Kwestia prywatyzacji uzdrowisk od lat pozostaje nierozwi¹zana. Poprzed-
ni rz¹d w dniu 31 stycznia 2007 r. og³osi³ aktualizacjê koncepcji prywatyzacji
spó³ek uzdrowiskowych, w której widnieje zapis, i¿ prywatyzacja spó³ek
uzdrowiskowych „mo¿e nast¹piæ nie wczeœniej ni¿ w 2008 r.” Dokument ten
zawiera listê uzdrowisk wy³¹czonych z prywatyzacji oraz uzdrowisk przezna-
czonych do czêœciowej prywatyzacji z zachowaniem pakietu kontrolnego przez
Skarb Pañstwa. Oczywiœcie zdajê sobie sprawê z tego, ¿e postrzeganie prywa-
tyzacji jako panaceum na wszystkie bol¹czki uzdrowisk jest daleko posuniêt¹
naiwnoœci¹.

Zwracam siê do pana z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy s¹ przygotowane nowe plany funkcjonowania uzdrowisk w Polsce,

ich aktywizacji spo³eczno-gospodarczej oraz rozwoju tak zwanej turystyki uz-
drowiskowej?

Czy ministerstwo zamierza realizowaæ za³o¿enia zawarte w aktualizacji
koncepcji prywatyzacji spó³ek uzdrowiskowych z dnia 31 stycznia 2007 r.,
czy te¿ ma odrêbn¹ koncepcjê prywatyzacji spó³ek uzdrowiskowych?

Czy ministerstwo ma przygotowan¹ now¹ listê uzdrowisk wy³¹czonych
z prywatyzacji?

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Romana Ludwiczuka w dniu

06.03.2008 r. (BPS/DSK-043-245/08) w sprawie koncepcji prywatyzacji uzdrowisko-
wych spó³ek Skarbu Pañstwa uprzejmie informujê, co nastêpuje:

W Ministerstwie Skarbu Pañstwa podjêta zosta³a analiza koncepcji prywatyzacji
spó³ek uzdrowiskowych, w aspekcie rozporz¹dzenia Ministra Skarbu Pañstwa z dnia
20 lipca 2007 r. w sprawie wykazu zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzo-
nych w formie jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa, które nie bêd¹ podlegaæ pry-
watyzacji (Dz. U. 146, poz. 1026), wydanego stosownie do art. 64 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowisko-
wej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2005r. Nr 167, poz. 1399).

Wobec nieutworzenia, zak³adanego pierwotnie, funduszu celowego, którego œrodki
mia³y byæ wykorzystywane na dokapitalizowanie spó³ek uzdrowiskowych wy³¹czonych
z procesu prywatyzacji, niezbêdne jest zweryfikowanie listy tych spó³ek. Wy³¹czenie
z procesu prywatyzacji czternastu spó³ek uzdrowiskowych, przy braku dostatecznego
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wsparcia finansowego tych spó³ek nie pozwoli na ich w³aœciwe funkcjonowanie i kon-
kurowanie z uzdrowiskowymi podmiotami gospodarczymi ju¿ funkcjonuj¹cymi na
okreœlonym poziomie lub uzyskuj¹cymi ten poziom w procesie prywatyzacji.

Dlatego te¿, bior¹c pod uwagê posiadan¹ przez Ministerstwo Zdrowia wiedzê w za-
kresie profili leczniczych i ich znaczenie dla w³aœciwej realizacji polityki zdrowotnej
Pañstwa, wyst¹pi³em do Ministra Zdrowia o sugestie i uwagi odnoœnie potrzeby zacho-
wania poszczególnych spó³ek uzdrowiskowych, o których mowa w za³¹czniku do ww.
rozporz¹dzenia, jako wy³¹czonych z procesu prywatyzacji.

Ponadto, co nale¿y podkreœliæ, koniecznoœæ dog³êbnej analizy zasadnoœci wy³¹cze-
nia z prywatyzacji wszystkich wymienionych w ww. rozporz¹dzeniu spó³ek dodatkowo
determinuje niepewna sytuacja w sposobie kontraktowania lecznictwa uzdrowiskowe-
go przez Narodowy Fundusz Zdrowia w przysz³oœci, w tym brak pewnoœci, czy te œwiad-
czenia medyczne znajd¹ siê w „koszyku œwiadczeñ gwarantowanych”.

Stwierdziæ nale¿y, ¿e aktualna sytuacja ekonomiczno-finansowa spó³ek uzdrowis-
kowych jest zró¿nicowana. W lepszej sytuacji znajduj¹ siê spó³ki najwiêksze, posiada-
j¹ce bazê hotelowo-sanatoryjn¹ na wysokim poziomie oraz spó³ki, które oprócz
dzia³alnoœci leczniczej prowadz¹ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z rozlewaniem wód leczniczych
i mineralnych.

Spó³ki uzdrowiskowe œwiadcz¹ us³ugi dla zró¿nicowanej grupy klientów bezpoœrednich
takich jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Kasa Rolni-
czego Ubezpieczenia Spo³ecznego, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz kuracjusze
indywidualni (pe³nop³atni). Kontrakty zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia s¹
g³ównym Ÿród³em przychodów spó³ek uzdrowiskowych, a dla niektórych spó³ek kon-
trakty te s¹ niemal wy³¹cznym Ÿród³em przychodów. Niski poziom cen oferowany przez
Narodowy Fundusz Zdrowia za us³ugi uzdrowiskowe powoduje, ¿e dzia³alnoœæ podsta-
wowa spó³ek uzdrowiskowych czêsto jest nierentowna i nie pokrywa kosztów ich bie-
¿¹cej dzia³alnoœci. St¹d te¿, pomimo dodatnich wyników finansowych netto wiêkszoœci
spó³ek, na skutek niskiej rentownoœci dzia³alnoœci podstawowej oraz sezonowoœci
przychodów, podmioty te czêsto odczuwaj¹ niedobór œrodków finansowych na odtwo-
rzenie maj¹tku i realizacjê planów rozwojowych.

Pomimo wykonania ju¿ wielu prac modernizacyjnych, zakres zadañ inwestycyj-
nych dotycz¹cych infrastruktury, w celu sprostania m.in. wymogom unijnych przepi-
sów w zakresie sanitarnym, przeciwpo¿arowym, bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz
pe³nego dostosowania obiektów dla potrzeb osób niepe³nosprawnych nadal pozostaje
ogromny. Spó³ki wskazuj¹ na potrzebê natychmiastowej modernizacji obiektów uzdro-
wiskowych, przy czym wartoœæ planowanych zadañ inwestycyjnych, maj¹cych na celu
doprowadzenie obiektów do standardów europejskich oraz rozszerzenie oferty us³ug,
zdecydowanie wykracza poza zdolnoœci spó³ek do samofinansowania dzia³alnoœci roz-
wojowej.

Niski standard ich bazy sanatoryjno-hotelowej nie pozwoli, w d³u¿szej perspekty-
wie czasowej, na skuteczne konkurowanie spó³ek uzdrowiskowych Skarbu Pañstwa
z podmiotami oferuj¹cymi us³ugi spe³niaj¹ce standardy zachodnioeuropejskie.

Brak wystarczaj¹cych œrodków finansowych na inwestycje zmniejszy szansê sku-
tecznego konkurowania i pog³êbi proces eliminacji uzdrowiskowych spó³ek Skarbu
Pañstwa z rynku europejskiego, a konsekwencji doprowadzi do ich marginalizacji eko-
nomicznej. Nie mo¿na w tym miejscu pomin¹æ faktu, i¿ spó³ki uzdrowiskowe dzia³aj¹ na
obszarach pozbawionych przemys³u, których mieszkañcy zatrudnieni s¹ g³ównie w bra-
n¿y uzdrowiskowo-turystycznej. Spowolnienie rozwoju spó³ek uzdrowiskowych, jed-
noczeœnie radykalnie zmniejszy ruch turystyczny, skazuj¹c obszary dzia³alnoœci
uzdrowisk na marginalizacjê ekonomiczn¹, pog³êbi bezrobocie oraz spowoduje regres
funkcjonuj¹cych na ich terenie podmiotów gospodarczych. Bez przeznaczenia odpo-
wiednich nak³adów na inwestycje w zakresie sprzêtu medycznego oraz modernizacjê,
nie bêdzie mo¿liwe w przysz³oœci skuteczne funkcjonowanie spó³ek na jednolitym ryn-
ku us³ug lecznictwa uzdrowiskowego, a szerzej us³ug medycznych w warunkach zao-
strzaj¹cej siê konkurencji.

W mojej ocenie, w celu zapewnienia wszystkim uzdrowiskowym spó³kom Skarbu
Pañstwa dalszego rozwoju powinien zostaæ podjêty proces ich prywatyzacji, który
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umo¿liwi pozyskanie inwestora zdolnego zainwestowaæ w nowoczesn¹ bazê lecznicz¹
i hotelow¹, co zapewni tym spó³kom zachowanie konkurencyjnoœci na rynku krajo-
wym i zagranicznym oraz przyczyni siê do rozwoju infrastruktury w gminach uzdrowis-
kowych.

Z powa¿aniem
MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Tomasza Misiaka

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

Szanowny Panie Prezesie!
Zwróci³ siê do mnie pan mgr in¿. Jan Tylisz, przedsiêbiorca prowadz¹cy

dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w ramach PHU „Tyl-Oil” Jan Tylisz. Narodowy Fun-
dusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej NFOŒiGW,
umow¹ z dnia 5 grudnia 2006 r. przyzna³ panu Janowi Tyliszowi dotacjê na
inwestycjê „Eliminacja odpadów foliowych i plastikowych ze œrodowiska po-
przez zakup instalacji do ich utylizacji”. Inwestycja ta stanowi nowatorskie
w Polsce i Europie rozwi¹zanie w przerobie odpadów tego rodzaju. Realizo-
wana by³a w dwóch etapach: pierwszy etap to budowa krakera, drugi to bu-
dowa wie¿y. St¹d wysokoœæ dotacji wynosi odpowiednio: 887 tysiêcy z³
i 1 milion 63 tysi¹ce z³.

Jak twierdzi pan Jan Tylisz, inwestycja przez ca³y czas by³a nadzorowa-
na, monitorowana, a po jej zakoñczeniu w pe³ni rozliczona przez pracowników
NFOŒiGW. Mimo to NFOŒiGW nie wyp³aci³ nale¿nej dotacji. W sprawie tej opie-
ram siê na informacjach podanych przez zainteresowanego w piœmie z dnia
13 lutego 2008 r. skierowanym do pana prezesa z proœb¹ o zapoznanie siê ze
spraw¹ o uruchomienie p³atnoœci.

W maju 2007 r. komisja, sprawdzaj¹c wykonanie inwestycji, uzna³a j¹
za poprawn¹, jednak wskaza³a na uchybienia formalne w wykonywaniu
umowy. Ich Ÿród³em nie by³o jednak niedochowanie postanowieñ umownych
przez pana Jana Tylisza, a dokonana przez przedstawicieli NFOŒiGW inter-
pretacja treœci tej umowy. Z uwagi na niezamieszczenie przez pana Jana Tyli-
sza w „Monitorze Polskim” informacji o organizowaniu przetargu, NFOŒiGW
postanowi³, powo³uj¹c siê na uchybienie formalne, nie przyznaæ dotacji na sfi-
nansowanie pierwszego etapu inwestycji. Nale¿a³oby wyjaœniæ, ¿e pan Tylisz
deklarowa³ zaanga¿owanie w przedsiêwziêcie wk³adu œrodków w³asnych
na kwotê 3 miliony 500 tysiêcy z³. Dotacja przekracza³a zatem 55% inwesty-
cji i organizuj¹c przetarg na wykonanie niezbêdnych instalacji, pan Tylisz
mia³ obowi¹zek zamieœciæ stosowne og³oszenie w „Monitorze Polskim”. Ze
wzglêdu jednak na koniecznoœæ modernizacji na etapie inwestycji faktyczny
udzia³ zaanga¿owania w³asnego zosta³ podniesiony do kwoty przewy¿sza-
j¹cej 5 milionów z³, czyli dotacja stanowi³a tylko 39% inwestycji, a w takim
przypadku og³oszenie w „Monitorze Polskim” nie by³o ju¿ wymagane. Pan Ty-
lisz podkreœla, ¿e koniecznoœæ zmiany treœci umowy mia³a charakter obiektywny
z uwagi na koniecznoœæ zaanga¿owania wyspecyfikowanej instalacji, w od-
niesieniu do której nie mo¿na by³o na etapie zg³aszania wniosku o dofinanso-
wanie precyzyjnie okreœliæ ceny. St¹d szacunkowa wartoœæ podana we
wniosku musia³a ulec modyfikacji, co wp³ynê³o na proporcjê zaanga¿owania
œrodków w³asnych i dotacji. W tej sprawie pan Tylisz zwróci³ siê do NFOŒiGW
na piœmie z propozycj¹ renegocjacji umowy, jednak¿e NFOŒiGW nie odpowie-
dzia³ na to pismo i swoj¹ decyzjê o odmowie dofinansowania pierwszej czêœci
inwestycji opar³ na danych zawartych we wniosku i umowie o dotacjê.

Nale¿a³oby przyj¹æ tezê, ¿e niewykonanie obowi¹zku zamieszczenia
w „Monitorze Polskim” informacji o zorganizowaniu przetargu nie stanowi³o-
by braku formalnego tylko wtedy, gdyby niewykonanie tego obowi¹zku nie
wp³ywa³o na wybór oferenta, na przyk³ad z uwagi na specyfikê zamawianej
us³ugi, inaczej mówi¹c, gdyby i tak negocjowano z tym samym krêgiem ofe-
rentów, a ponadto kryterium ceny nie stanowi³oby jedynego kryterium wybo-
ru oferenta. Analizuj¹c informacje uzyskane od pana Jana Tylisza, mo¿na
przyj¹æ, ¿e taka teza da siê obroniæ w tej sprawie, poniewa¿ nieumieszczenie
informacji o przetargu nie mia³o wp³ywu na kr¹g oferentów. Trudno wiêc zgo-
dziæ siê z decyzj¹ NFOŒiGW uznaj¹c¹ to uchybienie za istotne naruszenie for-
malne skutkuj¹ce utrat¹ prawa do dotacji w tym zakresie. Tym bardziej ¿e
przetarg zosta³ przeprowadzony i jest nale¿ycie udokumentowany.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w dniach 22–23 paŸdziernika 2007 r. mia³a miejsce
kolejna kontrola, która ustali³a prawid³owe wykonanie i rozliczenie inwesty-
cji zgodnie z harmonogramem co do ceny wykonania drugiego etapu inwesty-
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cji. Faktycznym efektem tej kontroli by³o jednak istotne zaostrzenie
warunków uruchomienia œrodków. Podjêcie kontroli i zaostrzenie zabezpie-
czenia wykonania umowy po stronie przedsiêbiorcy nast¹pi³o po wys³aniu
przez niego pisma, w którym domaga³ siê wyp³aty nale¿nej mu dotacji. W piœ-
mie napisa³ miêdzy innymi, ¿e wskutek niewyp³acenia dotacji musi sp³acaæ
zaci¹gniêty pod tê inwestycjê kredyt, co znacznie komplikuje jego dzia³al-
noœæ. NFOŒiGW zinterpretowa³ to tak, ¿e jego stabilnoœæ finansowa jest za-
gro¿ona i zobowi¹za³ go do dostarczenia dodatkowych œrodków
zabezpieczaj¹cych w postaci dokonania awalu obcej firmy na raz ju¿ podpi-
sanym wekslu, uzale¿niaj¹c od wykonania tych czynnoœci wyp³atê dotacji.
Pan Jan Tylisz podkreœla jednak, ¿e ¿¹danie zabezpieczenia odnosi siê do
obowi¹zku zrealizowanego, to znaczy inwestycja zosta³a ju¿ wykonana i roz-
liczona przez NFOŒiGW. Nasuwa siê wiêc zasadnicze pytanie o to, jaki cel ma
¿¹danie przez NFOŒiGW dodatkowego zabezpieczenia ze strony osoby trze-
ciej?

Sprawa ta zainteresowa³a mnie z uwagi na istnienie ewentualnych i krê-
puj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ barier administracyjnych i trudnoœci, z ja-
kimi spotykaj¹ siê w praktyce przedsiêbiorcy. Przedstawiony przez pana
Jana Tylisza opis sytuacji niepokoi mnie tak¿e z tego powodu, ¿e mimo sta³e-
go kontaktu pomiêdzy NFOŒiGW a przedsiêbiorc¹, przedsiêbiorca nie otrzy-
ma³ dofinansowania, co mo¿e oznaczaæ, ¿e przedsiêbiorcy nie uzyskuj¹ ze
strony NFOŒiGW nale¿ytego wsparcia i pomocy niezbêdnej do tego, aby mogli
dobrze absorbowaæ œrodki finansowe przeznaczone na inwestycje i rozwój
ochrony œrodowiska.

Dlatego zwracam siê do Pana Prezesa o zaznajomienie mnie z powodami
nieprzekazania przyrzeczonej w umowie z dnia 5 grudnia 2006 r. dotacji oraz
poinformowanie o sposobie za³atwienia sprawy pana Jana Tylisza.

Z powa¿aniem
Tomasz Misiak

OdpowiedŸ

Warszawa, 09.04.2008 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo nr BPS/DSK-043-251/08 z dnia 13.03.2008 r. w sprawie

oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Tomasza Misiaka podczas szóstego posiedze-
nia Senatu RP w dniu 2008 roku, dotycz¹cego pana mgr in¿. Jana Tylisza prezesa
„Tyl-Oil” Sp. z o.o. i jego wyst¹pienia do Pana senatora oraz nawi¹zuj¹c do pisma
p. Jana Tylisza z dnia 13.02.08 r., pragnê wyjaœniæ i przedstawiæ stanowisko Narodo-
wego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w tej sprawie.

W dniu 05.12.2006 r. zosta³a zawarta Umowa o dofinansowanie projektu
Nr WKP_1/2.4.4/4/2006/4/84/u p.n. „Eliminacja odpadów foliowych i plastiko-
wych ze œrodowiska poprzez zakup instalacji do ich utylizacji” w ramach Sektoro-
wego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw (SPO-WKP),
Dzia³anie 2.4, pomiêdzy NFOŒiGW a p. Janem Tyliszem, PESEL: 43061602273, adres
zamieszkania 62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Biurowiec 3, prowadz¹cym samodzieln¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jako firma pod nazw¹: TYL-OIL Przedsiêbiorstwo Handlo-
wo-Uslugowe (obecnie „Tyl-Oil" Sp. z o.o.), siedzib¹: 62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Biu-
rowiec 3. Celem dofinansowywanego przedsiêwziêcia by³a utylizacja i przerobienie na
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pe³nowartoœciowe produkty odpadów foliowych powstaj¹cych w wyniku produkcji re-
granulatu i aglomeratu w wysokoœci 7200 Mg rocznie. Zakres rzeczowy przedsiêwziê-
cia, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym obejmowa³ zakup jednego
modu³u instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropy-
len) na mieszaninê wêglowodorów w procesie krakingu katalitycznego poliolefin oraz
dwóch wie¿ destylacyjnych do produkcji destylatów wêglowodorowych. Docelowo in-
stalacja sk³adaæ mia³a siê z dwóch modu³ów ka¿dy o wydajnoœci 3600 Mg/r.

Instalacja zosta³a odebrana zgodnie z protoko³em przekazania przez Firmê Techno-
logie Ekologiczne z Be³chatowa w dniu 27.02.2007 r. oraz protoko³em przekazania
przez przedsiêbiorstwo Inwestycyjno Remontowe „RemWil” Sp. z o.o. z W³oc³awka
w dniu 28.02.2007 r. Wniosek o p³atnoœæ koñcow¹ Beneficjent z³o¿y³ 23.03.2007 r.
W piœmie Beneficjent wskazuje na poniesiony koszt w wysokoœci ponad 5.000.000,00
z³, jednak wniosek o p³atnoœæ z³o¿ony w NFOŒiGW wyraŸnie okreœla poniesione nak³a-
dy i jest to koszt kwalifikowany w wysokoœci 3.504.140,00 z³ przy czym podczas pierw-
szej weryfikacji wniosku stwierdzono, ¿e jest to rzeczywisty koszt (na podstawie
weryfikacji przedstawionych dokumentów finansowych) wynikaj¹cy z zakresu rzeczo-
wego przedsiêwziêcia ujêtego w umowie o dofinansowanie. Dlatego te¿ stwierdzenia
Beneficjenta, i¿ wskazany przez niego koszt 5.000.000,00 z³ nie obliguje Narodowego
Funduszu (NF) do ¿adnych dzia³añ w zwi¹zku z tym, ¿e jest to koszt nieobejmuj¹cy
projektu ramach Umowy o dofinansowanie nawet w czêœci niekwalifikowanej. Dodat-
kowo Beneficjent potwierdzi³ koszt projektu w wysokoœci 3.504.140,00 z³, podpisuj¹c
„Protokó³ z kontroli” z dnia 16.05.2007 r. oraz „Protokó³ z kontroli” z dnia 23.10.2007 r.
jednoczeœnie potwierdzaj¹c pomniejszone, z uwagi na niezastosowanie Ustawy, wydat-
ki kwalifikowane w wysokoœci 1.911.140,00 z³.

D³ugi termin rozliczania Beneficjenta oraz podjête dalsze dzia³ania przez NFOŒiGW
wwynikaj¹ bezpoœrednio z zaniedbañ Beneficjenta i niestosowania siê do przepisów
prawa polskiego i wspólnotowego.

1. Zasady kwalifikowalnoœci wydatków w ramach przedsiêwziêcia dofinansowywa-
nego ze œrodków wspólnotowych.

W trakcie oceny wniosku o p³atnoœæ stwierdzono uchybienie polegaj¹ce na przed-
stawieniu przez Beneficjenta faktur zap³aconych po dniu z³o¿enia wniosku o p³atnoœæ,
w zwi¹zku z czym Narodowy Fundusz poprosi³ Beneficjenta o wyjaœnienia a nastêpnie
dla dobra Beneficjenta (tj. mo¿liwoœci kwalifikacji kosztów), pismem z dnia 09.05.2007 r.,
zwróci³ siê do Ministerstwa Œrodowiska o zajêcie stanowiska w powy¿szej kwestii. Pis-
mem z dnia 01.06.2007 r. Ministerstwo Œrodowiska uzna³o wyjaœnienia Beneficjenta,
¿e wstrzymanie uregulowania czêœci zobowi¹zañ wobec wykonawcy by³o spowodowane
chêci¹ usuniêcia wykrytych w czasie rozruchu usterek, co pozwoli³o na uznanie kosz-
tów z ww. faktur za koszt kwalifikowany.

2. Prawo Zamówieñ Publicznych.
W terminie 15–16.05.2007 r. przeprowadzona zosta³a kontrola w zwi¹zku ze z³o¿e-

niem przez Beneficjenta wniosku o p³atnoœæ koñcow¹. W Sprawozdaniu z dnia
21.05.2007 r. z wyjazdu s³u¿bowego Departament Kontroli Funduszy Strukturalnych
stwierdzi³ uchybienie, odnoœnie prawid³owoœci prowadzenia procedury wyboru przyjê-
tego sposobu wyboru wykonawcy objêtego projektem. Z dokumentacji przedstawionej
przez Beneficjenta podczas kontroli na miejscu wynika³o, i¿ dwóch wykonawców zada-
nia wybrano w wyniku ocen ofert, w dwóch postêpowaniach, bez zastosowania przepi-
sów ustawy Prawo Zamówieñ Publicznych. Pierwszego z wykonawców wybrano w dniu
25.04.2006 r. W z³o¿onym w dniu 1 marca 2006 r. wniosku o dofinansowanie ze œrod-
ków publicznych zadeklarowany udzia³ œrodków publicznych wynosi³ 65% (po prze-
prowadzeniu postêpowania i zawarciu umowy udzia³ œrodków publicznych wynosi³
55,65%). Umowa sprzeda¿y na „Wytwarzanie, monta¿ i sprzeda¿ instalacji do przero-
bów odpadów foliowych na destylaty wêglowodorowe” (na kwotê 1 593 000,00 z³), zo-
sta³a zawarta w dniu 05.05.2006 r., tj. przed wejœciem w ¿ycie nowelizacji ustawy
Prawo Zamówieñ Publicznych (PZP), co spowodowa³o w¹tpliwoœæ odnoœnie prawid³o-
woœci przeprowadzenia ww. procedury. Narodowy Fundusz stwierdzi³, i¿ Beneficjent
na czas wy³aniania wykonawcy zobowi¹zany by³ do stosowania ustawy PZP oraz ¿e wy-
³onienie wykonawcy ww. inwestycji wykonano niezgodnie z ustaw¹. Takie same stano-
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wisko zaj¹³ Wiceprezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych w piœmie z dnia 02.08.2007 r.
Wed³ug opinii Wiceprezesa UZP: „nie zastosowanie przepisów PZP w postêpowaniu
w przedmiocie Wytworzenia, monta¿u i instalacji do przerobu odpadów foliowych na
destylaty wêglowodorowe stanowi³o ra¿¹ce naruszenie przepisów PZP, które mia³o
wp³yw na wynik postêpowania”.

Narodowy Fundusz, celem podjêcia dalszych kroków w stosunku do Beneficjenta,
zwróci³ siê do Ministerstwa Œrodowiska o zajêcie stanowiska w sprawie oraz z zapyta-
niem czy w tej sytuacji mo¿liwym jest rozliczenie przynajmniej czêœci projektu. W od-
powiedzi na ww. pismo, Ministerstwo Œrodowiska w oparciu o opiniê Wiceprezesa
Urzêdu Zamówieñ Publicznych p. Andrzeja Panasiuka, uzna³o czêœæ kosztów inwesty-
cji w ramach Umowy o dofinansowanie za niekwalifikowane, pozwalaj¹c jednoczeœ-
nie na rozliczenie czêœci projektu na kwotê wydatków kwalifikowanych równ¹
1.911.140,00 z³ (kwota dotacji – 1.063.500,00 z³), w której nie stwierdzono niezgodno-
œci z ustaw¹ PZP. Z uwagi na powy¿sze, stanowisko Beneficjenta w tej sprawie jest
ca³kowicie bezzasadne.

3. Zgodnoœæ z Umow¹ o dofinansowanie – efekt rzeczowy i ekologiczny oraz piêcio-
letnia trwa³oœæ projektu.

W dniu 20.08.2007r., Beneficjent z³o¿y³ nowy wniosek o p³atnoœæ koñcow¹, po raz
kolejny potwierdzaj¹c zmniejszony koszt kwalifikowany. Jednoczeœnie Beneficjent po-
informowa³ Narodowy Fundusz o mo¿liwoœci utraty p³ynnoœci finansowej firmy i ko-
niecznoœci zwolnienia pracowników. Informacja ta spowodowa³a potrzebê dodatkowej
analizy finansowej Beneficjenta i samego projektu pod k¹tem uzyskania zak³adanych
w Umowie efektów oraz mo¿liwoœci utrzymania piêcioletniej trwa³oœci projektu, do któ-
rej to, w ramach Umowy o dofinansowanie jak równie¿ na podstawie Rozporz¹dzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiaj¹cego przepisy ogólne do-
tycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego oraz Funduszu Spójnoœci i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr
1260/1999, jest zobowi¹zany Beneficjent.

Umowa o dofinansowanie okreœla warunki i cele projektu, jakie Beneficjent musi
spe³niæ i osi¹gn¹æ, aby dofinansowanie mog³o byæ wyp³acone. Narodowy Fundusz jako
Instytucja Wdra¿aj¹ca oraz jednostka dysponuj¹ca œrodkami publicznymi jest
w szczególnoœci zobligowany do weryfikacji oraz monitorowania w³aœciwego ich wydat-
kowania. Rzeczona Umowa tak jak ka¿da niesie ze sob¹ mo¿liwoœæ zmiany jej warun-
ków a nawet rozwi¹zania, je¿eli któraœ ze stron nie dotrzyma jej postanowieñ. Celem
dofinansowania inwestycji w ramach Umowy o dofinansowanie nie jest przekazanie
œrodków, ale osi¹gniêcie konkretnego celu ekologicznego poprzez wczeœniejsze uzyska-
nie efektu rzeczowego, a nastêpnie utrzymanie ich piêcioletniej trwa³oœci. Narodowy
Fundusz jako dysponent œrodków pomocowych jest równie¿ zobligowany do windyka-
cji wyp³aconych œrodków, w sytuacji miêdzy innymi nieosi¹gniêcia zak³adanych efek-
tów lub znacz¹cej modyfikacji projektu, a nastêpnie ich zwrotu do UE. W sytuacji
niemo¿liwoœci odzyskania ich od Beneficjenta obci¹¿y to bezpoœrednio finanse publicz-
ne. W zwi¹zku z powy¿szym Beneficjent zosta³ poproszony o dodatkowe wyjaœnienia
i przedstawienie aktualnych dokumentów finansowych firmy tj. miêdzy innymi Spra-
wozdania rachunku zysku i strat, jak równie¿ informacji dotycz¹cych zad³u¿enia firmy
oraz mo¿liwoœci zbytu produktu. Analiza mo¿liwoœci zbytu jest o tyle istotna w ogólnej
analizie projektu, i¿ w sytuacji za³amania siê koniunktury rynkowej na produkty
KTS-F-u (czyli produktu z dofinansowywanej instalacji) w odniesieniu do innych ana-
logicznych przedsiêwziêæ, wskaza³a rezygnacjê innych podmiotów z tego typu dzia³al-
noœci bowiem sta³o siê to nieop³acalne.

W oparciu o powy¿sze, w dniach 22–23.10.2007 r. przeprowadzono dodatkow¹
kontrolê doraŸn¹ na miejscu u Beneficjenta. Jak twierdzi Beneficjent w piœmie: „Przy-
s³ano drug¹ kontrolê w dniach 22–23.10.2007 r., która ponownie ustali³a prawid³owe
wykonanie i rozliczenie inwestycji zgodnie z harmonogramem. Jednak faktyczny efekt
tej kontroli to istotne zaostrzenie warunków uruchomienia œrodków” – Jak wyjaœniono
wy¿ej dodatkowa kontrola spowodowana by³a niepokoj¹cymi NF informacjami przed-
stawionymi przez samego Beneficjenta, dodatkowo kontrola ta pozwoli³a na zapozna-
nie siê ze stanem realizacji projektu, jak równie¿ dostarczy³a wiele informacji na temat
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niezgodnoœci z warunkami zawartymi w Umowie o dofinansowanie, o których Benefi-
cjent nie poinformowa³ NF, a które mia³y bezpoœredni, negatywny wp³yw na jej realiza-
cjê. Beneficjent nie poinformowa³ Narodowego Funduszu miêdzy innymi, ¿e w trakcie
trwania rozliczania projektu instalacja nie spe³nia³a wymogów Umowy o dofinansowa-
nie tj. nie posiada³a wszystkich niezbêdnych pozwoleñ do prawid³owej eksploatacji.
Podczas kontroli z oglêdzin instalacji do termokatalitycznego przetwarzania odpadów
tworzyw sztucznych wynika³o, ¿e instalacja nie by³a eksploatowana przez osiem mie-
siêcy od daty przekazania do eksploatacji a ostateczn¹ decyzjê na u¿ytkowanie Benefi-
cjent uzyska³ w dniu 10.08.2007 r., tj. trzy miesi¹ce po terminie ustalonym w aneksie
nr 2/104 do umowy z NFOŒiGW. W zwi¹zku z czym Beneficjent nie stworzy³ mo¿li-
woœci osi¹gania efektu ekologicznego w terminie okreœlonym w Umowie o dofi-
nansowanie projektu.

W umowie zawartej z NFOŒiGW zapisano osi¹gniecie efektu ekologicznego w posta-
ci unieszkodliwienia w wykonanej instalacji 7.200 Mg/r odpadów z tworzyw sztucz-
nych, w tym w pierwszym roku eksploatacji unieszkodliwienia 4.000 Mg odpadów.
Zgodnie ze stanem stwierdzonym w trakcie kontroli, w pierwszym roku pracy instalacji
tj. do 28.02.2008 r. nie by³o mo¿liwe osi¹gniêcie zak³adanego efektu ekologicznego.
Brak regularnej eksploatacji Beneficjent t³umaczy³ potrzeb¹ wyjaœnienia sytuacji
prawnej instalacji dotycz¹cej wymaganych pozwoleñ miêdzy innymi pozwoleñ akcyzo-
wych lub na prowadzenie sk³adu celnego. Jednak do dnia dzisiejszego nie przedstawi³
powy¿szych pozwoleñ ani wyjaœnieñ w tej sprawie a jedynie poinformowa³ pisemnie o
przekazaniu instalacji do eksploatacji z dniem 30.10.2007 r. Beneficjent nie przed³o¿y³
równie¿ ¿adnych dokumentów potwierdzaj¹cych faktyczn¹ eksploatacjê instalacji,
o które zosta³ poproszony na spotkaniu Narodowego Funduszu. Jak wyjaœniono powy-
¿ej, nie uprawnione jest stwierdzenie Beneficjenta, poniewa¿ kontrola nie wykaza³a
prawid³owego wykonania, a tym bardziej rozliczenia inwestycji.

4. Zabezpieczenie zwrotu wierzytelnoœci Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej wynikaj¹ce z Umowy o dofinansowanie.

W zwi¹zku z powziêtymi informacjami, a w szczególnoœci informacji o braku eks-
ploatacji inwestycji a tym samym brakiem mo¿liwoœci osi¹gniêcia w zak³adanym ter-
minie efektu ekologicznego, Narodowy Fundusz przychylaj¹c siê proœbie Beneficjenta,
podj¹³ decyzjê o niewypowiadaniu Umowy, ale o mo¿liwoœci wprowadzeniu w niej
zmian. Warunkiem wprowadzenia zmian w Umowie by³o jednak przedstawienie przez
Beneficjenta zaakceptowanego przez NFOŒiGW dodatkowego zabezpieczenia zwrotu
œrodków wynikaj¹cych z umowy o dofinansowanie w terminie do 29.02.2008 r. Aneks
zosta³ podpisany warunkowo to znaczy, i¿ zmiany nim wprowadzane bêd¹ mia³y sku-
tek prawny dopiero w sytuacji ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Po jedno-
stronnym podpisaniu Aneksu (przez NFOŒiGW) zosta³ on wys³any do Beneficjenta.
Beneficjent podpisa³ i odes³a³ Aneks w terminie, jednak nie ustanowi³ dodatkowego za-
bezpieczenia, do jakiego siê zobligowa³. Jednoczeœnie pozosta³e warunki wyp³aty, wyni-
kaj¹ce wprost z umowy o dofinansowanie nie ulega³y zmianie, tj. miêdzy innymi
ostateczne uzupe³nienie wniosku o p³atnoœæ. Narodowy Fundusz nigdzie nie wskaza³
daty koñca lutego jako daty wyp³aty dofinansowania. Podkreœliæ nale¿y jednoczeœnie, ¿e
Beneficjent nigdy nie zosta³ poinformowany o „zakwalifikowaniu wniosku do wyp³aty”.

Nale¿y wspomnieæ równie¿, i¿ dodatkowe zabezpieczenie, do jakiego zobowi¹za³ siê
Beneficjent to bezwarunkowa gwarancja bankowa lub porêczenie podmiotu gospodar-
czego niezale¿nego od beneficjenta wraz z oœwiadczeniem beneficjenta oraz podmiotu
bêd¹cego porêczycielem o poddaniu siê rygorowi egzekucji ze zobowi¹zañ wynika-
j¹cych z Umowy o dofinansowanie projektu w myœl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c, sporz¹dzo-
nego w formie aktu notarialnego. Zabezpieczenie w formie porêczenia mia³o byæ
porêczeniem podmiotu gospodarczego niezale¿nego od Beneficjenta, z³o¿onym na do-
datkowym wekslu, a nie ju¿ uprzednio z³o¿onym w NF, ten bowiem w œwietle prze-
kszta³ceñ firmy Beneficjenta powinien byæ dodatkowo zweryfikowany, a w deklaracji
wekslowej powinny znajdowaæ siê aktualne dane podmiotu. Porêczenie podmiotu ze-
wnêtrznego wynika³o z analizy sytuacji finansowej i zad³u¿eñ Beneficjenta wraz z mo¿-
liwoœci¹ uzyskania odpowiedniego zabezpieczenia œrodków publicznych. Podkreœliæ
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nale¿y jednoczeœnie, ¿e ¿¹danie zabezpieczenia nie odnosi³o siê, jak twierdzi Benefi-
cjent, do obowi¹zku zrealizowanego. Instalacja zosta³a, co prawda wybudowana, ale
nie by³a u¿ytkowana, czyli nie wype³ni³a g³ównego za³o¿enia Umowy tj. efektu ekologicz-
nego. W zwi¹zku z czym, wymóg ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia nie jest
„bezzasadny”. Na etapie oceny finansowej podmiotu przed podpisaniem umowy o dofi-
nansowanie w œwietle istniej¹cych uwarunkowañ gospodarczych, ustanowione zabez-
pieczenie by³o wystarczaj¹cym jednak wraz ze wzrostem ryzyka polegaj¹cym na
nieosi¹gniêciu zak³adanego efektu ekologicznego oraz piêcioletniej trwa³oœci projektu,
niezbêdnym okaza³o siê dodatkowe zabezpieczenie. Obowi¹zek ustanawiania dodatko-
wego zabezpieczenia jest praktykowany od pocz¹tku wdra¿ania Dzia³ania 2.4. w ra-
mach programu SPO-WKP. Wielokrotnie na etapie Podpisywania umowy, gdy ryzyko
projektu okreœlane by³o jako wy¿sze, od czêœci Beneficjentów Dzia³ania 2.4, poza obli-
gatoryjnym wekslem „in blanco” wraz z deklaracj¹ wekslow¹ wymagane by³o ustano-
wienie dodatkowych zabezpieczeñ. Spe³nienie tego obowi¹zku umo¿liwia³o uzyskanie
przez projekt pozytywnej oceny finansowej, a to z kolei umo¿liwia³o zawarcie umowy
o dofinansowanie przedsiêwziêcia.

W zwi¹zku z powy¿szym stwierdziæ nale¿y, i¿ informacje zawarte w piœmie p. Jana
Tylisza s¹ niepe³ne i wybiórcze oraz przedstawione w sposób nierzetelny, a poczucie
„pokrzywdzenia" ca³kowicie bezzasadne. Narodowy Fundusz wielokrotnie pomaga³
i pomaga Beneficjentom, w tym równie¿ p. Janowi Tyliszowi, wspieraj¹c ich we w³aœci-
wej absorpcji œrodków pomocowych jednak jako Instytucja Finansowa gospodaruj¹ca
œrodkami publicznymi, zobligowany jest – co czyni – dok³adaæ najwy¿szej starannoœci
przy ich wydatkowaniu, maj¹c w szczególnoœci na wzglêdzie wymogi prawa wspólnoto-
wego oraz krajowe przepisy dotycz¹ce finansów publicznych.

PREZES ZARZ¥DU
Jan R¹czka

92 6. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2008 r.



Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z licznymi sygna³ami p³yn¹cymi z instytucji zajmuj¹cych siê

pomoc¹ osobom uprawnionym do alimentów uprzejmie proszê o zapoznanie
siê z propozycj¹ zmiany w ustawie wnioskowanej przez kierownictwo Dzia³u
Œwiadczeñ Rodzinnych Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Rybniku i odniesienie
siê do tej propozycji.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – DzU nr 192
poz. 1378 z 2007 r. – zastêpuje od 1 paŸdziernika 2008 r. ustawê o postêpowa-
niu wobec d³u¿ników alimentacyjnych i o zaliczce alimentacyjnej. W konsek-
wencji nowa ustawa w art. 122 wskazuje, ¿e „do za³atwienia indywidualnych
spraw z zakresu œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego rada gminy nie mo¿e
upowa¿niæ oœrodka pomocy spo³ecznej”.

Obecnie w wielu gminach postêpowania w zakresie zaliczki alimentacyj-
nej prowadz¹ dzia³y œwiadczeñ rodzinnych w oœrodkach pomocy spo³ecznej,
³¹cznie z postêpowaniami dotycz¹cymi œwiadczeñ rodzinnych, na podstawie
upowa¿nienia prezydenta, burmistrza lub wójta. Wiadomo, ¿e zadania doty-
cz¹ce œwiadczeñ rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów
przenikaj¹ siê wzajemnie – oba œwiadczenia s¹ przyznawane na podstawie
sytuacji dochodowej strony i to¿samej dokumentacji. Tak wiêc, gdy ewentu-
alnie nast¹pi rozdzielenie tych zadañ, strony bêd¹ zobligowane dwukrotnie
dostarczaæ te same dokumenty.

Przyjête formy organizacyjne, zdaniem wielu, zda³y egzamin i z perspek-
tywy wiêkszoœci jednostek samorz¹dowych niecelowe jest przenoszenie czê-
œci lub ca³oœci zadañ zwi¹zanych z ustaw¹ o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów i ustaw¹ o œwiadczeniach rodzinnych w struktury miast.

Nale¿y tak¿e stwierdziæ, ¿e wszystkie dzia³ania oparte na wspomnia-
nych ustawach s¹ zwi¹zane z szeroko pojêt¹ pomoc¹ spo³eczn¹ kierowan¹
do mieszkañców gmin, a wybór, w jakich strukturach gminy bêdzie ona reali-
zowana, powinien byæ w gestii samorz¹dów.

Uprzejmie proszê o odniesienie siê do przedstawionych propozycji zmian
w ustawie.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka

OdpowiedŸ

Warszawa, 31.03.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 13 marca 2008 roku, znak:
BPS/DSK-043-228/08 dotycz¹ce oœwiadczenia senatora Antoniego Motyczki w spra-
wie przywrócenia mo¿liwoœci udzielenia przez organ wykonawczy gminy upowa¿nienia
do prowadzenia przez kierownika oœrodka pomocy spo³ecznej postêpowania w spra-
wach œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego, uprzejmie informujê:

W Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej zakoñczy³y siê prace nad nowelizacj¹
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Celem nowelizacji jest dokona-
nie koniecznych zmian o charakterze merytorycznym i redakcyjnym. Dotyczy to dopre-
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cyzowania niektórych przepisów oraz usuniêcia oczywistych b³êdów, które znajduj¹
siê w uchwalonej ustawie.

Zgodnie z opini¹ Rady Legislacyjnej, która wyrazi³a negatywne stanowisko co do
nowelizacji przepisów w okresie ich vacatio legis, gdy¿ prowadzi to do obni¿enia zaufa-
nia do stanowienia prawa, nowelizacja ta ogranicza siê do poprawek niezbêdnych ze
wzglêdu na prawid³owe wdro¿enie ustawy w ¿ycie.

Projekt ustawy zosta³ w dniu 18 marca 2008 r. przyjêty przez Radê Ministrów
i przekazany do Sejmu RP.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e poselski projekt ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów w pierwotnej wersji nie przewidywa³ realizacji zadania po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów wy³¹cznie przez urz¹d gminy. Rozwi¹zanie
takie wprowadzone zosta³o podczas prac parlamentarnych, w ramach poprawki posel-
skiej. Jako uzasadnienie tych zmian pos³owie podnosili, ¿e ze wzglêdu na charakter
pomocy, œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego nie jest œwiadczeniem z obszaru po-
mocy spo³ecznej. Odmiennoœæ tego œwiadczenia od œwiadczeñ realizowanych przez po-
moc spo³eczn¹ bardzo mocno akcentowali przedstawiciele Obywatelskiego Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz Ustawy Fundusz Alimentacyjny. Pos³owie i senato-
rowie podnosili ponadto, opieraj¹c siê na opiniach pracowników oœrodków pomocy
spo³ecznej, ¿e na³o¿ony na oœrodki pomocy spo³ecznej obowi¹zek realizacji œwiadczeñ
rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, a w przysz³oœci œwiadczeñ z funduszu alimenta-
cyjnego, uniemo¿liwia prawid³ow¹ realizacjê zadañ przypisanych pomocy spo³ecznej,
w szczególnoœci pracy z rodzinami, osobami wykluczonymi ze spo³eczeñstwa, b¹dŸ tym
wykluczeniem zagro¿onymi.

W tej sytuacji inicjatywa Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, maj¹ca na celu zmia-
nê przepisów, które jeszcze nie wesz³y w ¿ycie, aby dopuœciæ mo¿liwoœæ realizacji zadañ
wynikaj¹cych z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przez oœrodki
pomocy spo³ecznej, nie znajduje uzasadnienia. Tym bardziej, ¿e problem ten by³ bar-
dzo szeroko rozwa¿any w trakcie prac parlamentarnych i przyjête rozwi¹zanie zyska³o
pe³n¹ aprobatê.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e ustawa o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów zosta³a uchwalona przez Sejm RP w dniu 7 wrzeœnia 2007 r., a wchodzi
w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika 2008 r. Ponad roczny okres vacatio legis uznano za wy-
starczaj¹cy do dokonania odpowiednich zmian organizacyjnych w gminach. Propono-
wana zmiana, maj¹c na uwadze d³ugoœæ procesu legislacyjnego i ewentualne jej
uchwalenie tu¿ przed wejœciem w ¿ycie ustawy (wnioski przyjmowane bêd¹ ju¿ od 1 sier-
pnia 2008 r.) spowodowa³aby chaos i zdezorientowanie obywateli.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W trakcie spotkañ z wyborcami, przede wszystkim tymi starszymi, wielo-

krotnie powraca problem bolesnych skutków dzia³ania s³ynnej ustawy z dnia
17 paŸdziernika 1991 r. Zmieni³a ona w radykalny sposób niektóre przepisy
ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich ro-
dzin. Nowa ustawa zaczê³a obowi¹zywaæ 1 stycznia 1991 r. Z miesi¹ca na
miesi¹c emerytury wielu górników pomniejszone zosta³y o oko³o 60%. Na pod-
stawie ustawy z dnia 30 czerwca 1994 r. przepisy poprzedniej ustawy zosta-
³y nieco z³agodzone, skutkiem czego te „obciête” dzia³aniem ustawy
z 17 paŸdziernika 1991 r. automatycznie wzros³y. Nigdy jednak nie osi¹gnê-
³y ju¿ tak wysokiego poziomu, jaki gwarantowa³a ustawa z 1 lutego 1983 r.
Do dziœ emerytury tych ludzi s¹ znacznie ni¿sze od emerytur górników i osób
dozoru, które z tych samych stanowisk, ale póŸniej odchodzi³y w stan spo-
czynku. Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e chocia¿ paŸdziernikow¹ usta-
wê emerytaln¹ z 1991 r. Trybuna³ Konstytucyjny odrzuci³, to zosta³a ona i tak
przyjêta, poniewa¿ weto Trybuna³u zosta³o odrzucone g³osami ówczesnego
Sejmu.

Dla zobrazowania tego problemu podam przyk³ad. Mieszkaj¹cy w Rybni-
ku jeden z moich wyborców, in¿ynier górnik, pracowa³ dwadzieœcia siedem
lat w kopalniach wêgla kamiennego, by w 1991 r. przejœæ na emeryturê.
Wówczas by³a ona równa oko³o czterokrotnoœci œredniego wynagrodzenia
w kraju. Po wspomnianej zmianie ustawy emerytalnej otrzymywa³ ju¿ tylko
38% dotychczasowego uposa¿enia. Dziœ jego emerytura wynosi oko³o 75%
œredniej p³acy, to jest 1 tysi¹c 863 z³ netto. Jakkolwiek w naszym kraju eme-
rytura tej wysokoœci nie nale¿y do niskich, to przeliczana wed³ug dziœ obo-
wi¹zuj¹cych przepisów emerytalnych siêga³aby oko³o 3 tysiêcy z³. I to
w³aœnie budzi frustracjê i gorycz starszego pokolenia górników. Pracowali tak
samo ciê¿ko, nieraz d³u¿ej, a dziœ, gdy wielu z nich potrzebne s¹ pieni¹dze na
leczenie straconego pod ziemi¹ zdrowia, czêsto brakuje im pieniêdzy, by wy-
kupiæ lekarstwa w aptece.

Problemy te s¹ mi bardzo dobrze znane, gdy¿ sam wywodzê siê z tego
œrodowiska. Dlatego zwracam siê z apelem do ministra finansów, pana Jana
Vincenta-Rostowskiego o rozwa¿enie przedmiotowej kwestii i ustosunkowa-
nie siê do niej.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do przekazanego pismem Pana Marsza³ka z dnia 13 marca br. (znak

BPS/DSK-043-216/08) oœwiadczenia Pana Antoniego Motyczki Senatora RP, z³o¿one-
go podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 r., dotycz¹cego skutków
dzia³ania ustawy z dnia 17 paŸdziernika 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasa-
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dach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw przedstawiam nastê-
puj¹ce wyjaœnienia.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej kwe-
stie obejmuj¹ce ubezpieczenie spo³eczne i zaopatrzenie emerytalne nale¿¹ do dzia³u
„zabezpieczenie spo³eczne”, którym kieruje i za który jest odpowiedzialny Minister Pra-
cy i Polityki Spo³ecznej. Minister kieruj¹cy tym dzia³em jest obowi¹zany do opracowy-
wania polityki Rady Ministrów w stosunku do dzia³u, którym kieruje oraz do
przedk³adania w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatywnych, a tak¿e
udzielania wyjaœnieñ w sprawach z tego obszaru.

Z wyrazami szacunku
Z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê zwróciæ uwagê na limity uprawnieñ do emisji CO2 zapisane w pro-

jekcie Krajowego Planu Rozdzia³u Uprawnieñ na lata 2008–2012 z dnia 12 lu-
tego 2008 r., zaproponowanego przez Ministerstwo Ochrony Œrodowiska.
Zagadnienie to jest dla mnie interesuj¹ce, gdy¿ w owym projekcie jednemu
z zak³adów z bran¿y hutniczej, firmie Pol-Am-Pack SA Oddzia³ Huta Szk³a
„Orzesze”, znajduj¹cemu siê w regionie, którego mieszkañców reprezentujê
w Senacie RP, limit emisji CO2 zosta³ znacz¹co obni¿ony w stosunku do pier-
wotnego projektu z 20 grudnia 2007 r. Redukcja o 36%, z poziomu 26 262 Mg
do 16 775 Mg, jest dla tego zak³adu bardzo restrykcyjna i mo¿e negatywnie
wp³yn¹æ na jego sytuacjê ekonomiczn¹. Koszt zakupu brakuj¹cych uprawnieñ
mo¿e ponadto w znacz¹cy sposób utrudniæ restrukturyzacjê przedsiêbiorstwa.
Wspomnê, i¿ zak³ad zatrudnia obecnie oko³o stu szeœædziesiêciu osób,
a w zwi¹zku z planami budowy nowego pieca wannowego zatrudnienie w fir-
mie mia³o znaleŸæ kolejne piêædziesi¹t piêæ osób.

Z informacji, jakie uda³o mi siê uzyskaæ od zarz¹du spó³ki Pol-Am-Pack,
wynika, ¿e wskaŸnik emisyjnoœci CO2 w instalacji wspomnianej firmy jest
jednym z najni¿szych w bran¿y, a jego nominalny wzrost wynika przede
wszystkim ze zwiêkszenia wolumenu produkcji, problemów z zaopatrzeniem
w st³uczkê szklan¹ oraz postêpuj¹cym zu¿yciem wanny szklanej. Ponadto
przedsiêbiorstwo ponios³o znaczne nak³ady finansowe na uruchomienie insta-
lacji przetwarzania st³uczki zapewniaj¹cej podniesienie jej jakoœci, co skutkuje
wy¿sz¹ jakoœci¹ produkowanego szk³a. Wdro¿ono tak¿e now¹ technologiê
produkcji butelek, która skutkuje obni¿eniem wskaŸników emisyjnoœci.

Intryguj¹ce jest to, ¿e ograniczenie limitów emisji CO2 w projekcie z dnia
12 lutego 2008 r. w stosunku do pierwotnego projektu z dnia 20 grudnia
2007 r. jest najbardziej restrykcyjne w³aœnie dla firmy Pol-Am-Pack Oddzia³
Huta Szk³a „Orzesze”. Jeszcze ciekawsze jest to, ¿e stosunkowo wysoki
przydzia³ emisji CO2, na poziomie 48 575 Mg, dosta³a nieistniej¹ca jeszcze in-
stalacja firmy Colorobbia Polska Spó³ka z o.o.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z apelem o zweryfikowanie limitów emisji
CO2 zapisanych w projekcie Krajowego Planu Rozdzia³u Uprawnieñ na lata
2008–2012.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie pana senatora Antoniego Motyczki, wyg³oszone

podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 r. dotycz¹ce limitów upraw-
nieñ do emisji CO2 w projekcie Krajowego Planu Rozdzia³u Uprawnieñ na lata
2008–2012, uprzejmie informujê co nastêpuje.
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Projekt rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie przyjêcia Krajowego Planu Roz-
dzia³u Uprawnieñ do emisji dwutlenku wêgla na lata 2008–2012 dla wspólnotowego
systemu handlu uprawnieniami do emisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zosta³ przedsta-
wiony do konsultacji spo³ecznych 27 grudnia 2007 r.

W projekcie tym przydzia³ uprawnieñ do emisji dla instalacji nale¿¹cych do sektora
szklarskiego do którego zosta³a zakwalifikowana instalacja firmy Pol-Am-Pack S.A. od-
dzia³ Huta Szk³a „Orzesze”, zosta³ dokonany na podstawie osi¹ganych przez instalacjê
wskaŸników emisyjnoœci oraz planów produkcyjnych na lata 2008–2012. W projekcie
tym dla firmy okreœlono liczbê uprawnieñ w wysokoœci 26.162.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji trwaj¹cych do 11 stycznia 2008 r., a tak-
¿e uwag nades³anych z poszczególnych resortów, dokonano zmian w poszczególnych
pulach sektorowych. W dniu 12 lutego opublikowano nastêpny projekt rozporz¹dzenia
Rady Ministrów w sprawie przyjêcia Krajowego Planu Rozdzia³u Uprawnieñ do emisji
dwutlenku wêgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnienia-
mi do emisji.

Pula dla sektora szklarskiego zosta³a zmniejszona z wartoœci 2.071.920 do
1.900.000 uprawnieñ, a w zwi¹zku z tym uleg³y zmniejszeniu przydzia³y dla instalacji
w sektorze. Zmniejszeniu uleg³ tak¿e przydzia³ dla Pol-Am-Pack S.A. oddzia³ Huta
Szk³a „Orzesze” do poziomu 16.775 uprawnieñ.

W dniach od 12 lutego 2008 r. do 26 lutego 2008 r. przeprowadzono ponownie kon-
sultacje spo³eczne wspomnianego projektu rozporz¹dzenia. W wyniku tych konsulta-
cji, zebranych informacji i ich weryfikacji usuniêto z projektu rozporz¹dzenia firmê
Colorobbia Polska Sp. z o.o., a uzyskane w ten sposób uprawnienia w iloœci 48.575 zo-
sta³y rozdzielone pomiêdzy instalacje nale¿¹ce do sektora szklarskiego zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ metodyk¹.

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2007 r. ograniczy³a liczbê uprawnieñ
przeznaczon¹ dla Polski do wartoœci 208.515.395 uprawnieñ. Tak ograniczony limit
nie pozwala na rozdzielenie uprawnieñ w sposób pokrywaj¹cy zapotrzebowanie wszyst-
kich instalacji. Ze wzglêdu na równe traktowanie podmiotów uczestnicz¹cych w syste-
mie nie ma mo¿liwoœci zwiêkszenia liczby przyznanych dla ww. firm praw do emisji.

Instalacja Pol-Am-Pack SA oddzia³ Huta Szk³a „Orzesze” po wybudowaniu nowego
pieca wannowego mo¿e ubiegaæ siê o dodatkowe uprawnienia z krajowej rezerwy
uprawnieñ przeznaczonej dla instalacji, które po 1 stycznia 2008 r. dokonaj¹ mo-
dernizacji lub rozbudowy skutkuj¹cej wzrostem emisji.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ŒRODOWISKA
Podsekretarz Stanu
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Jana Olecha

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana ministra z uprzejm¹ proœb¹ o podjêcie stosownych

dzia³añ legislacyjnych zmierzaj¹cych do zmiany zarz¹dzenia ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi nr 44 z dnia 8 listopada 2007 r. (Dziennik Urzêdowy
MRiRW nr 33 z dnia 10 listopada 2007 r.), które stanowi³o podstawê do prze-
niesienia siedziby oddzia³u regionalnego KRUS ze Szczecina do Koszalina.

Uzasadnienie. Jako przedstawiciel tej grupy spo³ecznej w województwie
zachodniopomorskim przedstawiam merytoryczne argumenty, które w spo-
sób jednoznaczny i oczywisty przemawiaj¹ za Szczecinem, miastem woje-
wódzkim, jako miejscem siedziby oddzia³u regionalnego KRUS. Dochodz¹ do
mnie sygna³y od rolników z ca³ego województwa, ¿e umiejscowienie siedziby
KRUS w Koszalinie jest rozwi¹zaniem, które znacznie utrudnia szybkie za³at-
wianie spraw. Zmiana siedziby wi¹¿e siê z przeniesieniem komisji lekarskiej
do Oddzia³u Regionalnego KRUS w Koszalinie jako drugiej instancji w postê-
powaniu orzeczniczym dla osób ubiegaj¹cych siê o œwiadczenia z KRUS, to
jest renty inwalidzkie, dodatki pielêgnacyjne, przed³u¿one wyp³acanie za-
si³ków chorobowych i inne. Powoduje to utrudnienia, jeœli chodzi o dojazd
osób zainteresowanych, ze wzglêdu na bardzo du¿e odleg³oœci, w wielu przy-
padkach znacznie przekraczaj¹ce 200 km.

Przeniesienie kompetencji przypisanych kierownikowi jednostki organi-
zacyjnej KRUS w Szczecinie do wy³¹cznej dyspozycji dyrektora Oddzia³u Re-
gionalnego KRUS w Koszalinie, takich jak ustanowienie i wykreœlenie
hipoteki, sprawy umorzeñ i udzielanych ulg, w tym uk³ady ratalne i odrocze-
nia p³atnoœci terminów sk³adek, wnoszenie skarg, za¿aleñ i inne, zdecydo-
wanie wyd³u¿a okres za³atwiania spraw, a jednoczeœnie wprowadza
dodatkow¹, zbêdn¹ dokumentacjê ze wzglêdu na koniecznoœæ przesy³ania
spraw do aprobaty do oddzia³u KRUS w Koszalinie.

Szczecin jako stolica województwa ma zdecydowanie lepsze po³¹czenie
komunikacyjne z ca³ym województwem zachodniopomorskim. Tak¿e po³o¿e-
nie geograficzne przemawia za Szczecinem jako miastem, w którym winna
siê znajdowaæ wojewódzka siedziba KRUS.

Taka decyzja doprowadzi³a do degradacji jednostki organizacji KRUS
w Szczecinie do poziomu zwyk³ej placówki terenowej KRUS. Powy¿sze spowo-
dowa³o, i¿ aby za³atwiæ czêœæ spraw zwi¹zanych z ubezpieczeniem spo³ecznym,
szczególnie spraw wy¿ej wskazanych, konieczna jest podró¿ do Koszalina.

Szczecin posiada status miasta wojewódzkiego, a straci³ jedn¹ z kluczo-
wych dla rolników instytucji obs³uguj¹cych œrodowisko wiejskie, co utrudni-
³o dostêp do szkoleñ prewencyjnych, organizacjê konkursów maj¹cych na
celu poprawê bezpieczeñstwa pracy w gospodarstwie rolnym. Mo¿e to mieæ
tak¿e wp³yw na pogorszenie wspó³pracy z istotnymi dla rolnictwa instytu-
cjami, to jest Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, s¹dem apelacyjnym, wojewod¹,
urzêdem marsza³kowskim, Zachodniopomorsk¹ Izb¹ Rolnicz¹, wojewódz-
kim zwi¹zkiem rolników i organizacji rolniczych, stowarzyszeniami wspie-
raj¹cymi rozwój obszarów wiejskich, Agencj¹ Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych, Agencj¹ Rynku
Rolnego itp. Dziêki umiejscowieniu wszystkich istotnych dla rolników insty-
tucji w stolicy województwa zapewniæ mo¿na sprawny dostêp do urzêdów
i agencji, bez niepotrzebnych podró¿y.

Odwo³uj¹c siê do danych statystycznych, mo¿na stwierdziæ, ¿e na dzieñ
30 czerwca 2007 r. Oddzia³ Regionalny KRUS w Szczecinie obs³ugiwa³ sie-
demnaœcie tysiêcy szeœciuset dwunastu ubezpieczonych rolników oraz sie-
demnaœcie tysiêcy szeœciuset czterdziestu piêciu œwiadczeniobiorców, co
skutkuje wyp³at¹ œwiadczeñ emerytalno-rentowych na kwotê oko³o 15 milio-
nów z³. Po przejêciu placówek terenowych KRUS w Dêbnie Lubuskim i Cho-
szcznie liczba ubezpieczonych obs³ugiwanych przez KRUS w Szczecinie
wzroœnie do dwudziestu dwóch tysiêcy, zaœ oddzia³ oprócz powiatów gole-
niowskiego, gryfickiego, gryfiñskiego, kamieñskiego, polickiego, pyrzyckie-
go, stargardzkiego, miast na prawach powiatu Szczecina i Œwinoujœcia
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bêdzie obs³ugiwa³ tak¿e powiat choszczeñski i myœliborski. Dla porównania
w analogicznym okresie oddzia³ KRUS w Koszalinie obs³ugiwa³ dwanaœcie
tysiêcy stu dziewiêædziesiêciu dwóch ubezpieczonych oraz jedenaœcie tysiê-
cy dziewiêciuset dziewiêædziesiêciu oœmiu œwiadczeniobiorców, zaœ po do-
stosowaniu struktury KRUS do granic województwa liczby te zostan¹
zwiêkszone zarówno po stronie ubezpieczonych, jak i œwiadczeniobiorców
do czternastu tysiêcy. Przytoczone liczby wyraŸnie wskazuj¹, ¿e obszar ob-
s³ugiwany przez KRUS w Szczecinie jest zdecydowanie wiêkszy i dotyczy
wiêkszej liczby zarówno ubezpieczonych rolników, jak i œwiadczeniobior-
ców, ni¿ teren pozostaj¹cy we w³aœciwoœci KRUS w Koszalinie, nawet po
przy³¹czeniu powiatu wa³eckiego i pozosta³ej czêœci powiatu s³awieñskiego.

Moim zdaniem argumenty, które przedstawi³em, przemawiaj¹ za umiej-
scowieniem siedziby w mieœcie wojewódzkim. Dlatego uwa¿am, ¿e istnieje
potrzeba podjêcia stosownych dzia³añ legislacyjnych, zmierzaj¹cych do
zmiany zarz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi nr 44 z dnia 8 listopada
2007 r. (Dziennik Urzêdowy MRiRW nr 33 z dnia 10 listopada 2007 r.), które
stanowi³o podstawê do przeniesienia siedziby oddzia³u regionalnego KRUS
ze Szczecina do Koszalina.

Z powa¿aniem
Jan Olech

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2008.04.07

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 13 marca 2008 r., znak: BPS/DSK-043-233/08, przy

którym przekazane zosta³o oœwiadczenie senatora Jana Olecha z³o¿one podczas 6. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 r., dotycz¹ce mo¿liwoœci przeniesienia OR
KRUS z Koszalina do Szczecina, wyjaœniam, co nastêpuje:

Zgodnie z § 5 ust. 3 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego stano-
wi¹cego za³¹cznik do Zarz¹dzenia nr 27 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
5 wrzeœnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³e-
cznego (Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 25 poz. 36) siedzibami oddzia³ów
regionalnych s¹ miasta bêd¹ce siedzib¹ wojewody. Zapisy powy¿szego Statutu przewi-
duj¹ trzy wyj¹tki od powy¿szej ogólnej zasady zasiêgu dzia³ania poszczególnych od-
dzia³ów regionalnych, bowiem

– dla oddzia³u regionalnego obejmuj¹cego swoim zasiêgiem dzia³ania obszar woje-
wództwa œl¹skiego, siedzibê ustalono w Czêstochowie,

– dla oddzia³u regionalnego obejmuj¹cego swoim zasiêgiem dzia³ania obszar woje-
wództwa lubuskiego, siedzibê ustalono w Zielonej Górze oraz

– dla oddzia³u regionalnego obejmuj¹cego swoim zasiêgiem dzia³ania obszar woje-
wództwa zachodniopomorskiego, siedzibê ustalono w Koszalinie.

Decyzja w sprawie usytuowania siedziby oddzia³u regionalnego KRUS, obejmu-
j¹cego swoim zasiêgiem dzia³ania obszar województwa zachodniopomorskiego w Ko-
szalinie (a nie, zgodnie z ogóln¹ zasad¹ w Szczecinie) zosta³a podjêta na podstawie
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oceny ekonomicznej i spo³ecznej funkcjonowania obydwu dotychczasowych oddzia³ów
regionalnych tj. OR w Koszalinie i by³ego OR w Szczecinie. Ze wzglêdów organizacyj-
nych jak i finansowych rozwi¹zanie to wydaje siê uzasadnione i racjonalne zarówno dla
ubezpieczonych i œwiadczeniobiorców, jak równie¿ zapewniaj¹ce oszczêdnoœci dla
bud¿etu pañstwa. Jednym z czynników usytuowania siedziby przedmiotowego
OR KRUS Koszalinie by³ bowiem fakt, ¿e obiekty, którymi dysponuje KRUS
w Szczecinie s¹ w z³ym stanie technicznym oraz w wiêkszoœci nie stanowi¹ jego
w³asnoœci. Natomiast OR KRUS w Koszalinie dysponuje obiektami po generalnym remon-
cie z now¹ sieci¹ informatyczn¹ oraz wyposa¿eniem spe³niaj¹cym wysokie standardy.

Z zapewnieñ Prezesa KRUS wynika, i¿ funkcjonowanie KRUS na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego w obecnym kszta³cie nie spowodowa³o pogorszenia jakoœci
w realizacji ustawowych zadañ KRUS ani nie wp³ynê³o negatywnie na obs³ugê ubezpie-
czonych i œwiadczeniobiorców, którzy jak dot¹d mog¹ za³atwiaæ wszelkie sprawy doty-
cz¹ce ubezpieczenia spo³ecznego rolników zarówno w OR KRUS w Koszalinie, jak i PT
KRUS w Szczecinie.

Z powa¿aniem
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Jana Olecha

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o interwencjê w spra-

wie budowy w Niemczech, bezpoœrednio przy granicy Polski, du¿ej spalarni
odpadów w fabryce papieru Schwedt nad Odr¹.

W Schwedt nad Odr¹ planowane jest otwarcie zak³adu usuwania
lub utylizacji odpadów sta³ych, p³ynnych lub gazu odpadowego w for-
mie gazowej, umieszczonego w pojemnikach ze sk³adnikami palnymi,
przez zastosowanie procesów spalania. Zak³ad powstanie na terenie
papierni w Schwedt – firma Leipa Georg Leinefelder GmbH. Spalarnia
bêdzie mia³a zainstalowany kocio³ na paliwo sta³e o mocy cieplnej oko³o
140 MW. Planuje siê spalanie oko³o 330 tysiêcy t odpadów rocznie w ce-
lu wytworzenia energii elektrycznej cieplnej. Uruchomienie zak³adu pla-
nowane jest na wrzesieñ 2009 r.

Paliwo dla spalarni bêd¹ stanowi³y odpady z produkcji papieru, sk³a-
daj¹ce siê z odpadów w³óknistych, odrzutów papieru oraz biogazu, które
s¹ wytwarzane na miejscu w fabryce papieru. Dodatkowo wymienia siê
paliwa zastêpcze EBS, nie podaj¹c, jaki to bêdzie typ paliw zastêpczych.
Obawiam siê, i¿ mog¹ tam byæ spalane odpady z tworzyw sztucznych lub
te¿ odpady gumowe, a mo¿e tak¿e niebezpieczne. Proces spalania nie ni-
szczy materii, zmienia jedynie jej postaæ i sk³ad chemiczny – odpady s¹
przekszta³cane w popió³, ¿u¿el i gazy. Na jedn¹ tonê spalonych odpadów
przypada ponad 320 kg pozosta³oœci sta³ych. Oprócz ¿u¿li i py³ów popro-
dukcyjnych s¹ jeszcze œcieki powstaj¹ce podczas ch³odzenia ¿u¿lu z pale-
niska oraz mokrego oczyszczania spalin. Zale¿nie od wydajnoœci
spalarnia emituje od kilkunastu do kilkudziesiêciu tysiêcy metrów sze-
œciennych gazów na godzinê. Spalarnia odpadów mo¿e emitowaæ zanie-
czyszczenia gazowe: CO, NO2, SO2, HCL, HF, py³y, metale ciê¿kie, Cu, Hg,
Ni, Pb, Zn, wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne (WWA), na przy-
k³ad benzoapyren, polichlorowane dibenzodioksyny PCDD oraz polichloro-
wane dibenzofurany PCDF. Nawet jeœli nowa instalacja bêdzie spe³nia³a
normy TA luft(2000), to i tak ogólna iloœæ zanieczyszczeñ wzroœnie.

W Schwedt funkcjonuj¹ ju¿ dwa takie zak³ady przemys³owe i w wyniku
ich dzia³alnoœci nastêpuje emisja zanieczyszczeñ do œrodowiska. Nadmieniæ
nale¿y, ¿e ró¿a wiatrów dla Polski pochodzi z kierunków zachodnich, dlatego
polskie spo³eczeñstwo bêdzie nara¿one na oddzia³ywanie niebezpiecznych
dla œrodowiska zanieczyszczeñ. Mimo wyposa¿enia spalarni w coraz to bar-
dziej z³o¿one urz¹dzenia do redukcji zanieczyszczeñ nie jest mo¿liwe wyelimi-
nowanie toksycznych odpadów i emisji. Pozosta³oœci z procesu spalania gro-
madz¹ wszelkie zwi¹zki chemiczne, które zawiera³y odpady przed spaleniem
oraz nowe, powsta³e w trakcie spalania. Spalarnie dzia³aj¹ bowiem jak synte-
zatory. W trakcie procesu spalania czêœæ zwi¹zków chemicznych ulega rozk³a-
dowi, ale jednoczeœnie atomy rozpadaj¹cych siê cz¹stek wchodz¹ w reakcje
z innymi, tworz¹c nowe substancje. Czêsto s¹ one jeszcze bardziej niebezpie-
czne ni¿ pierwotne, zawarte w odpadach. Dioksyny i furany powstaj¹ce w pro-
cesie spalania odpadów s¹ zwi¹zkami najbardziej toksycznymi.

Wiadomo, ¿e dioksyny s¹ dziesiêæ tysiêcy razy bardziej toksyczne od cy-
janku potasu. Potwierdzaj¹ to badania wykonane w Wojskowym Instytucie
Chemii i Radiometrii i opublikowane w raporcie Pañstwowej Inspekcji Ochro-
ny Œrodowiska. Toksyczne dzia³anie tych zwi¹zków polega g³ównie na po-
wolnym, ale bardzo skutecznym uszkadzaniu narz¹dów wewnêtrznych,
takich jak w¹troba, p³uca, rdzeñ krêgowy lub kora mózgowa. Nara¿anie lu-
dzi, a w szczególnoœci dzieci, na ich d³ugotrwa³e oddzia³ywanie skutkuje nie-
odwracalnymi zmianami genetycznymi i immunologicznymi, zwiêkszon¹
zapadalnoœci¹ na ró¿ne infekcje, choroby nowotworowe i uk³adu kr¹¿enia.

Mieszkañcy nie bêd¹ mieli pewnoœci, czy bêdzie prowadzony monitoring
oddzia³ywania zak³adu na teren Polski. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ inwestor posta-
wi kominy o wysokoœci stu metrów, aby przes³aæ zanieczyszczenia jak najda-
lej nad terytorium Polski.
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Uwa¿am, ¿e inwestycja bêdzie mia³a negatywny wp³yw na obszar Natu-
ra 2000 po stronie polskiej, a wystêpuje tam wiele rzadkich gatunków pta-
ków gniazduj¹cych w pobli¿u Odry.

Nie zosta³y podane informacje, czy strona niemiecka zamierza uczestni-
czyæ w dzia³aniach na rzecz poprawy ochrony œrodowiska po stronie polskiej,
mimo ¿e odbiorc¹ wiêkszoœci zanieczyszczeñ s¹ mieszkañcy naszych gmin
i to oni ponios¹ konsekwencje tej inwestycji.

Z intencji przepisu o oddzia³ywaniu transgranicznym wynika, ¿e równie¿
spo³eczeñstwo polskie powinno znaæ zagro¿enia spowodowane przez inwe-
stycje realizowane na terenie Niemiec. Wynikaj¹cy z tej intencji obowi¹zek,
w moim przekonaniu, nie zosta³ dope³niony.

Obawy naszego spo³eczeñstwa i argumenty, które przedstawi³em, s¹
wystarczaj¹ce do podjêcia dzia³añ zapobiegawczo-wyjaœniaj¹cych, ponie-
wa¿ kocio³ na paliwo sta³e o mocy 140 MW w fabryce papieru nad Odr¹ sta-
nowi bardzo du¿e zagro¿enie dla ludzi mieszkaj¹cych w naszym regionie
przygranicznym i dla œrodowiska.

Z powa¿aniem
Jan Olech

OdpowiedŸ

Warszawa, 10.04.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do oœwiadczenia senatora Jana Olecha, wyg³oszonego podczas 6. po-

siedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 r., w sprawie planowanego w Niemczech,
w miejscowoœci Schwedt nad Odr¹ przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie i u¿ytko-
waniu kot³a na paliwo sta³e o mocy cieplnej ok. 140 MW (obecna nazwa przedsiêwziê-
cia to: zak³ad usuwania i utylizacji odpadów), pragnê poinformowaæ, ¿e planowane
przedsiêwziêcie by³o przedmiotem postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na
œrodowisko w kontekœcie transgranicznym. Przepisy w tym zakresie reguluje ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150), zwana dalej „ustaw¹ POS” oraz ratyfikowana przez Polskê Konwencja o oce-
nach oddzia³ywania na œrodowisko w kontekœcie transgranicznym, sporz¹dzona
w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110), zwana dalej „Kon-
wencj¹ z Espoo”. Konwencja z Espoo stwarza miêdzynarodowe ramy prawne dla proce-
dury ocen oddzia³ywania na œrodowisko w przypadkach, gdy dzia³alnoœæ realizowana
w jednym kraju (stronie pochodzenia) zasiêgiem oddzia³ywania obejmuje terytorium
innego kraju (strony nara¿onej), mog¹c powodowaæ znacz¹ce negatywne skutki dla
œrodowiska. Ponadto, od dnia 6 lipca 2007 r. obowi¹zuje Umowa miedzy Rz¹dem
Rzeczpospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko w kontekœcie transgranicznym z dnia 25 lute-
go 1991r., zwana dalej „Umow¹ polsko-niemieck¹”, podpisana 11 kwietnia 2006 roku
w Neuhardenbergu.
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Z ww. aktów prawnych, dla strony pochodzenia w postêpowaniu w sprawie oceny
oddzia³ywania na œrodowisko w kontekœcie transgranicznym, wynikaj¹ miêdzy innymi
nastêpuj¹ce zobowi¹zania:

– informowanie o planowanej dzia³alnoœci mog¹cej mieæ znacz¹cy szkodliwy wp³yw
na œrodowisko pañstw s¹siedzkich;

– wykonanie i udostêpnienie zainteresowanym pañstwom s¹siedzkim dokumenta-
cji oceny oddzia³ywania na œrodowisko;

– umo¿liwienie udzia³u w postêpowaniu spo³ecznoœci lokalnych z pañstw nara¿o-
nych, na prawach równych tym, jakie przys³uguj¹ spo³eczeñstwu pañstwa, w któ-
rym ma byæ realizowana dzia³alnoœæ.

W dniu 16 lutego 2005 r. strona polska przyst¹pi³a na prawach strony nara¿onej
do postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko planowanego przedsiê-
wziêcia, podaj¹c jednoczeœnie zakres dokumentacji niezbêdnej do oszacowania wielkoœ-
ci spodziewanego oddzia³ywania na œrodowisko, równie¿ w kontekœcie
transgranicznym. W dniu 31 stycznia 2007 r. strona niemiecka przes³a³a Ministrowi
Œrodowiska Rzeczpospolitej Polskiej dokumentacjê oceny oddzia³ywania na œrodowis-
ko planowanego przedsiêwziêcia w jêzyku polskim. Dokumentacja ta, w myœl art. 66
ust. 1 pkt 1, zosta³a niezw³ocznie przekazana Wojewodzie Zachodniopomorskiemu,
który zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy POŒ, wy³o¿y³ j¹ do wgl¹du spo³eczeñstwu polskie-
mu na okres 21 dni. W konsekwencji tych dzia³añ, 23 marca 2007 r. Wojewoda Zacho-
dniopomorski, zgodnie z art. 66 ust. 3 ustawy POŒ, przedstawi³ projekt stanowiska
dotycz¹cy planowanego w Schwedt nad Odr¹ przedsiêwziêcia. W oparciu o ww. projekt
oraz o zg³oszone w wyniku udzia³u spo³eczeñstwa uwagi i zastrze¿enia, Minister Œrodo-
wiska Rzeczpospolitej Polskiej opracowa³ stanowisko strony polskiej. Zosta³o ono prze-
kazane stronie niemieckiej dnia 17 kwietnia 2007 r. Ponadto, w dniu 15 maja 2007 r.
odby³a siê w Schwedt debata publiczna, podczas której przeprowadzona zosta³a dys-
kusja w zakresie uwag i zastrze¿eñ zg³oszonych w zwi¹zku z postêpowaniem z udzia-
³em spo³eczeñstwa.

Odnosz¹c siê do kwestii w³aœciwego poinformowania spo³eczeñstwa Rzeczpospoli-
tej Polskiej o inwestycji polegaj¹cej na budowie zak³adu usuwania i utylizacji odpadów
na terenie fabryki papieru w Schwedt, uprzejmie informujê, ¿e w ramach prowadzone-
go postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko zapewniono mo¿li-
woœæ udzia³u spo³eczeñstwa poprzez podanie do publicznej wiadomoœci, w tym równie¿
do prasy, informacji o wy³o¿eniu do wgl¹du przekazanej przez stronê niemieck¹ doku-
mentacji. Do publicznej wiadomoœci przekazane zosta³o równie¿ obwieszczenie strony
niemieckiej o mo¿liwoœci sk³adania uwag i zastrze¿eñ bezpoœrednio do organów strony
pochodzenia.

Dodatkowo, o opiniê w sprawie budowy i u¿ytkowania kot³a na paliwo sta³e o mocy
cieplnej ok. 140 MW poproszone zosta³y nastêpuj¹ce organy polskiej administracji pu-
blicznej:

– Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego,
– Zachodniopomorski Inspektor Ochrony Œrodowiska w Szczecinie,
– Starosta Powiatu Gryfiñskiego,
– Wójt Gminy Widuchowa,
– Pañstwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny,
– Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
– Dyrektor Zespo³u Parków Krajobrazowych „Dolina Dolnej Odry”.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê nale¿y zauwa¿yæ, ¿e polskie spo³eczeñstwo oraz zainte-
resowane organy administracji publicznej mia³y mo¿liwoœæ zapoznania siê z dokumen-
tacj¹ oceny oddzia³ywania na œrodowisko.

Odnosz¹c siê do wp³ywu planowanej inwestycji na tereny chronione po stronie pol-
skiej, uprzejmie informujê, ¿e w przes³anym stronie niemieckiej stanowisku strona pol-
ska postulowa³a o uzupe³nienie dokumentacji oceny oddzia³ywania na œrodowisko,
miêdzy innymi o ocenê oddzia³ywania planowanego przedsiêwziêcia na przedmiot
ochrony w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, w tym w szczególnoœci:
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– przewidywane oddzia³ywanie na obszar Natura 2000, wynikaj¹ce z zak³óceñ,
przerwania ci¹g³oœci, fragmentacji, zmian chemicznych i innych;

– wskazanie w³aœciwych œrodków ³agodz¹cych oddzia³ywanie przedsiêwziêcia na
ww. obszary;

– przedstawienie wszystkich wykonalnych rozwi¹zañ alternatywnych pod wzglê-
dem ich przewidywanych wp³ywów na obszar Natura 2000.

Uzupe³nienie dokumentacji nie nast¹pi³o. Natomiast w dniu 25 stycznia 2008r.
Krajowy Urz¹d Œrodowiska Brandenburgii wyda³ decyzjê w przedmiotowej sprawie –
pozwolenie na budowê i eksploatacjê zak³adu usuwania i utylizacji odpadów.

W uzasadnieniu decyzji odniesiono siê do zg³oszonych przez stronê polsk¹ uwag
i zastrze¿eñ. Zosta³y one oddalone jako bezzasadne. Miêdzy innymi, w przedmiocie do-
konania oceny oddzia³ywania zak³adu na obszary chronione po stronie polskiej stwier-
dzono, i¿ ze wzglêdu na „pomijalnoœæ obci¹¿eñ dodatkowych i nieprzekroczenie
obowi¹zuj¹cych wartoœci granicznych dla imisji, ma³o prawdopodobne jest oddzia³y-
wanie na obszary chronione, czy to po stronie niemieckiej, czy te¿ po polskiej”.

W odniesieniu do w¹tpliwoœci dotycz¹cych rodzajów odpadów, jakie bêd¹ dopusz-
czone do spalania w zak³adzie w Schwedt uprzejmie informujê, ¿e kwestia ta by³a rów-
nie¿ poruszona w stanowisku strony polskiej. Wydana przez w³adze niemieckie decyzja
– pozwolenie na budowê okreœla rodzaje materia³ów i paliw zastêpczych dopuszczo-
nych do spalania. Bêd¹ to mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury
i tektury (kod odpadu: 03 03 07), szlamy z odbarwiania makulatury (03 03 05), odpady
z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyclingu (03 03 08), odpady z w³ók-
na, szlamy z w³ókien, wype³niaczy i pow³ok pochodz¹ce z mechanicznej separacji (03
03 10), osady z zak³adowych oczyszczalni œcieków (03 03 11), odpady z uzdatniania
wody ch³odn¹cej (10 01 26), odpady palne – paliwa alternatywne (19 12 10) oraz inne
odpady z mechanicznej przeróbki odpadów (19 12 12). Wy¿ej wymienione rodzaje od-
padów, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 21 wrzeœnia 2001 roku
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001, Nr 112 poz. 1206), s¹ odpadami innymi ni¿
niebezpieczne. Dopuszczenie do spalania odpadów niebezpiecznych nie jest zatem
przewidziane.

Ustosunkowuj¹c siê do w¹tpliwoœci dotycz¹cych wysokoœci kominów spalarni (100 m)
i zwi¹zanej z tym kwestii monitoringu, uprzejmie informujê, ¿e w przes³anej stronie
polskiej decyzji zosta³y wyjaœnione powody, jakimi siê kierowano, proponuj¹c konkret-
ne rozstrzygniêcia. Z przeprowadzonych przez stronê niemieck¹ analiz wynika, ¿e przy
planowanej stumetrowej wysokoœci komina nie bêd¹ wystêpowa³y mierzalne oddzia³y-
wania na terytorium Polski. Bior¹c powy¿sze pod uwagê, strona niemiecka uzna³a za
bezzasadne prowadzenie dzia³añ monitoruj¹cych na terytorium zarówno Niemiec, jak
i Polski.

Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustalone w decyzji wielkoœci emisji ze spalarni odpo-
wiadaj¹ polskim normom okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia
20 grudnia 2005 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (DZ.U z 2005 r.
Nr 260 poz. 2181).

W chwili obecnej decyzja poddawana jest wnikliwej analizie, a sprawa przedmioto-
wego przedsiêwziêcia stanie siê jednym z tematów rozmów podczas spotkania Pol-
sko-Niemieckiej Rady Ochrony Œrodowiska, które odbêdzie siê w dniach 16–17
kwietnia br. w okolicach Poznania.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w dniu 19 wrzeœnia 2007 r. Zarz¹d Powiatu
w Gryfinie i Wójt Gminy Widuchowa z³o¿yli do Komisji Europejskiej protest przeciwko
realizacji przedmiotowego przedsiêwziêcia. W odpowiedzi na protest Komisja Europej-
ska uzna³a, ¿e strona niemiecka nie naruszy³a prawa wspólnotowego zw³aszcza, ¿e do
ówczesnej chwili nie zosta³a wydana decyzja zezwalaj¹ca na planowane przedsiêwziê-
cie. Komisja Europejska zachêci³a przy tym do kontaktu z w³adzami niemieckimi
w sprawie odpowiedzi na uwagi i wnioski zg³oszone przez stronê polsk¹. W tym miejscu
nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e stanowisko Komisji Europejskiej zosta³o opracowane
w dniu 15 stycznia 2008 r., czyli 10 dni przed wydaniem pozwolenia na budowê. Komi-
sja Europejska zaznaczy³a równie¿, ¿e w razie wejœcia w posiadanie dodatkowych in-
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formacji, pozwalaj¹cych na ponowne rozpatrzenie sprawy, nale¿y przesiaæ je do
Kierownika Jednostki D3 Polityka Spójnoœci i Oceny Oddzia³ywania na Œrodowisko
lub do Kierownika Dzia³u Prawnego A2, w Dyrektoriacie Generalnym Œrodowisko
w Komisji Europejskiej.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W ostatnim okresie w naszym kraju byliœmy œwiadkami protestów ró¿-
nych grup zawodowych, których g³ównym postulatem by³a podwy¿ka wyna-
grodzeñ. Czêœæ tych protestów dotyczy³a grup finansowanych z bud¿etu
pañstwa.

Z uwagi na dokonane przez rz¹d ustalenia dotycz¹ce podwy¿szenia wy-
nagrodzeñ niektórym grupom zawodowym finansowanym z bud¿etu pañ-
stwa, zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie, w jaki sposób i kiedy dokonana
zostanie przewidziana w bud¿ecie pañstwa na rok 2008 podwy¿ka wyna-
grodzeñ dla pracowników pañstwowej sfery bud¿etowej w poszczególnych
dzia³ach oraz czy nie zajdzie koniecznoœæ korekty przewidzianych œrodków
w ramach bud¿etów poszczególnych dysponentów czêœci bud¿etowych.

Ponadto, maj¹c œwiadomoœæ wystêpuj¹cych nieracjonalnoœci w wyna-
gradzaniu pracowników pañstwowej sfery bud¿etowej, polegaj¹cych
w szczególnoœci na nieuzasadnionych ró¿nicach w wysokoœci wynagrodzeñ
osób o tych samych kwalifikacjach i podobnych zadaniach, ale pracuj¹cych
w ró¿nych instytucjach, zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie, czy prowadzo-
ne s¹ analizy systemu p³ac w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz czy plano-
wane jest wprowadzenie w nim zmian.

Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ
MINISTER
PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 10 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W zwi¹zku z otrzymanym, przy piœmie z dnia 13 marca 2008 r. znak:
BPS/DSK-043-201/08, oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Bohdana Paszkow-
skiego na 6. posiedzeniu Senatu w dniu 6 marca 2008 r., z upowa¿nienia Prezesa Rady
Ministrów – w porozumieniu z Ministrem Finansów – uprzejmie przedstawiam Panu
Marsza³kowi nastêpuj¹ce informacje.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta³towaniu wyna-
grodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 110,
poz. 1255, z póŸn. zm.), w ustawie bud¿etowej na rok 2008 zaplanowano wzrost kwoty
bazowej dla osób objêtych mno¿nikowymi systemami wynagrodzeñ o 2,3%. Œrodki na
podwy¿ki wynagrodzeñ zosta³y ujête w bud¿etach w³aœciwych dysponentów czêœci bu-
d¿etowych.

Podwy¿szenie wynagrodzeñ dla pracowników pañstwowej sfery bud¿etowej nast¹pi
w ci¹gu 3 miesiêcy po og³oszeniu ustawy bud¿etowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycz-
nia 2008 r.

Jednoczeœnie na dodatkowy wzrost wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej
zosta³y zaplanowane w rezerwie celowej Œrodki na zwiêkszenie wynagrodzeñ i pochod-
nych w tym na modernizacjê systemu wynagrodzeñ w administracji (za³¹cznik nr 2 do
ustawy bud¿etowej, czêœæ 33 Rezerwy celowe, poz. 60).

W bud¿ecie przewidziane s¹ równie¿ w rezerwach (poz. 8 i poz. 9) œrodki na finanso-
wanie wynagrodzeñ dla osób zajmuj¹cych siê absorpcj¹ œrodków unijnych.
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Poza zwiêkszeniami wynagrodzeñ wynikaj¹cymi z rozdysponowania rezerw p³aco-
wych nie przewiduje siê korekt wynagrodzeñ u dysponentów czêœci bud¿etowych.

W celu zagwarantowania wzrostu wynagrodzeñ nauczycieli, ustaw¹ z dnia 6 grud-
nia 2007 r. – o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 247, poz. 1821), o 10%
podwy¿szono kwotê bazow¹ dla nauczycieli w 2008 r. do wysokoœci 2.074,15 z³ (z kwo-
ty 1.885,59 z³ w 2007 r., tj. o 188,56 z³). Jednoczeœnie kwota czêœci oœwiatowej sub-
wencji ogólnej wzros³a ³¹cznie o 2.701 min z³, w stosunku do kwoty z 2007 r.

Podwy¿ki wynagrodzeñ dla nauczycieli finansowanych z bud¿etu pañstwa zostan¹
pokryte z wy¿ej wymienionej rezerwy zaplanowanej w poz. 60.

W celu realizacji podwy¿ek wynagrodzeñ nauczycieli Minister Edukacji Narodowej
wyda³ rozporz¹dzenie z dnia 11 marca 2008 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie
wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 42, poz. 257).

Kwota bazowa, m.in. dla: cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej, etatowych cz³onków
samorz¹dowych kolegiów odwo³awczych, funkcjonariuszy S³u¿by Celnej zosta³a pod-
wy¿szona z 1795,80 z³ do 1837,10 z³.

Ustawa bud¿etowa na rok 2008 ustala tak¿e œrednioroczny wskaŸnik wzrostu wy-
nagrodzeñ dla pracowników pañstwowej sfery bud¿etowej objêtych niemno¿nikowymi
systemami wynagrodzeñ w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ 102,3%.

W celu umo¿liwienia podwy¿szenia wynagrodzeñ pracowników pañstwowej sfery
bud¿etowej opracowane zosta³y projekty rozporz¹dzeñ Rady Ministrów b¹dŸ w³aœci-
wych ministrów, w których okreœlone zosta³y m.in. nowe, podwy¿szone tabele stawek
wynagrodzenia zasadniczego. Projekty rozporz¹dzeñ Rady Ministrów bêd¹ mia³y zasto-
sowanie do pracowników:

– nie bêd¹cych cz³onkami korpusu s³u¿by cywilnej zatrudnionych w urzêdach admi-
nistracji rz¹dowej i pracowników innych jednostek,

– urzêdów pañstwowych zatrudnionych w gabinetach politycznych oraz doradców
lub pe³ni¹cych funkcje doradców osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañ-
stwowe,

– radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa.
Na podstawie art. 773 § 1 Kodeksu pracy opracowane zosta³y przez ministra w³aœci-

wego do spraw pracy projekty rozporz¹dzeñ, które bêd¹ mia³y zastosowanie do praco-
wników zatrudnionych w jednostkach pañstwowej sfery bud¿etowej, których warunki
wynagradzania nie okreœlaj¹ przepisy szczególne (m.in. do pracowników: Polskiego Ko-
mitetu Normalizacyjnego, OHP, Centralnego Oœrodka Sportu, Centrum Unijnych Pro-
jektów Transportowych, niektórych pracowników cywilnych wiêziennictwa).

Równie¿ Minister Zdrowia przygotowa³ projekt rozporz¹dzenia, w którym zosta³y
okreœlone podwy¿szone stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników publicz-
nych zak³adów opieki zdrowotnej funkcjonuj¹cych w sferze bud¿etowej (pañstwowej
i samorz¹dowej).

Projekty wymienionych rozporz¹dzeñ s¹ aktualnie przedmiotem prac legislacyj-
nych i przewiduj¹ stosowanie nowych stawek do wynagrodzeñ nale¿nych od dnia
1 stycznia 2008 r.

Uprzejmie informujê, ¿e problemy p³acowe poszczególnych grup zawodowych nie
s¹ obojêtne stronie rz¹dowej. Na posiedzeniu Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³ecz-
no-Gospodarczych w dniu 3 kwietnia br. odby³a siê dyskusja w sprawie podjêcia dzia-
³añ nad przygotowaniem porozumienia spo³ecznego maj¹cego na celu wypracowanie
w szczególnoœci, m.in. modelu i mechanizmów kszta³towania wynagrodzeñ w sferze
publicznej.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Od listopada ubieg³ego roku mieszkañców Podlasia bulwersowa³a infor-
macja o zamiarze likwidacji przez Krajow¹ Spó³kê Cukrow¹ SA w Toruniu cu-
krowni w £apach, co stanowi czêœæ planów restrukturyzacji rynku cukru
w Polsce.

Cukrownia £apy jest jednym z najwiêkszych zak³adów pracy przetwór-
stwa rolno-spo¿ywczego w tej czêœci pó³nocno-wschodniej Polski. Pod wzglê-
dem techniczno-technologicznym cukrownia nale¿y do najnowoczeœniejszych
w Polsce – zainstalowane s¹ w niej urz¹dzenia œwiatowych, renomowanych
firm szwedzkich i niemieckich, spe³niaj¹ce najwy¿sze standardy. Ponadto
w zak³adzie zatrudnionych jest prawie trzystu pracowników, a w sezonie
skupu liczba pracowników zwiêksza siê dwukrotnie. Z cukrowni¹ w £apach
wspó³pracuje ponad dwa tysi¹ce plantatorów buraka cukrowego.

Jak siê okaza³o, w KSC rzeczywiœcie powsta³ plan restrukturyzacji, który
przewidywa³ miêdzy innymi likwidacjê upraw buraków cukrowych w wojewódz-
twie podlaskim oraz wy³¹czenie z produkcji cukru cukrowni w £apach. Plan
ten, mimo protestów spo³ecznych i niejasnoœci, jakie wzbudzi³ wœród zaintere-
sowanych tym tematem parlamentarzystów, a tak¿e mimo braku zgody mini-
sterstwa rolnictwa oraz ministerstwa skarbu (tak wynika z informacji PAP),
zosta³ zatwierdzony przez w³adze spó³ki, które 22 stycznia bie¿¹cego roku z³o-
¿y³y do Agencji Rynku Rolnego wniosek o przyznanie pomocy restrukturyza-
cyjnej ze œrodków Unii Europejskiej. W dniu 29 lutego bie¿¹cego roku walne
zgromadzenie spó³ki dokona³o zmian w Zarz¹dzie i Radzie Nadzorczej KSC.

W zwi¹zku z zaistnia³ymi okolicznoœciami zwracam siê o wyjaœnienie na-
stêpuj¹cych kwestii.

Jakie by³y powody dokonania zmian we w³adzach spó³ki? Czy mia³y one
zwi¹zek ze sposobem realizacji restrukturyzacji przedsiêbiorstwa, w tym
z zamiarem likwidacji upraw buraka cukrowego i produkcji cukru w wojewódz-
twie podlaskim?

Czy mo¿liwa jest zmiana decyzji o likwidacji upraw buraka cukrowego
i produkcji cukru w cukrowni w £apach, mimo uprzedniego zatwierdzenia
przez w³adze KSC planu restrukturyzacji oraz z³o¿enia do Agencji Rynku Rol-
nego wniosku o pomoc restrukturyzacyjn¹ na kwotê 78,6 miliona euro?

Ze swej strony proszê o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu uratowanie
upraw buraka cukrowego w województwie podlaskim oraz produkcji cukru
w cukrowni w £apach, gdy¿ powody zamiaru ich likwidacji, które podane zo-
sta³y w planie restrukturyzacji, s¹ nieprzekonywaj¹ce i niejednoznaczne.

Koniecznoœæ zmniejszenia upraw buraków i produkcji cukru w Polsce
okreœlona zosta³a przez Komisjê Europejsk¹ i wynika z reformy tego rynku
w Unii Europejskiej.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ, czy obecnie zosta³y podjête lub s¹
przygotowywane przez w³adze Unii Europejskiej inne decyzje, na podstawie
których Polska bêdzie zmuszona do podjêcia w innych sektorach upraw i pro-
dukcji rolno-spo¿ywczej czy przemys³owej dzia³añ zmierzaj¹cych do zmniej-
szenia b¹dŸ likwidacji istniej¹cej wytwórczoœci. Je¿eli tak, to jakie kroki s¹
i bêd¹ podejmowane w celu unikniêcia dotkliwych skutków spo³ecznych i go-
spodarczych oraz w celu przygotowania adresatów tych decyzji do ich reali-
zacji, tak aby unikn¹æ zamieszania, jakiego œwiadkami byliœmy i jesteœmy
w odniesieniu do restrukturyzacji rynku cukrowego w Polsce.

Bohdan Paszkowski
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OdpowiedŸ
MINISTRA SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 7.05.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Bohdana Paszkow-

skiego, podczas 6. posiedzenia Senatu RP, które odby³o siê 6 marca 2008 r., dotycz¹ce
likwidacji Oddzia³u Krajowej Spó³ki Cukrowej S.A. z siedzib¹ w Toruniu – „Cukrowni
£apy”, pozwalam sobie przedstawiæ, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, poni¿sze informacje.

Konsekwencj¹ realizowanej od 2006 roku reformy rynku cukru we wszystkich kra-
jach zjednoczonej Europy, a zatem równie¿ w Polsce, jest zmniejszenie limitów produk-
cyjnych (we wszystkich cukrowniach UE, w tym nale¿¹cych do Krajowej Spó³ki
Cukrowej S.A.), co powoduje m.in. koniecznoœæ podejmowania bardzo trudnych i nie-
popularnych decyzji w zakresie redukcji iloœci cukrowni i koncentracji produkcji.

W kampanii 2007/2008 produkcjê prowadzi 10 Oddzia³ów KSC S.A. i Cukrownia
Leœmierz S.A., których usytuowanie w poszczególnych województwach jest nastêpu-
j¹ce:

– zachodniopomorskie – Oddzia³ Cukrownia Kluczewo,
– pomorskie – Oddzia³ Cukrownia Malbork,
– podlaskie – Oddzia³ Cukrownia £apy,
– ³ódzkie – Oddzia³ Cukrownia Dobrzelin i Cukrownia Leœmierz S.A.,
– kujawsko-pomorskie – Oddzia³y Cukrownie: Nak³o, Kruszwica, Brzeœæ Kujawski,
– lubelskie – Oddzia³y Cukrownie: Lublin, Krasnystaw, Werbkowice.
Dotychczasowa realizacja za³o¿eñ reformy rynku cukru, której celem by³o zmniej-

szenie produkcji cukru kwotowego w krajach UE o 6 mln ton, przebiega³a znacznie
wolniej ni¿ zaplanowano. W zwi¹zku z powy¿szym, na pocz¹tku bie¿¹cego roku zapad-
³a decyzja o prewencyjnym wycofaniu 13,5 % kwoty cukru, co dotyczy krajów, które
nie skorzysta³y z funduszu restrukturyzacji, w tym tak¿e Polski.

W tym celu utworzono fundusz restrukturyzacji i zaoferowano wysokie wsparcie fi-
nansowe z tytu³u zaniechania na sta³e uprawy buraków cukrowych i produkcji cukru.
Plantatorzy otrzymaj¹ dodatkowo jednorazow¹ p³atnoœæ za zaprzestanie na sta³e upra-
wy buraków kwotowych w wysokoœci 237,5 euro/t cukru.

Zgodnie z nowym re¿imem cukrowym, je¿eli producenci w Polsce nie dokonaj¹ do-
browolnej redukcji w 2008 roku i nie skorzystaj¹ z mo¿liwoœci uzyskania odszkodowa-
nia, to kwota cukru w iloœci oko³o 25 % zostanie im zredukowana przymusowo w 2010 ro-
ku, bez ¿adnych odszkodowañ.

Zarz¹d KSC S.A. przedstawi³ Ministrowi Skarbu Pañstwa plany i za³o¿enia restruk-
turyzacji KSC S.A., uwzglêdniaj¹ce nowy re¿im cukrowy. Minister Skarbu Pañstwa po
dokonaniu analizy dokumentów zwróci³ siê do Zarz¹du Spó³ki z wnioskiem o przedsta-
wienie m.in.: analizy ekonomiczno-finansowej, uzasadniaj¹cej decyzjê o wy³¹czeniu
z produkcji Cukrowni wskazanych w Projekcie Krajowej Spó³ki Cukrowej S.A., mo¿li-
woœci przyjêcia innych rozwi¹zañ alternatywnych, informacji o planowanych nak³ad-
ach inwestycyjnych w poszczególnych oddzia³ach/cukrowniach oraz planowanym
wykorzystaniu œrodków pozyskanych z funduszu restrukturyzacyjnego.

Po analizie otrzymanych dodatkowo wyjaœnieñ Minister Skarbu Pañstwa uzna³, ¿e
przedstawiona we wniosku Zarz¹du KSC S.A. metodyka i argumentacja nie stanowi¹
wystarczaj¹cej podstawy uzasadniaj¹cej s³usznoœæ realizacji planowanych przez Spó³kê
kierunków i za³o¿eñ restrukturyzacji.

Z informacji uzyskanej od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, ¿e wszyscy
producenci cukru w Polsce (KSC S.A, Sudzucker Polska, Nordzucker Polska, British
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Sugar Overseas Polska, Nordzucker, Pfeiffer und Langen Polska), uwzglêdniaj¹c ra-
chunek ekonomiczny, podjêli decyzje o redukcji kwot produkcyjnych o 13,5 % od roku
gospodarczego 2008/2009.

Wniosek Restrukturyzacyjny uwzglêdniaj¹cy likwidacjê (demonta¿) „Cukrowni Lu-
blin” i wy³¹czenie z produkcji cukru bia³ego „Cukrowni £apy” z jednoczesn¹ likwidacj¹
jej rejonów kontraktacyjnych, Krajowa Spó³ka Cukrowa S.A. z³o¿y³a do Agencji Rynku
Rolnego w dniu 22 stycznia 2008 r.

Agencja Rynku Rolnego w dniu 15 lutego 2008 roku, wniosek Restrukturyzacyjny
KSC S.A., przes³a³a do Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska przyzna³a pomoc restrukturyzacyjn¹ na rzecz kwalifikuj¹cego
siê wniosku Krajowej Spó³ki Cukrowej S.A. o pomoc restrukturyzacyjn¹, o czym Agen-
cja Rynku Rolnego pismem z dnia 3 marca 2008 r., poinformowa³a Zarz¹d KSC S.A.

Ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekaza³ informacjê, i¿ zgodnie ze sta-
nowiskiem Komisji Europejskiej nie ma mo¿liwoœci demonta¿u innej fabryki od tej,
któr¹ wskazano w planie restrukturyzacyjnym, poniewa¿ pomoc restrukturyzacyjna
jest przyznawana bior¹c pod uwagê konkretny wniosek opieraj¹cy siê na planie re-
strukturyzacyjnym, który zosta³ przez Agencjê Rynku Rolnego uznany za kwalifikuj¹cy
siê. Jednoczeœnie Komisja podkreœla, ¿e jakakolwiek interpretacja prawodawstwa Unii
Europejskiej nie ma wp³ywu na decyzjê Trybuna³u Sprawiedliwoœci, który jest jedy-
nym w³aœciwym organem wydaj¹cym prawnie wi¹¿¹ce orzeczenia interpretacje aktów
prawnych Wspólnoty.

Z powa¿aniem
MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Wejœcie Polski pod koniec ubieg³ego roku do strefy Schengen spowodowa-
³o nowe regulacje prawne dotycz¹ce ruchu granicznego z Republik¹ Bia³orusi.
Z uwagi na koniecznoœæ posiadania przez obywateli bia³oruskich podczas
wjazdu do Polski wiz, których koszt wydania jest znaczny, obserwujemy wy-
raŸne zmniejszenie ruchu osobowego na granicy polsko-bia³oruskiej. Jest to
odczuwane przez mieszkañców województwa podlaskiego, a w szczególno-
œci przez œrodowiska gospodarcze i samorz¹dowe, które publicznie wyra¿aj¹
swoje obawy co do rozwoju kontaktów gospodarczych, handlowych i kultu-
ralnych, tak¿e w ramach wspó³pracy transgranicznej. Postulowane s¹ dzia-
³ania maj¹ce u³atwiaæ ruch graniczny, do postulatów tych do³¹czam siê
z uwagi na du¿e znaczenie kontaktów polsko-bia³oruskich dla województwa
podlaskiego.

W zwi¹zku z tym proszê o wyjaœnienie, jakie kroki podejmuje Minister-
stwo Spraw Zagranicznych w zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹. Czy dokonywa-
na jest analiza ruchu osobowego i towarowego na granicy z Republik¹
Bia³orusi po wejœciu Polski do strefy Schengen, a jeœli tak, to jakie s¹ wnios-
ki? Ponadto proszê o odpowiedŸ, czy obecnie prowadzone s¹ ze stron¹ bia³o-
rusk¹ rozmowy w sprawie uzgodnieñ, umów o ruchu granicznym,
w szczególnoœci dotycz¹cych ruchu osobowego, w tym ma³ego ruchu granicz-
nego. Je¿eli tak, to jakie s¹ ich rezultaty i przewidywane ewentualne terminy
ich wejœcia w ¿ycie. Proszê te¿ o wyjaœnienie, czy mo¿liwe jest, w ramach
obowi¹zuj¹cych polskich uwarunkowañ, zmniejszenie w odniesieniu do oby-
wateli Bia³orusi op³at za uzyskiwanie wiz wjazdowych do Polski.

Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 7 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Bohdana Paszkowskiego z³o¿onym na

6. posiedzeniu Senatu w dniu 6 marca 2008 r. (pismo nr BPS/DSK-043-249/08 z dnia
13 marca 2008 r.) w sprawie dzia³añ mog¹cych u³atwiæ ruch graniczny miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Bia³orusi, uprzejmie informujê:

Z chwil¹ wejœcia Rzeczypospolitej Polskiej do obszaru Schengen konsulowie RP
podczas rozpatrywania wniosków wizowych zobowi¹zani s¹ kierowaæ siê wzglêdami
bezpieczeñstwa nie tylko Polski, ale równie¿ wszystkich pañstw Schengen, w tym po-
trzeb¹ zapobiegania nielegalnej migracji. Wnikliwa analiza sk³adanych wniosków wi-
zowych i weryfikacja danych ma na celu zapobieganie przyjazdom cudzoziemców
w celach innych ni¿ deklarowane.

Unia Europejska zawar³a umowy o u³atwieniach wizowych m.in. z Rosj¹, Ukrain¹
i pañstwami ba³kañskimi, które umo¿liwiaj¹ stosowanie wobec dla obywateli tych
pañstw u³atwieñ w zakresie procedur wizowych oraz obni¿onej op³aty (stawka 35 euro
za wizy Schengen). Z uwagi na brak takiej umowy w stosunkach z Bia³orusi¹ op³ata za
wizy Schengen obowi¹zuje w pe³nej wysokoœci tj. 60 euro – zgodnie z decyzj¹ Rady WE
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z czerwca 2006 r. Jednoczeœnie, w ramach uprawnieñ jakie przys³uguj¹ pañstwom
strefy Schengen w odniesieniu do zasad wydawania wiz krajowych, Minister Spraw Za-
granicznych podj¹³ decyzjê o stosowaniu z dniem 21 grudnia 2007 r. obni¿onej stawki
– 35 euro za wydanie wizy obywatelom Bia³orusi.

W istocie, urzêdy konsularne RP na terenie Bia³orusi (w Brzeœciu, Grodnie i Miñ-
sku) odnotowuj¹, sygnalizowany w oœwiadczeniu Pana Senatora B. Paszkowskiego,
spadek liczby wiz wydanych obywatelom Bia³orusi, co jest konsekwencj¹ zarówno
zwiêkszonych wymogów wjazdowych, wynikaj¹cych z uregulowañ Schengen, jak rów-
nie¿ zwiêkszonej stawki za rozpatrzenie wniosków wizowych. W ocenie Ministerstwa
Spraw Zagranicznych zawarcie proponowanej przez stronê polsk¹ umowy o ma³ym ru-
chu granicznym znacz¹co u³atwi kontakty gospodarcze, handlowe, kulturalne, w tym
tak¿e wspó³pracê transgraniczn¹.

W dniu 25 paŸdziernika 2007 r. Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister
Spraw Wewnêtrznych i Administracji zatwierdzili Za³o¿enia do umów z Republik¹ Bia-
³orusi, Federacj¹ Rosyjsk¹ i Ukrain¹ o ma³ym ruchu granicznym. Na tej podstawie opra-
cowany zosta³ polski ramowy projekt umowy, który w dniu 7 lutego 2008 r. zosta³
przekazany stronie bia³oruskiej. Prezes Rady Ministrów udzieli³ zgody na rozpoczêcie
negocjacji umowy z Bia³orusi¹. Pierwsza runda rozmów odbêdzie siê w Warszawie
w dniach 14–15 kwietnia br.

Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e mo¿liwoœæ zawierania umów o ma³ym ruchu granicznym
wynika z rozporz¹dzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 grudnia 2006 r. ustanawiaj¹cym przepisy dotycz¹ce ma³ego ruchu granicznego na
zewnêtrznych granicach l¹dowych pañstw cz³onkowskich i zmieniaj¹cym postanowie-
nia Konwencji z Schengen. Celem rozporz¹dzenia jest zapewnienie takich uregulowañ,
aby granice z pañstwami s¹siaduj¹cymi nie stanowi³y barier dla handlu, kontaktów
spo³ecznych, wymiany kulturalnej i wspó³pracy regionalnej. Uregulowania te stanowi¹
odstêpstwo od ogólnych przepisów dotycz¹cych kontroli granicznej osób przekracza-
j¹cych zewnêtrzne granice pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej okreœlonych w Ko-
deksie Granicznym Schengen. W rozporz¹dzeniu dopuszcza siê wprowadzenie
u³atwieñ dla mieszkañców strefy przygranicznej przy przekraczaniu zewnêtrznej grani-
cy l¹dowej w ramach zasad ma³ego ruchu granicznego ze wzglêdów spo³ecznych, kul-
turalnych lub z uzasadnionych powodów ekonomicznych, a tak¿e ze wzglêdów
rodzinnych. Jako strefê przygraniczn¹ rozporz¹dzenie powy¿sze okreœla obszar, który
nie siêga dalej ni¿ 30 kilometrów od granicy. Jednostki podzia³u administracyjnego,
które maj¹ byæ uznane za strefê przygraniczn¹, s¹ okreœlane przez zainteresowane
pañstwa w umowach dwustronnych. Je¿eli czêœæ takiej jednostki jest po³o¿ona miêdzy
30 a 50 kilometrem od linii granicy, mo¿na j¹ uznaæ mimo to za czêœæ strefy przygrani-
cznej. Oznacza to, ¿e przepisami o ma³ym ruchu granicznym mo¿e byæ objêtych ok.
1 mln obywateli bia³oruskich i ok. 573 tys. obywateli polskich zamieszka³ych w strefie
przygranicznej. Po bia³oruskiej stronie w strefie przygranicznej znajduj¹ siê dwa du¿e
miasta Brzeœæ i Grodno, posiadaj¹ce umowy o wspó³pracy miast bliŸniaczych z Lubli-
nem i Bia³ymstokiem.

£¹czê wyrazy szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Przez województwo podlaskie przebiega kilka wa¿nych dróg krajowych
³¹cz¹cych przejœcia graniczne z Litw¹ i Bia³orusi¹ z reszt¹ naszego kraju oraz
z zachodnimi i po³udniowymi s¹siadami. Stan tych dróg jest z³y, s¹ one nie-
przystosowane do wystêpuj¹cego tam ruchu tranzytowego oraz wewnêtrzne-
go. Co do dróg krajowych o nrach 8, 19, 58, 61, 62, 63, 64, 65 i 66,
przygotowane zosta³y na lata 2008–2015 przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg
Krajowych i Autostrad plany ich modernizacji i przebudowy, etapowane na
ró¿nych odcinkach. W zwi¹zku z powy¿szym proszê o wyjaœnienie, czy reali-
zacja tych planów przebiega dotychczas zgodnie z zamierzeniami oraz czy s¹
i bêd¹ zapewnione œrodki finansowe niezbêdne na ich wykonanie. W szcze-
gólnoœci konieczna jest realizacja po³¹czenia Bia³egostoku z Warszaw¹, st¹d
te¿ mój wniosek o zwrócenie na to uwagi, o priorytetow¹ realizacjê zamierzeñ
maj¹cych na celu dostosowanie tej drogi do standardów drogi ekspresowej.

Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 14 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Bohdana Paszkow-

skiego podczas 6. posiedzenia Senatu w dniu 6 marca 2008 r., przekazanego przy piœ-
mie z dnia 13 marca 2008 r., znak: BPS/DSK-043-213/08, w sprawie dróg krajowych
nr: 8, 19, 58, 61, 62, 63, 64, 65 i 66, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

Realizacja postulowanych przez Pana Senatora zadañ zosta³a ujêta w nastêpu-
j¹cych dokumentach: Programie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko, Programie
Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, Programie Budowy Dróg Krajowych na lata
2008–2012. Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podejmuje tak¿e
dzia³ania maj¹ce na celu poprawê stanu nawierzchni w ramach bie¿¹cych œrodków.

Zadania zapisane w ww. dokumentach s¹ na bie¿¹co monitorowane i w chwili obec-
nej nie zanotowane zosta³y opóŸnienia w ich przygotowaniu. Natomiast w chwili obec-
nej problemem, który w konsekwencji mo¿e spowodowaæ opóŸnienia w realizacji inwe-
stycji drogowych jest podniesiony przez Komisjê Europejsk¹ zarzut dotycz¹cy
naruszenia przez Polskê przepisów dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca
1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsiêwziêcia publicz-
ne i prywatne na œrodowisko naturalne. Przek³ada siê to na koniecznoœæ dokonania
w trybie pilnym zmian w przepisach reguluj¹cych zasady przeprowadzania ocen od-
dzia³ywania przedsiêwziêæ na œrodowisko. Resort infrastruktury jest w sta³ym kontak-
cie w tej sprawie z resortem œrodowiska. W chwili obecnej trwaj¹ ju¿ zaawansowane
prace nad opracowaniem ostatecznego kszta³tu tych przepisów. Natomiast do czasu
wejœcia w ¿ycie nowych regulacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w porozumieniu
z Ministerstwem Œrodowiska i Ministerstwem Infrastruktury zobowi¹za³o siê do opra-
cowania wytycznych, które bêd¹ okreœla³y procedurê przeprowadzania ocen oddzia³y-
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wania na œrodowisko w okresie przejœciowym. W chwili obecnej wytyczne te podlegaj¹
konsultacji z Komisj¹ Europejsk¹.

Odnosz¹c siê do kolejnego pytania dotycz¹cego drogi ekspresowej S-8 na odcinku
Wyszków – Bia³ystok, uprzejmie informujê, i¿ zadanie to zosta³o podzielone na nastê-
puj¹ce pododcinki:

– odcinek Wyszków (wêze³ Turzyn) – Ostrów Mazowiecka (wêze³ Brok) – w opraco-
waniu znajduj¹ siê materia³y do wniosku o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia, z planowanym terminem z³o¿enia
wniosku w czerwcu 2008 r.,

– odcinek Ostrów Mazowiecka (wêze³ Brok) – Ostrów Mazowiecka (wêze³ £om¿a) – od-
dany do ruchu,

– odcinek Ostrów Mazowiecka (wêze³ £om¿a) – Zambrów – w opracowaniu znajduj¹
siê materia³y do wniosku o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjê przedsiêwziêcia, planowany termin rozpoczêcia budowy to III
kwarta³ 2010 r.,

– obwodnica Zambrowa i Wiœniewa – dla przedmiotowego zadania zosta³a ju¿ uzys-
kana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi, w chwili obecnej rozpatrywane s¹ odwo-
³ania od tej decyzji, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowê to IV kwar-
ta³ bie¿¹cego roku,

– odcinek Wiœniewo – Je¿ewo – w opracowaniu znajduj¹ siê materia³y do wniosku
o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przed-
siêwziêcia, planowany termin rozpoczêcia budowy to III kwarta³ 2010 r.,

– odcinek Je¿ewo – Bia³ystok – zadanie przewidziane do realizacji w programie „Za-
projektuj i zbuduj”, GDDKiA uzyska³a ju¿ decyzjê o ustaleniu lokalizacji drogi,
w chwili obecnej rozpatrywane s¹ odwo³ania od tej decyzji, planowany termin roz-
poczêcia budowy to IV kwarta³ 2009 roku.

Zakoñczenie budowy wszystkich powo³anych odcinków przewidziane jest do
2012 roku.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Zbigniew Rapciak
Podsekretarz Stanu

6. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2008 r. 115



Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Lutowy protest rolników w Warszawie by³ wynikiem narastaj¹cego nie-

zadowolenia z powodu spadku cen trzody chlewnej do poziomu krytycznego,
czyli poni¿ej kosztów produkcji. Jednoczeœnie rz¹d na posiedzeniu w dniu
12 lutego 2008 r. podtrzyma³ decyzjê o zakazie stosowania pasz genetycznie
modyfikowanych (GMO) w ¿ywieniu zwierz¹t. Decyzja rz¹du zosta³a bardzo
krytycznie odebrana przez producentów ¿ywca wieprzowego regionu kujaw-
skiego.

Hodowcy trzody chlewnej i drobiu obawiaj¹ siê znacznego wzrostu cen
paszy. Praktycznie nie ma mo¿liwoœci zakupu soi genetycznie niemodyfiko-
wanej. Polskie potrzeby szacowane s¹ na oko³o 2 milionów t, a produkcja
œwiatowa wynosi oko³o 4 milionów t. Cena soi i kukurydzy genetycznie nie-
modyfikowanych jest o oko³o 10–15% wy¿sza od ceny pasz GMO. To ozna-
cza, ¿e koszty produkcji ¿ywca w Polsce wzrosn¹ o 20–30%. W konsekwencji
konkurencyjnoœæ polskich produktów ¿ywnoœciowych znacznie spadnie,
a eksport polskiego miêsa siê zmniejszy. W ramach wolnego handlu w kra-
jach Wspólnoty Europejskiej do Polski nap³ywaæ bêdzie tañsze miêso z in-
nych krajów, w których nie ma zakazu karmienia zwierz¹t paszami GMO.
Ograniczy to produkcjê trzody, co mo¿e doprowadziæ do upad³oœci wytwórni
pasz i ubojni zwierz¹t, a co za tym idzie, do zmniejszenia zatrudnienia w sek-
torze zwi¹zanym z produkcj¹ miêsn¹. Modyfikowana œruta sojowa jest bazo-
wym surowcem paszowym na ca³ym œwiecie. Badania potwierdzi³y, ¿e
stosowanie pasz GMO w karmieniu zwierz¹t nie ma ¿adnego ujemnego wp³y-
wu na ich zdrowie oraz jakoœæ i bezpieczeñstwo ¿ywnoœci pochodzenia
zwierzêcego.

Utrzymanie w mocy ustawy o paszach w opinii organizacji bran¿owych
stanowi naruszenie swobody gospodarczej i jest sprzeczne z prawodaw-
stwem unijnym.

Szanowny Panie Ministrze, czy utrzymanie zakazu stosowania pasz
GMO w Polsce bêdzie równoznaczne z zablokowaniem nap³ywu miêsa z UE
i innych krajów, w których stosuje siê pasze GMO? Ile wynios¹ kary, które bê-
dziemy zobowi¹zani zap³aciæ do kasy Unii Europejskiej w zwi¹zku z niedo-
stosowaniem przepisów naszego prawa do prawa unijnego?

Z powa¿aniem
Andrzej Person

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Andrzeja Persona do³¹czonego do pis-

ma z dnia 13 marca 2008 r., znak BPS/DSK-043-234/08, uprzejmie informujê, ¿e sprawy
odnosz¹ce siê do pasz genetycznie zmodyfikowanych s¹ uregulowane bardzo restrykcyj-
nymi przepisami znajduj¹cymi siê w rozporz¹dzeniach wspólnotowych jakimi s¹:

– rozporz¹dzenie nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrzeœ-
nia 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej ¿ywnoœci i paszy, oraz
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– rozporz¹dzenie nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrzeœ-
nia 2003 r. w sprawie mo¿liwoœci œledzenia i znakowania organizmów genetycznie
zmodyfikowanych oraz mo¿liwoœci œledzenia ¿ywnoœci i produktów paszowych wypro-
dukowanych z organizmów genetycznie zmodyfikowanych i zmieniaj¹ce dyrektywê
2001/18/WE.

Rozporz¹dzenia te obowi¹zuj¹ wprost we wszystkich pañstwach cz³onkowskich UE
i w zwi¹zku z tym Polska bêd¹c cz³onkiem UE jest zobligowana do przestrzegania prze-
pisów tych rozporz¹dzeñ.

W obecnie obowi¹zuj¹cym „Ramowym Stanowisku Polski dotycz¹cym organizmów
genetycznie zmodyfikowanych (GMO)”, zaakceptowanym przez Radê Ministrów na po-
siedzeniu w dniu 7 marca 2006 r. Rz¹d opowiedzia³ siê przeciwko wprowadzeniu do
obrotu pasz GM oraz przeciwko prowadzeniu upraw genetycznie zmodyfikowanej ku-
kurydzy, rzepaku, buraka cukrowego, ziemniaka i soi. Jednoczeœnie dopuszczono mo-
¿liwoœæ importu ¿ywnoœci genetycznie modyfikowanej (GM) pod warunkiem wyraŸnego
jej oznakowania i bez mo¿liwoœci dalszego jej przetwarzania w Polsce.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wprowadzaj¹c zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu
i stosowania w ¿ywieniu zwierz¹t pasz genetycznie zmodyfikowanych Polska nie mo¿e
ograniczyæ nap³ywu ¿ywnoœci z innych Pañstw Cz³onkowskich jak i z krajów trzecich,
w tym produktów pochodzenia zwierzêcego uzyskanych ze zwierz¹t lub od zwierz¹t
karmionych paszami GMO, co w znacz¹cy sposób zagra¿a interesom polskich produ-
centów, szczególnie drobiu i trzody chlewnej. Ponadto, zakaz ten jest sprzeczny z obo-
wi¹zuj¹cym prawem wspólnotowym, szczególnie z rozporz¹dzeniem (WE) nr 1829/2003
w sprawie genetycznie zmodyfikowanej ¿ywnoœci i paszy oraz rozporz¹dzeniem (WE)
nr 1830/2003 w sprawie mo¿liwoœci œledzenia i znakowania organizmów genetycznie
zmodyfikowanych oraz mo¿liwoœci œledzenia ¿ywnoœci i produktów paszowych wypro-
dukowanych z organizmów genetycznie zmodyfikowanych i zmieniaj¹ce dyrektyw¹
2001/18/WE.

W chwili obecnej prowadzone s¹ prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmia-
nie ustawy o paszach, polegaj¹ce na przesuniêciu do dnia 1 stycznia 2012 r. terminu
wejœcia w ¿ycie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w ¿ywieniu
zwierz¹t pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfiko-
wanych przeznaczonych do u¿ytku paszowego. Aktualnie prowadzone s¹ uzgodnienia
miêdzyresortowe przedmiotowego projektu.

Ponadto, uprzejmie informujê, ¿e na podstawie uchwa³y Nr 306/2007 Rady Mini-
strów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazw¹
„Biologiczne, œrodowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzê-
cej” w instytutach, tj. w Pañstwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Pu³awach
oraz w Instytucie Zootechniki – PIB w Balicach k. Krakowa zostan¹ przeprowadzone
w latach 2008–2010 badania dotycz¹ce m.in. „Wp³ywu pasz GMO na produkcyjnoœæ
i zdrowotnoœæ zwierz¹t, transfer transgenicznego DNA w przewodzie pokarmowym oraz
jego retencjê w tkankach i produktach ¿ywnoœciowych pochodzenia zwierzêcego”.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Zdzis³awa Pupy

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Moje oœwiadczenie dotyczy skreœlenia projektu pod nazw¹ „Budowa Za-

k³adu Zagospodarowania Odpadów Kozodrza-Paszczyna” z listy projektów
kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko na lata
2007–2013.

Weryfikacja listy projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Œrodowisko na lata 2007–2013 spowodowa³a usuniêcie z niej
projektu pod nazw¹ „Budowa Zak³adu Zagospodarowania Odpadów Ko-
zodrza-Paszczyna”.

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim,
podobnie jak w ca³ej Polsce, opiera siê na ich przewo¿eniu i sk³adowaniu na
sk³adowiskach odpadów. Zapisy traktatu akcesyjnego oraz przepisy Unii Eu-
ropejskiej obliguj¹ nas do minimalizacji odpadów unieszkodliwianych po-
przez sk³adanie. Dlatego „Krajowy plan gospodarki odpadami 2010” (KPGO
2010) okreœli³ cele i zadania pozwalaj¹ce na zagospodarowanie odpadów
w taki sposób, aby ograniczyæ ich iloœæ, zw³aszcza w przypadku odpadów
ulegaj¹cych biodegradacji, deponowanych na sk³adowiskach, oraz zminima-
lizowaæ liczbê funkcjonuj¹cych sk³adowisk. Celowi temu mia³yby s³u¿yæ pla-
nowane zak³ady zagospodarowania odpadów, które zgodnie z zapisami
KPGO 2010 winny obs³ugiwaæ przynajmniej sto piêædziesi¹t tysiêcy miesz-
kañców. Budowa tych zak³adów pozwoli³aby na kompleksowe zagospodaro-
wywanie odpadów komunalnych.

Na terenie województwa podkarpackiego jednym z takich zak³adów, który
docelowo mia³by obs³ugiwaæ prawie czterysta tysiêcy mieszkañców i przyjmowaæ
odpady balastowe od dalszych dwustu tysiêcy mieszkañców, by³by Zak³ad Za-
gospodarowania Odpadów (ZZO) Kozodrza-Paszczyna. Jego wybudowanie po-
zwoli³oby na wype³nianie obowi¹zków na³o¿onych na samorz¹dy gminne przez
zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz zapisy ustawy
z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach. Inwe-
stycja ta doskonale wpisuje siê w za³o¿enia „Krajowego planu gospodarki odpa-
dami 2010”, a w projekcie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla
województwa podkarpackiego” zosta³a wskazana jako najwa¿niejsza i najwiêk-
sza wœród zaplanowanych siedmiu inwestycji dotycz¹cych ZZO.

Pragnê tak¿e poinformowaæ Pani¹ Minister, i¿ w celu realizacji inwestycji
w ZZO Kozodrza-Paszczyna podjêto ju¿ ró¿ne dzia³ania organizacyjne i finan-
sowe, a ze wzglêdu na wprowadzone tak zwane linie demarkacyjne (obs³uga
powy¿ej stu piêædziesiêciu tysiêcy mieszkañców) projekt ten nie bêdzie móg³
byæ finansowany z innych œrodków, na przyk³ad z regionalnego programu
operacyjnego.

Nadmieniam, ¿e w województwie jest to kluczowy projekt zwi¹zany z za-
gospodarowaniem odpadów komunalnych, a konkursowa forma wyboru pro-
jektów, spoza listy projektów kluczowych, nie daje stabilizacji finansowej –
gwarancji otrzymania œrodków przy spe³nieniu wszystkich wymogów – nie-
zbêdnej do jego realizacji.

Dostrzegaj¹c s³usznoœæ realizacji tej inwestycji, proszê o ponowne wpisa-
nie niniejszego projektu na listê projektów kluczowych.

Zdzis³aw Pupa
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OdpowiedŸ

Warszawa, 31.03.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z wyst¹pieniem Pana Marsza³ka z dnia 13 marca br. (znak:

BPS/DSK-043-248/08) w sprawie tekstu oœwiadczenia Pana Senatora Zdzis³awa Pupy
w sprawie wykreœlenia z listy projektów indywidualnych Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Œrodowisko projektu pn. Budowa Zak³adu Zagospodarowania Odpadów
Kozodrza-Paszczyna, pragnê przedstawiæ nastêpuj¹ce wyjaœnienie.

Celem przeprowadzonej w styczniu 2008 r. weryfikacji by³o przede wszystkim przeana-
lizowanie projektów umieszczonych na listach dla Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Œrodowisko, opublikowanych w Dzienniku Urzêdowym RP „Monitor Polski”
w paŸdzierniku i listopadzie 2007 r., pod k¹tem ich zgodnoœci z kryteriami strategiczny-
mi, dostêpnoœci alokacji finansowej czy te¿ mo¿liwoœci realizacji w okresie 2007–2015
(zgodnie z zasad¹ automatycznego anulowania wsparcia unijnego tzw. „n+2/n+3”).
W szczególnoœci pod uwagê brano strategiczny charakter projektu (wp³yw na osi¹gniêcie
celów priorytetu), stopieñ wp³ywu projektu na osi¹gniêcie wskaŸników programu opera-
cyjnego oraz skalê oddzia³ywania projektu, zgodnie z kryteriami strategicznymi ujêtymi
w Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarz¹dzania i monitorowania projektów
indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju. Na liœcie projektów indywidualnych og³oszonej dnia 1 lu-
tego 2008 r. nie znalaz³y siê projekty nie spe³niaj¹ce ww. kryteriów strategicznych.

Uprzejmie informujê, ¿e w zakresie priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi utrzymano projekty dla których wnioski o dofinansowanie zosta³y
przekazane Komisji Europejskiej w latach 2004–2006, a które z powodu wyczerpania
alokacji na lata 2004–2006 nie uzyska³y dofinansowania. Ponadto na liœcie znalaz³y siê
jedynie inwestycje dotycz¹ce budowy zak³adów termicznego unieszkodliwiania odpa-
dów, o du¿ej skali oddzia³ywania i znacznym stopniu skomplikowania ze wzglêdu na
swoje oddzia³ywanie na œrodowisko przyrodnicze i spo³eczne, które wymagaj¹ szcze-
gólnego monitorowania przygotowania do realizacji w celu jak najefektywniejszej póŸ-
niejszej realizacji. W zwi¹zku z powy¿szym projekt pn. Budowa Zak³adu Zagospodaro-
wania Odpadów Kozodrza-Paszczyna ze wzglêdu na swój standardowy, powtarzalny
charakter jest rekomendowany do udzia³u w procedurze konkursowej.

Pragnê podkreœliæ, ¿e procedura konkursowa zwiêkszy szansê na dofinansowanie
ze œrodków POIiŒ projektów, które wczeœniej by³y umieszczone na listach rezerwowych
oraz projektów w najwy¿szym stopniu przygotowanych do realizacji co pozwoli na najefek-
tywniejsze i szybsze wykorzystanie œrodków unijnych. Wszystkie projekty zarówno te
ju¿ umieszczone na liœcie, jak i bior¹ce udzia³ w konkursie bêd¹ oceniane wed³ug tego
samego zestawu kryteriów, które zosta³y zatwierdzone przez Komitet Monitoruj¹cy
dnia 6 marca br. Ministerstwo Œrodowiska og³osi³o pierwsze konkursy dla projektów
z zakresu priorytetów I i II dnia 18 marca br. Nabór wniosków prowadzony bêdzie
w dniach od 21 kwietnia do 26 maja br.

Pragnê zaznaczyæ, ¿e umieszczenie projektu na liœcie projektów indywidualnych nie
jest i nigdy nie by³o gwarancj¹ przyznania dofinansowania. Ka¿dy z wnioskodawców
przygotowuj¹c wniosek o dofinansowanie musi siê liczyæ z koniecznoœci¹ ponoszenia
wydatków z w³asnych œrodków, a ponadto ponosi ryzyko niewybrania danego projektu
do dofinansowania. Jedynie podpisanie umowy o dofinansowaniu daje beneficjentom
pewnoœæ na uzyskanie wsparcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko.

Z wyrazami szacunku
MINISTER
w z. Hanna Jahns
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Jadwigi Rotnickiej

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska
Stanis³awa Gaw³owskiego

Szanowny Panie!
W trakcie spotkañ ze œrodowiskami samorz¹dowymi, gospodarczymi

i ekologicznymi, gdzie omawiane s¹ zagadnienia z dziedziny ochrony œrodo-
wiska, pojawiaj¹ siê liczne pytania zwi¹zane z szeroko pojêt¹ gospodark¹
odpadami, œmieciami.

Na jednym ze spotkañ z przedstawicielami Organizacji Odzysku „Grupa
Zachodnia” oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badañ nad Jakoœci¹ poru-
szono zagadnienia dotycz¹ce uregulowañ prawnych w systemie odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou¿ytkowych. Dotychczasowe
efekty w tej mierze oceniono pozytywnie, wskazuj¹c, i¿ sk³ada siê na to sys-
tem konkuruj¹cych ze sob¹ organizacji odzysku i wolny rynek gospodarki od-
padami. Roœnie liczba dobrze funkcjonuj¹cych systemów selektywnej zbiórki
i samo zainteresowanie selektywn¹ zbiórk¹ odpadów u przedsiêbiorców (me-
chanizm rynkowy) i u mieszkañców (mechanizm rynkowy i edukacyjny).

Niepokój przedsiêbiorców wzbudzi³ jednak zapis art. 34 ust. 1 projektu
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z dnia
22 sierpnia 2007 r., zwiêkszaj¹cy wysokoœæ kapita³u zak³adowego organiza-
cji odzysku SA z 1 miliona z³ do co najmniej 3 milionów z³. Zdaniem organiza-
cji odzysku zapis ten mo¿e wyeliminowaæ z rynku mniejsze organizacje,
a tym samym ograniczyæ konkurencjê i doprowadziæ do podzia³u rynku po-
miêdzy kilka podmiotów, stwarzaj¹c jednoczeœnie warunki do monopolizacji
rynku odzysku.

Proszê o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie przes³anki leg³y u pod-
staw proponowanego zapisu art. 34 ust. 1 projektu ustawy o gospodarce opa-
kowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Z powa¿aniem
Jadwiga Rotnicka

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 13 marca 2008 r., znak: BPS/DSK-043-251/08, przeka-
zuj¹cego oœwiadczenie senator Jadwigi Rotnickiej dot. uregulowañ prawnych w zakresie
systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi i pou¿ytkowymi, przedstawiam nastê-
puj¹ce wyjaœnienia.

W 2007 r. rozpoczêto w Ministerstwie Œrodowiska prace nad projektem ustawy
o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi. Projekt ustawy obej-
muje dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpa-
dach opakowaniowych oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowi¹zkach
przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie pro-
duktowej i op³acie depozytowej. W sierpniu 2007 r. przedmiotowy projekt zosta³ skie-
rowany do konsultacji spo³ecznych.

W projekcie ustawy oprócz obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów zaproponowano
równie¿ nowe rozwi¹zania m.in. rejestr przedsiêbiorców wprowadzaj¹cych na rynek
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produkty w opakowaniach oraz podniesienie kapita³u zak³adowego organizacji odzys-
ku z obecnie wymaganego, zgodnie z przepisami ustawy o obowi¹zkach przedsiêbior-
ców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej
i op³acie depozytowej, 1 min z³otych do 3 min z³otych. Podniesienie kapita³u zak³ado-
wego mia³oby na celu zwiêkszenie odpowiedzialnoœci organizacji odzysku za przejmo-
wane obowi¹zki w zwi¹zku ze wzrostem wymaganych poziomów odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych, które w 2014 roku znacz¹co przekrocz¹ obecnie obowi¹zu-
j¹ce poziomy. Podniesienie kapita³u, przy jednoczesnym obowi¹zku utrzymywania ka-
pita³ów w³asnych w wysokoœci co najmniej po³owy kapita³u zak³adowego, by³oby wiêc
gwarancj¹ zabezpieczenia ewentualnych roszczeñ z tytu³u nale¿nych op³at produkto-
wych za niezrealizowane wymagane poziomy odzysku lub recyklingu odpadów opako-
waniowych w przypadku og³oszenia upad³oœci lub otwarcia likwidacji organizacji
odzysku.

Nale¿y jednoczeœnie dodaæ, ¿e w projekcie ustawy przewidziano d³ugie vacatio legis
dla przepisów dot. podniesienia kapita³u akcyjnego organizacji odzysku. Przepisy te
mia³yby wejœæ w ¿yciu dopiero 1 stycznia 2011 roku, co da³oby czas organizacjom od-
zysku na dostosowanie siê do nowych wymagañ finansowych.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e prace nad nowelizacj¹ przepisów doty-
cz¹cych gospodarki opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zosta³y wstrzy-
mane. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ by³y uwagi zg³oszone do projektu ustawy w ramach
przeprowadzonych konsultacji spo³ecznych. Po ich dok³adnej analizie podjêto w Mini-
sterstwie Œrodowiska decyzjê o koniecznoœci przeprowadzenia dodatkowej analizy spo-
sobu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, a jej wyniki pos³u¿¹ do
opracowania ostatecznego projektu ustawy.

Z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senator Jadwigi Rotnickiej

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

Szanowny Panie Premierze!
Rz¹d RP pod kierownictwem premiera Donalda Tuska ju¿ na pocz¹tku

swojego istnienia zapowiedzia³ dalsz¹ reformê samorz¹du terytorialnego
wraz z decentralizacj¹ zadañ pañstwa. Zosta³o to przyjête z du¿ym zadowo-
leniem przez jednostki samorz¹du terytorialnego wszystkich szczebli.

Jedn¹ z kluczowych i wymagaj¹cych pilnego rozwi¹zania kwestii jest
sprawa uregulowañ prawnych dotycz¹cych polskich metropolii. Ich funkcjo-
nowanie w obecnym obszarze wydaje siê byæ niewystarczaj¹ce i nieodpo-
wiadaj¹ce spo³ecznym oczekiwaniom, jeœli chodzi o rozwi¹zywanie miêdzy
innymi takich kwestii, jak: uk³ad komunikacji publicznej, zarz¹dzanie droga-
mi, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, dzia³ania w edukacji.

Równie¿ wszystkie korporacje samorz¹dowe zwróci³y na to uwagê
w swojej „Deklaracji w sprawie decentralizacji pañstwa” z 7 listopada
2007 r., postuluj¹c „wprowadzenie przepisów kszta³tuj¹cych ustrojowe za-
sady organizacji w³adz publicznych na obszarach metropolitalnych, z posza-
nowaniem autonomii gmin w sprawach lokalnych i z zagwarantowaniem
mo¿liwoœci dostosowania kszta³tu i finansowania organów ponadgminnych
do potrzeb danej metropolii".

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z pytaniami, czy s¹ prowadzone
prace nad powstaniem ustawy metropolitalnej oraz jaki jest stosunek rz¹du
do za³o¿eñ do projektu ustawy metropolitarnej z dnia 4 lipca 2007 r., przyjê-
tych przez Radê Ministrów na posiedzeniu w dniu 13 paŸdziernika 2007 r.
Maj¹c na uwadze z³o¿onoœæ materii takiej ustawy pytam równie¿, czy zosta³
przyjêty harmonogram prac nad projektem ustawy i ewentualny termin jej
przed³o¿enia.

Z powa¿aniem
Jadwiga Rotnicka

OdpowiedŸ

Warszawa, 17 marca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do pisma z dnia 13 marca 2008 roku przekazuj¹cego oœwiadczenie

z³o¿one przez Senator RP Pani¹ Jadwigê Rotnick¹ podczas 6. posiedzenia Senatu RP
w dniu 6 marca 2008 roku w sprawie ustawy metropolitalnej uprzejmie przedstawiam
nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie pragnê podkreœliæ, ¿e problematyka rozwoju aglomeracji i metropolii
pozostaje w zakresie zainteresowania Rz¹du. Rada Ministrów w dniu 22 stycznia
2008 roku podjê³a uchwa³ê dotycz¹c¹ kontynuowania reformy administracji publicz-
nej (MP Nr 8 poz. 99). Wa¿nym jej za³o¿eniem jest uporz¹dkowanie podzia³u kompeten-
cji miêdzy administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹. Powy¿szy cel Rz¹d realizowaæ bêdzie
we wspó³pracy z organizacjami samorz¹du terytorialnego oraz innymi podmiotami
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bezpoœrednio zainteresowanymi poszczególnymi aspektami materii administracji pub-
licznej. Na inauguracyjnym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Teryto-
rialnego, które odby³o siê w dniu 30 stycznia 2008 roku, Pan Donald Tusk – Prezes
Rady Ministrów zaprosi³ samorz¹dowców do wspó³pracy przy dokoñczeniu reformy ad-
ministracyjnej kraju. Premier przedstawi³ propozycje usprawnienia funkcjonowania
samorz¹du terytorialnego. Najwa¿niejszym zadaniem przygotowywanej reformy jest
wzmocnienie znaczenia samorz¹du terytorialnego, w tym zw³aszcza umocnienie jego
podstaw maj¹tkowych. Jednoczeœnie, ze strony rz¹dowej wyra¿ona zosta³a gotowoœæ
aktywnego wspó³dzia³ania ze œrodowiskami samorz¹dowymi w planowanych pracach
nad projektami stosownych zmian legislacyjnych, w tym – nad propozycjami zg³asza-
nymi przez stronê samorz¹dow¹.

W ramach opisywanych wy¿ej dzia³añ Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji wyst¹piono do œrodowisk samorz¹dowych o przedstawienie propozycji zmian
legislacyjnych, w szczególnoœci dotycz¹cych decentralizacji zadañ, kompetencji i œrod-
ków finansowych oraz przekazania mienia i instytucji o zasiêgu regionalnym i lokal-
nym, uporz¹dkowania i uproszczenia przepisów dotycz¹cych funkcjonowania
samorz¹du oraz zarz¹dzania terytorialnego w ró¿nych dziedzinach ¿ycia publicznego.
W odpowiedzi przys³ano propozycje maj¹ce doprowadziæ do integracji zarz¹dzania na
obszarach metropolitalnych.

Podkreœlenia wymaga, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa umo¿liwiaj¹ ró¿ne
formy wspó³pracy jednostek samorz¹du terytorialnego. Niemniej praktyczne doœwiad-
czenia dotycz¹ce obszarów metropolitalnych (tj. uk³adów przestrzennych sk³adaj¹cych
siê z du¿ego miasta oraz otaczaj¹cych je terenów œciœle z nim funkcjonalnie powi¹za-
nych) wskazuj¹, i¿ uregulowania te mog¹ okazaæ siê niewystarczaj¹ce i nie w pe³ni wy-
korzystane. Dlatego te¿ celowym pozostaje wypracowanie rozwi¹zañ w przedmiocie
funkcjonowania obszarów metropolitalnych. Przy uznaniu, i¿ aktem prawnym, który
mia³by regulowaæ te kwestie mia³aby byæ ustawa, wskazaæ nale¿y na dwa mo¿liwe wa-
rianty rozwi¹zañ systemowych. Pierwszy z nich przyjmowa³by formê ustawy, jako jed-
nego generalnego aktu prawnego dla wszystkich obszarów metropolitalnych,
z ewentualn¹ mo¿liwoœci¹ doprecyzowania kwestii ustrojowych przez same metropo-
lie. Natomiast drugi wariant wi¹za³by siê z przygotowaniem odrêbnej – dla ka¿dej aglo-
meracji – ustawy.

Niezale¿nie od przyjêtej konstrukcji legislacyjnej dla uregulowania przedmio-
towej materii, obszary aktywnoœci metropolitalnej zwi¹zane s¹ z zadaniami z za-
kresu m.in. gospodarki odpadami, transportu publicznego i zagospodarowania
przestrzennego.

Z uwagi na liczbê ludnoœci oraz poziom i dynamikê rozwoju konurbacji œl¹skiej,
prace nad przygotowaniem stosownych rozwi¹zañ prawnych zosta³y ju¿ zainicjowane
na Œl¹sku, z udzia³em zarówno przedstawicieli administracji rz¹dowej, samorz¹dowej,
jak i ekspertów prawnych. W konsekwencji podjêto decyzjê o powo³aniu zespo³u, któ-
rym kierowaæ ma Wojewoda Œl¹ski. Zadaniem zespo³u jest wypracowanie spójnego
projektu ustawy aglomeracyjnej.

Nale¿y nadmieniæ, i¿ w dniu 28 lutego 2008 roku odby³o siê wspólne posiedzenie
Komisji Administracji i Spraw Wewnêtrznych oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Polityki Regionalnej, które poœwiêcono problemom funkcjonowania obszarów metro-
politalnych.

W trakcie wspólnego posiedzenia Komisji przedstawiono informacjê o obecnym
etapie prac nad ustaw¹ reguluj¹c¹ przedmiotow¹ problematykê oraz poinformowano
o dotychczasowych efektach podjêtych dzia³añ. Wskazano, i¿ w dniu 23 paŸdziernika
2007 roku Rada Ministrów przyjê³a za³o¿enia do projektu ustawy metropolitalnej,
oparte na wynikach prac Zespo³u do Spraw Uregulowania Funkcjonowania Obszarów
Metropolitalnych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e proponowan¹ w ww. za³o¿eniach konstrukcjê
obligatoryjnego zwi¹zku celowego oceniono krytycznie. Odniesienie siê do szczegó³ów
opracowywanych rozwi¹zañ normatywnych (w tym zdefiniowanie zakresu podmioto-
wego), ze wzglêdu na obecny etap prac zwi¹zanych z dokoñczeniem reformy admini-
stracji publicznej, bêdzie mo¿liwe po zakoñczeniu procedur legislacyjnych.
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Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e prace zwi¹zane z wyodrêbnieniem obszarów
metropolitalnych prowadzone s¹ w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, odpowie-
dzialnym za wyodrêbnienie tych obszarów w ramach krajowej sieci osadniczej w kon-
cepcji przestrzennego zagospodarowania kraju [vide art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z póŸn. zm.)].

Z wyrazami szacunku
MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Moje oœwiadczenie dotyczy ratyfikacji Traktatu Lizboñskiego reformu-
j¹cego Uniê Europejsk¹ z pominiêciem ogólnonarodowego referendum.

Panie Premierze, poœpiech, z jakim Pañski rz¹d wprowadzi³ pod obrady par-
lamentu ratyfikacjê Traktatu Lizboñskiego, budzi mój sprzeciw. Uwa¿am, ¿e jest
to dzia³anie nieprzemyœlane i szkodliwe. Co wiêcej, kiedy rz¹d przyj¹³ 19 lutego
bie¿¹cego roku projekt uchwa³y o ratyfikacji tego¿ traktatu, powiedzia³ pan do
mediów: „Jestem przekonany, ¿e proces ratyfikacji bêdzie przebiega³ bez ¿ad-
nych istotnych w¹tpliwoœci, w sposób szybki i pokazuj¹cy, ¿e Polska jest tym
cz³onkiem Unii, któremu zale¿y na integracji europejskiej”.

Dziwiê siê, ¿e tak doœwiadczony polityk nie ma „istotnych w¹tpliwoœci”
co do zapisów traktatu, który ca³kowicie burzy porz¹dek pañstw europej-
skich i stawia pytania o suwerennoœæ pañstw narodowych – traktat odbiera
podmiotowoœæ pañstwom europejskim i uruchamia mechanizm pozwalaj¹cy
na utworzenie z UE jednego sfederalizowanego pañstwa.

Konstytucja RP dopuszcza wprawdzie przekazanie kompetencji organów
naszego pañstwa w niektórych sprawach na rzecz podmiotu miêdzynarodo-
wego, ale nie dopuszcza przekazania kompetencji na rzecz innego pañstwa.
Suwerennoœæ narodu i pañstwa polskiego jest wartoœci¹ nadrzêdn¹. Dla niej
przelewa³y krew, cierpia³y i pracowa³y liczne pokolenia Polaków. Bodaj tylko
w tym traktat jest sprzeczny z polsk¹ ustaw¹ zasadnicz¹, czym powinni za-
j¹æ siê sêdziowie Trybuna³u Konstytucyjnego, do których nale¿y miêdzy inny-
mi badanie zgodnoœci ustawy i ratyfikowanych umów miêdzynarodowych
z konstytucj¹.

A mo¿e pan spokojnie zaakceptowaæ obni¿enie pozycji Polski w Unii Euro-
pejskiej, czego jeszcze niedawno sam pan broni³!?

Co jednak równie istotne, przyspieszaj¹c ratyfikacjê, wyzby³ siê pan
wp³ywu na to, co bêdzie siê dziaæ w Unii Europejskiej w wypadku odrzucenia
traktatu przez którekolwiek pañstwo. A trzeba pamiêtaæ, ¿e mamy do czynie-
nia ze z³ym traktatem – mówi siê o tym g³oœno w ka¿dym z pañstw na Zacho-
dzie. Pañstwa, które odrzuc¹ traktat, bêd¹ mog³y renegocjowaæ
korzystniejsze warunki dla siebie. Nam powiedz¹: wyœcie traktat przyjêli
z ca³ym dobrodziejstwem inwentarza.

Jeszcze jest czas, aby traktat zablokowaæ w Sejmie, wi¹¿¹c jego akcepta-
cjê ze stanowiskiem pañstw, w których traktat budzi kontrowersje lub musi
byæ poddany pod referendum.

Tak¿e u nas z referendum nie nale¿y siê spieszyæ, bo to tylko inna forma
ratyfikacji.

Czes³aw Ryszka
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 16 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Czes³awa Ryszkê podczas

6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 r. (pismo nr BPS/DSK-043-202/08
z dnia 13 marca 2008 r.) z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów, pragnê ustosunko-
waæ siê do tez zawartych w oœwiadczeniu.

Na wstêpie chcia³bym przypomnieæ, ¿e Sejm RP dokona³ na podstawie art. 90 Kon-
stytucji RP wyboru trybu ratyfikacji Traktatu z Lizbony. Rz¹d jest podmiotem za-
rz¹dzaj¹cym tylko czêœci¹ procesu ratyfikacyjnego. Nie kierowa³ siê w swych
dzia³aniach nadmiernym poœpiechem, lecz jedynie wykonywa³ na³o¿one nañ zobo-
wi¹zania, wynikaj¹ce z podpisania przez Polskê Traktatu z Lizbony oraz mia³ na wzglê-
dzie oczekiwania spo³eczeñstwa i fakt popierania przez 70% obywateli postanowieñ
Traktatu. Po przed³o¿eniu przez rz¹d Traktatu z Lizbony wraz ze stosownym uzasad-
nieniem, dalsze tempo prac zale¿y od decyzji najpierw Sejmu RP a po zakoñczeniu eta-
pu parlamentarnego i uchwaleniu przez Sejm i Senat ustawy wyra¿aj¹cej zgodê na
ratyfikacjê od organu dokonuj¹cego ratyfikacji, którym jest Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej. W ocenie rz¹du nie ma ¿adnego uzasadnienia dla spowalniania procesu raty-
fikacji Traktatu z Lizbony przez Polskê. Reformuj¹ce Uniê Europejsk¹ postanowienia
Traktatu wychodz¹ naprzeciw oczekiwaniom Polski i Polaków oraz stwarzaj¹ ramy do
realizacji naszych d³ugofalowych interesów narodowych.

W odró¿nieniu od odrzuconego w referendach w 2005 roku przez spo³eczeñstwa
Francji i Niderlandów Traktatu Konstytucyjnego, Traktat z Lizbony jest klasycznym
traktatem rewizyjnym. Odmiennoœæ od Traktatu Konstytucyjnego to nie tylko rezygna-
cja z symboli, nie tylko zmiana nazw niektórych instytucji, ale przede wszystkim jasne
okreœlenie, ¿e Unia Europejska jest organizacj¹ miêdzynarodow¹, posiadaj¹c¹ osobo-
woœæ prawn¹, wyp³ywaj¹c¹ z woli pañstw cz³onkowskich i bazuj¹c¹ na traktatach raty-
fikowanych przez te pañstwa. Tak wiêc w Traktacie z Lizbony trudno doszukaæ siê
nadania Unii Europejskiej cech pañstwa lub super-pañstwa, co zaprzecza tezom
o utracie suwerennoœci przez poszczególne pañstwa cz³onkowskie. Traktat z Lizbony
przecina dyskusjê dotycz¹c¹ charakteru prawnego Unii Europejskiej, jednoznacznie
sytuuj¹c j¹ jako organizacjê miêdzynarodow¹.

Polska przekaza³a czêœæ suwerennych kompetencji pañstwa na rzecz organów Unii
Europejskiej w Traktacie Akcesyjnym, zaakceptowanym przez spo³eczeñstwo w refe-
rendum. Traktat z Lizbony nie powoduje przekazania kolejnych suwerennych kompe-
tencji natomiast dokonuje modyfikacji ju¿ przekazanych, wprowadza zmiany
uprawnieñ przyznanych poszczególnym organom Unii Europejskiej, tworzy niektóre
nowe kompetencje. Kluczowe dziedziny powi¹zane z istot¹ suwerennoœci pañstwowej,
takie jak polityka zagraniczna, obronnoœæ czy polityka podatkowa, pozostaj¹ w gestii
pañstw cz³onkowskich. Wspó³praca w ramach Unii Europejskiej np. w zakresie
kszta³towania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa w dalszym ci¹gu bêdzie
objêta re¿imem jednomyœlnoœci w procedurze podejmowania decyzji.

Ponadto, nowy Traktat precyzuje i wyjaœnia zakres kompetencji powierzonych Unii
Europejskiej oraz lepiej rozgranicza kompetencje Unii i jej pañstw cz³onkowskich. Wy-
chodzi tym samym naprzeciw obawom o niekontrolowany proces przejmowania przez
europejskie instytucje kolejnych kompetencji pañstw cz³onkowskich. Kompetencje,
które nie s¹ przyznane Unii w Traktatach pozostaj¹ w gestii pañstw cz³onkowskich.
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Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej daje pañstwu cz³on-
kowskiemu mo¿liwoœæ wyst¹pienia z Unii. Nie mo¿na mówiæ o utracie suwerennoœci,
je¿eli zachowuje siê prawo do decyzji o wst¹pieniu do danej organizacji miêdzynarodo-
wej, b¹dŸ o wyst¹pieniu z niej.

W ocenie rz¹du brak jest przes³anek do twierdzenia, ¿e w wyniku przyjêcia Trakta-
tu z Lizbony nast¹pi obni¿enie pozycji Polski w Unii Europejskiej. O przysz³ej pozycji
Polski zadecyduje skutecznoœæ naszej polityki zagranicznej oraz dalszy rozwój spo³ecz-
no-ekonomicznego potencja³u kraju. Efektywnie i solidarnie dzia³aj¹ca Unia Europej-
ska, wzmocniona reform¹ traktatow¹, bêdzie stanowiæ naturalne pole do wzmacniania
pozycji Polski w Europie. Wa¿nym etapem na tej drodze stanie siê objêcie przez Polskê
przewodnictwa w Radzie UE w II pó³roczu 2011 roku.

£¹czê wyrazy szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pani Minister!
Otrzyma³em pismo od du¿ej grupy lekarzy w sprawie Lekarskiego Egza-

minu Pañstwowego, obowi¹zuj¹cego m³odych lekarzy od 2004 r. Jak wiado-
mo, od pocz¹tku jest on przedmiotem wielu kontrowersji w œrodowisku
przysz³ych lekarzy. Wiêkszoœæ uwa¿a ten egzamin za zbêdny, a tak¿e nie-
zgodny z Konstytucj¹ RP, poniewa¿ stanowi ograniczenie wolnoœci wykony-
wania zawodu, co jest prawem zapisanym w art. 65 ust. 1 Konstytucji RP.

Owszem, mo¿na twierdziæ, ¿e LEP jest konieczny w celu podniesienia po-
ziomu wyszkolenia lekarza, jednak trudno zgodziæ siê z t¹ tez¹, poniewa¿
LEP zdaj¹ osoby, które pozytywnie zaliczy³y szeœæ lat studiów oraz roczny
sta¿. Zdawa³y w tym czasie egzaminy, które sprawdza³y ich wiedzê i umo¿li-
wia³y im przejœcie na kolejny rok studiów medycznych. Trudno zatem twier-
dziæ, ¿e jeden egzamin – kolejny sprawdzaj¹cy wiedzê – ma przes¹dzaæ
o poziomie wyszkolenia lekarza, ma decydowaæ o odebraniu mu prawa wy-
konywania zawodu. Dlaczego egzamin ten ma uniewa¿niæ siedmioletni wysi-
³ek lekarzy pozytywnie weryfikowanych przez zdawane w tym czasie
egzaminy? A do tego dochodzi sytuacja, kiedy lekarz nie zdaje LEP. Takiej sy-
tuacji nie maj¹ absolwenci innych studiów, na przyk³ad prawniczych, ekono-
micznych itd.

Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e lekarz nie koñczy nauki po studiach i po sta¿u.
Zasadniczym szkoleniem, które przes¹dza o poziomie jego kwalifikacji, jest
specjalizacja. To raczej egzamin koñcz¹cy specjalizacjê spe³nia tak¹ rolê. Na-
le¿y równie¿ wspomnieæ o tym, ¿e pocz¹wszy od zakoñczenia sta¿u lekarz
jest zobowi¹zany do zbierania tak zwanych punktów edukacyjnych. Otrzy-
muje je za prenumeratê czasopism medycznych, za udzia³ w kursach i szkole-
niach, za udzia³ w konferencjach naukowych, za publikacjê artyku³ów itd.
Czyli przez ca³y czas wykonywania swojego zawodu lekarz jest niejako pod
kontrol¹.

Jeœli LEP ma podwy¿szaæ poziom wyszkolenia lekarza, to co w takim ra-
zie z lekarzami, którzy zostali nimi przed wprowadzeniem tego egzaminu?
Czy to znaczy, ¿e ich poziom jest ni¿szy? Myœlê, ¿e nie, poniewa¿ wielu z nich
znajduje zatrudnienie w swoim zawodzie w Europie Zachodniej lub te¿ Ame-
ryce Pó³nocnej. Nale¿y równie¿ wspomnieæ o tym, ¿e podobnej do LEP weryfi-
kacji nie ma dla lekarzy z innych krajów Unii Europejskiej, którzy chc¹
pracowaæ w Polsce. Nie zdaj¹ oni te¿ podobnego egzaminu w swoim kraju.
W wiêkszoœci krajów UE nie ma egzaminu, który by³by analogiczny do LEP –
wbrew temu, co sugeruje Ministerstwo Zdrowia. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e
Polska z otwartymi rêkoma przyjmuje lekarzy z zagranicy, a swoim utrudnia
drogê do zawodu.

Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na sposób i tryb sk³adania tego egzaminu
pañstwowego. A mianowicie, chodzi o terminy jego przeprowadzania, miej-
sce, sposób poprawiania niezdanego egzaminu, kryteria oceny oraz zakres
merytoryczny egzaminu. Warunków tych nie okreœlono w ¿adnej ustawie. Za-
pisano jedynie, ¿e jest to egzamin „koñcz¹cy sta¿ podyplomowy”. Ale nie
ustalono precyzyjnie terminu, w jakim ma siê on odbyæ. Co na przyk³ad ze
sta¿yst¹, który zachorowa³? Co w sytuacji, kiedy inne nieprzewidziane okoli-
cznoœci sprawi³y, ¿e nie móg³ przyst¹piæ do tego egzaminu? Musi czekaæ na
kolejny termin, który jest za pó³ roku, a przez ten okres jest bezrobotny.

Liczba oblanych to dowód, ¿e egzamin jest Ÿle skonstruowany, ¿e trwa
zbyt d³ugo, a pytañ jest za du¿o. Najgorsze jest to, ¿e on rzeczywiœcie prze-
s¹dza o losach lekarzy. Tych, którzy nie zdadz¹, skazuje na niebyt. Tym, któ-
rzy osi¹gn¹ marny wynik, blokuje dostêp do specjalizacji.

Czy minister zdrowia nie móg³by ustaliæ, ¿e termin ten nie bêdzie tak
sztywno okreœlony – zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra zdrowia w sprawie
sta¿u podyplomowego lekarza i lekarza dentysty z dnia 24 marca 2004 r. ze
zmianami – a bêdzie bardziej elastyczny? Uwa¿am, ¿e na podstawie upowa¿-
nienia, jakie posiada, mo¿e to zrobiæ.
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Móg³by równie¿ podzieliæ ten egzamin na poszczególne czêœci medycyny –
chirurgiê, ginekologiê, psychiatriê itd. – co u³atwi³oby sta¿yœcie ewentualn¹ po-
prawê egzaminu. Oblany poprawi³by siê wówczas z tej czêœci medycyny, z któ-
rej na egzaminie nie osi¹gn¹³ wymaganej liczby punktów. Minister móg³by te¿
ustaliæ zakres merytoryczny LEP w formie bazy pytañ lub ksi¹¿ek, ale w znacz-
nie mniejszym wymiarze ni¿ jest obecnie.

Te wszystkie czynniki sprawi³yby, ¿e LEP stanowi³by raczej dodatkowe
repetytorium dla kandydata na lekarza praktyka, a nie przeszkodê do uzys-
kania prawa wykonywania zawodu przez osoby, które z pozytywnymi wyni-
kami koñczy³y kolejne etapy studiów oraz sta¿.

Myœlê, ¿e warto zaj¹æ siê tym tematem po to, aby m³odzi lekarze nie szli
na zasi³ek lub nie wyje¿d¿ali z kraju, miast leczyæ pacjentów.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.03.31

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Czes³awa Ryszkê pod-

czas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 r., pragnê ustosunkowaæ siê do
podniesionych kwestii i uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Egzamin pañstwowy koñcz¹cy sta¿ podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów zosta³
wprowadzony ustaw¹ o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.
U. Nr 28, poz. 152 z 1997 r. z póŸn. zm.), jednak¿e wskutek wyd³u¿ania „vacatio legis”
w tym zakresie zosta³ przeprowadzony po raz pierwszy dopiero w roku 2004. Prawo
wprowadzaj¹ce LEP uchwali³ Parlament, a Prezydent podpisa³ w/w ustawê. Minister-
stwo Zdrowia zosta³o zobowi¹zane do okreœlenia ram prawnych wspomnianego egza-
minu, co wype³ni³o wydaj¹c rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r.
w sprawie sta¿u podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553
z dnia 8 kwietnia 2004 r. z póŸn. zm.), okreœlaj¹ce sposób odbywania sta¿u oraz prze-
prowadzenia egzaminu.

Wprawdzie Ministerstwo Zdrowia nie ma prawa wydawaæ opinii o konstytucyjnoœci
przepisów, jednak warto wskazaæ, i¿ LEP zosta³ wprowadzony w 1996 r. i nie by³o skar-
gi do Trybuna³u Konstytucyjnego na LEP. Ponadto, nie by³o takiej skargi od 2004 r. od-
k¹d LEP jest przeprowadzany.

Zasady organizacji i przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Pañstwowego oraz
Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Pañstwowego zosta³y unormowane w §§ 16–22
ww. rozporz¹dzenia. Zgodnie z § 16 ust. 3, egzaminy odbywaj¹ siê jednoczeœnie w ca-
³ym kraju: do dnia 15 listopada lub do dnia 15 kwietnia dla lekarza koñcz¹cego sta¿
podyplomowy, do dnia 15 paŸdziernika lub do dnia 15 marca dla lekarza dentysty koñ-
cz¹cego sta¿ podyplomowy – odpowiednio dla sta¿u rozpoczêtego w dniu 1 paŸdzierni-
ka lub 1 marca poprzedniego roku, w terminie i w miejscach ustalonych przez
dyrektora CEM w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw zdrowia.

Egzaminy te zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 21 z 2002 r., poz. 204 j.t. z poŸn. zm.) warun-
kuj¹ uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty.
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Uprzejmie informujê, ¿e zakres wiedzy, jak¹ egzekwuje ten egzamin, wynikaj¹cy
z ramowego programu sta¿u podyplomowego, zosta³ uzgodniony z konsultantami kra-
jowymi w odpowiednich dziedzinach medycyny, a pytania do niego s¹ ka¿dorazowo
przygotowywane przez zespó³ ekspertów powo³anych przez CEM.

Egzamin przeprowadzany jest w formie testowej i sk³ada siê z 200 zadañ. Na pod-
stawie § 17 ust. 1 przedmiotowego rozporz¹dzenia, zadania egzaminacyjne winny zo-
staæ opracowane z wziêciem pod uwagê problematyki objêtej ramowym programem
sta¿u podyplomowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem procedur diagnostycznych i lecz-
niczych, których umiejêtnoœæ wykonywania lekarz lub lekarz dentysta powinien nabyæ
w trakcie odbywania sta¿u. Zarówno wiêc autorzy, jak i eksperci musz¹ uwzglêdniaæ te
wymogi przy konstruowaniu i recenzowaniu zadañ. Egzamin przygotowywany jest
przez zespól osób posiadaj¹cych wiedzê i kwalifikacje w dziedzinach medycyny objê-
tych egzaminem. Ze wzglêdu na to, i¿ posiada on formê testu, jest obiektywnym zwery-
fikowaniem wiedzy lekarza. Umo¿liwia równie¿ ujednolicenie tej oceny wobec
wszystkich zdaj¹cych. Jak wynika z przedstawionych unormowañ, przygotowanie za-
dañ nastêpuje w sposób profesjonalny i uwzglêdniaj¹cy odpowiedni zakres materia³u.
Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, i¿ egzamin nie jest sk³adany przed Centrum Egzami-
nów Medycznych, lecz przed komisj¹ egzaminacyjn¹, w sk³ad której wchodz¹: przewo-
dnicz¹cy – przedstawiciel CEM oraz cz³onkowie reprezentuj¹cy rektorów wy¿szych
uczelni medycznych, wojewodê oraz okrêgow¹ radê lekarsk¹.

W przypadku, gdy lekarz nie uzyska wyniku pozytywnego albo te¿ wynik ten jest
dla lekarza niesatysfakcjonuj¹cy, mo¿e przyst¹piæ do LEP/LDEP ponownie w kolejnym
terminie. Rozporz¹dzenie nie okreœla liczby kolejnych terminów egzaminu ani te¿ nie
wprowadza ograniczeñ czasowych.

Do Lekarskiego Egzaminu Pañstwowego przystêpuj¹ nie tylko lekarze bezpoœred-
nio po ukoñczeniu sta¿u, ale równie¿ ci lekarze, którzy nie zdali tego egzaminu we
wczeœniejszej sesji. W przypadku egzaminów organizowanych w sesji wiosennej liczba
sta¿ystów przystêpuj¹cych do LEP po raz pierwszy jest stosunkowo niska (niemal
10-krotnie ni¿sza ni¿ w przypadku sesji jesiennych). W zwi¹zku z powy¿szym wyniki
lekarzy zdaj¹cych LEP po raz kolejny znacz¹co rzutuj¹ na wyniki ca³ej grupy egzami-
nowanych. W przypadku sesji wiosennej 2007 w gronie 335 egzaminowanych lekarzy
sta¿ystów jedynie 222 osoby przystêpowa³y do egzaminu po raz pierwszy, przy czym
z tego grona wynik negatywny uzyska³o oko³o 25% lekarzy. Szczegó³owe wyniki lekarzy
sta¿ystów przystêpuj¹cych do wiosennego LEP po raz pierwszy (z podzia³em wg ukoñ-
czonych uczelni) przedstawia poni¿sze zestawienie.

Uczelnia
Wynik
mini-
malny

Wynik
maksy-
malny

Wynik
œredni ±sd

Liczba
zda-
j¹cych

zda³o
nie
zda³o

%
pora¿ek

Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagielloñskiego

101 168 137.5±16.3 27 25 2 7,4

Pomorska Akademia
Medyczna
w Szczecinie

98 163 134,3±17.1 15 14 1 6.7

Akademia Medyczna
we Wroc³awiu

100 159 132.0±18
;
4 14 12 2 14.3

Akademia Medyczna
w Warszawie

75 159 128.9±16,7 27 25 2 7,4

Akademia Medyczna
w Gdañsku

92 160 127.0±15.1 21 19 2 9.5

Akademia Medyczna
w Poznaniu

82 154 125.8±20.0 17 13 4 23.5
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Œl¹ska Akademia Me-
dyczna w Katowicach

101 138 125.1 ±10,2 15 13 2 13.3

Akademia Medyczna
w Bia³ymstoku

92 161 119,1±21,5 9 5 4 44.4

Uniwersytet Medyczny
w £odzi

82 147 116,7±20,l 21 16 5 23,8

UMK, Collegium Medi-
cum w Bydgoszczy

84 149 115,3±17,4 18 11 7 38,9

Akademia Medyczna
w Lublinie

68 153 106.4±23,2 20 9 11 55.0

zagraniczne 45 140 96.0±23.9 18 4 14 77.8

RAZEM 45 168 122,5±21.6 222 166 56 25.2

Analizuj¹c powy¿sze dane nale¿y podkreœliæ fakt, i¿ 14 z 56 sta¿ystów, którzy nie
zdali LEP wiosn¹ 2007 ukoñczy³o uczelnie zagraniczne (w wiêkszoœci ukraiñskie b¹dŸ
bia³oruskie). Ponadto, analiza wszystkich dotychczas przeprowadzonych Lekarskich
Egzaminów Pañstwowych pokazuje wyraŸnie, i¿ lekarze sta¿yœci przystêpuj¹cy do eg-
zaminu w sesjach wiosennych uzyskuj¹ wyraŸnie gorsze wyniki ni¿ ci, przystêpuj¹cy
do LEP w sesjach jesiennych.

Edycja egzaminu
Liczba
egzaminowanych

Odsetek wyników
negatywnych

Œredni wynik
MAX
MIN

Jesieñ 2004 2081 1,82 147,9
182
64

Wiosna 2005 267 26,2 123,0
158
43

Jesieñ 2005 2307 3,86 141,1
174
49

Wiosna 2006 360 18,9 129,4
170
50

Jesieñ 2006 2037 5,94 139,9
179
78

Wiosna 2007 335 41,2 115,5
168
45

Jesieñ 2007 2028 3,5 145,3
178

0

Nie wynika to z wiêkszej trudnoœci egzaminów przeprowadzanych wiosn¹, czego
dowodzi analiza wyników lekarzy z prawem wykonywania zawodu. Ci ostatni lekarze
uzyskuj¹ zbli¿one wyniki niezale¿nie od sesji egzaminacyjnej. Prawdopodobn¹ przy-
czyn¹ gorszych wyników lekarzy sta¿ystów w sesjach wiosennych jest ich gorsze przy-
gotowanie do egzaminu. W grupie tej mieszcz¹ siê bowiem tak¿e lekarze, którzy nie
ukoñczyli studiów w terminie i nie mogli rozpocz¹æ sta¿u podyplomowego od 1 paŸ-
dziernika. Rzeczywist¹ trudnoœæ uzyskania pozytywnego wyniku LEP obrazuje poni¿-
sze zestawienie lekarzy sta¿ystów, którzy choæ raz przyst¹pili do tego egzaminu i do tej
pory nie uzyskali wyniku pozytywnego.
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UCZELNIA nie zda³o raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 5 razy

Uczelnie zagrani-
czne

48 13 14 8 5 6 2

AM
w Lublinie

20 13 5 2

AM
w Bia³ymstoku

8 4 2 2

UM w £odzi 8 3 4 1

AM w Poznaniu 8 2 6

CM UJ Kraków 6 3 1 1 1

Œl¹ska AM w Ka-
towicach

5 2 1 1 1

AM w Warszawie 5 1 1 3

UMK, CM w Byd-
goszczy

3 3

PAM w Szczecinie 3 2 1

AM we Wroc³awiu 3 3

AM w Gdañsku 2 1

RAZEM 119 47 37 18 8 7 2

Zestawienie to pokazuje, ¿e ³¹czna liczba lekarzy sta¿ystów, którzy dotychczas nie
zdali LEP wynosi 119, przy czym znaczna ich czêœæ (48 – 40%) to absolwenci uczelni za-
granicznych. Warto podkreœliæ, ¿e liczba absolwentów polskich uczelni, którzy nie zda-
li LEP co najmniej dwukrotnie wynosi 37. Zwa¿ywszy, ¿e LEP obj¹³ ju¿ 4 roczniki
absolwentów uczelni medycznych nie jest to liczba znacz¹ca i nie wp³ywa istotnie na
dostêpnoœæ opieki zdrowotnej w Polsce.

LEP/LDEP jest obiektywnym narzêdziem kwalifikacji do specjalizacji lekarskich.
Sprawa LEP by³a dyskutowana na wielu forach (m.in. przez Konferencjê Rektorów
Uczelni Medycznych, samorz¹d lekarski) i generalnie nie ma obecnie opinii o potrzebie
jego likwidacji, przeciwnie, wielokrotnie podkreœlana jest pozytywna rola LEP i jego
wp³yw na zwiêkszenie poziomu wyszkolenia lekarzy (w tym lekarzy, którzy ukoñczyli
uczelnie medyczne poza granicami naszego kraju, a ubiegaj¹ siê o prawo wykonywania
zawodu w Polsce). Zapis w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 7 wrzeœnia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, wskazuj¹cy
LEP i LDEP jako niezbêdny warunek uzyskania prawa wykonywania zawodu wynika
z obowi¹zuj¹cych przepisów w Polsce. W wielu krajach Unii Europejskiej lekarze zdaj¹
egzaminy analogiczne do Lekarskiego Egzaminu Pañstwowego, natomiast zgodnie
z ww. dyrektyw¹ weryfikacja w postaci LEP jest dla lekarzy spoza Unii Europejskiej.
Nierzadko s¹ to dwa egzaminy w czasie studiów – jeden z czêœci przedklinicznej i drugi
z czêœci klinicznej, zatem rozwi¹zanie przyjête w ustawie o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, nie jest wyj¹tkowe ani precedensowe.

Wed³ug opracowania „Medicine and Medical Education In Europe – The Eurodoc-
tor” z 1998 r. Dr Gunther Eysenbach, egzaminy stanowi¹ce warunek zaliczenia pew-
nego etapu kszta³cenia przeprowadzane s¹ w nastêpuj¹cych krajach:

– Niemcy (wieloetapowe egzaminy w czasie studiów – Preclinical State Examination,
First Clinical Examination, Second Clinical Examination, Third Clinical Examina-
tion),

– Szwecja (kraj EOG nie UE – teoretyczny egzamin po sta¿u),
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– Holandia (fina³ licencing exam),
– Luxemburg,
– Wielka Brytania (MB exam – egzamin koñcowy studiów),
– Francja (po 11 etapie studiów Certificate of Clinical and Therapeutic Synthesis),
– W³ochy (3-dniowy National Level Exam z 6 dziedzin).
Sta¿ obowi¹zuje (6–24 miesiêcy) w nastêpuj¹cych krajach: Austria, Niemcy, Dania,

Norwegia, Szwecja, Irlandia, Wielka Brytania, Portugalia i W³ochy.
W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie informujê, ¿e w œwietle obecnie obowi¹zuj¹cych

przepisów prawnych nie jest mo¿liwe odst¹pienie od przeprowadzania LEP i LDEP, ani
zwolnienie z niego czêœci zdaj¹cych lekarzy. Ponadto, nie wydaje siê racjonalne ani
uzasadnione ekonomicznie dzielenie LEP-u na czêœci dotycz¹ce poszczególnych dzie-
dzin medycyny i ich odrêbne ocenianie (i zaliczanie czêœci LEP). Przeczy³oby to spójnej
ocenie wykszta³cenia lekarza poprzez LEP.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ o zmianach przepisów ustawy o zawodach le-
karza i lekarza dentysty w zakresie LEP i LDEP, która wesz³a w ¿ycie 10 paŸdziernika
2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238). Obecnie przygotowywana jest równie¿
nowelizacja rozporz¹dzenia w sprawie sta¿u podyplomowego lekarza i lekarza denty-
sty. Wprowadzane zmiany spowoduj¹ uniezale¿nienie mo¿liwoœci zdawania LEP
i LDEP od ukoñczenia sta¿u podyplomowego (nie bêdzie ju¿ egzaminu pañstwowego
koñcz¹cego sta¿ podyplomowy), co wydaje siê wychodziæ naprzeciw niektórym postu-
latom zg³aszanym przez m³odych lekarzy. M³odzi lekarze bêd¹ mogli przystêpowaæ do
LEP i LDEP dodatkowo w dwóch terminach jeszcze w trakcie sta¿u podyplomowego, co
mo¿e mieæ wp³yw na skrócenie okresu od zakoñczenia sta¿u do rozpoczêcia specjaliza-
cji i wyeliminuje czasem kilkumiesiêczny okres od zdania LEP do przyst¹pienia do po-
stêpowania kwalifikacyjnego do specjalizacji, co ma miejsce przy aktualnych
przepisach. Uproszczone zostan¹ równie¿ procedury zg³oszenia do LEP (rejestracja
elektroniczna).

Ponadto zostanie wprowadzona procedura zg³aszania zastrze¿eñ do pytañ w LEP,
m.in. poprzez upublicznienie pytañ po egzaminie i stworzenie komisji odwo³awczej
przy Centrum Egzaminów Medycznych, która takie zastrze¿enia bêdzie rozpatrywa³a
w sposób transparentny i kolegialny.

Planowane s¹ tak¿e zmiany w zakresie LEP/LDEP dotycz¹ce zamieszczenia pytañ
z onkologii, kardiologii i zdrowia publicznego w ramach 200 zadañ testowych.

Pragnê zaznaczyæ, ¿e jest to temat kontrowersyjny. Kwestia LEP zawsze budzi³a
wiele emocji, nie tylko w œrodowiskach m³odych lekarzy. Rz¹d Pana Donalda Tuska
przywi¹zuje do tego zagadnienia du¿¹ uwagê, o czym œwiadczy chocia¿by poruszenie
tego tematu w expose Pana Premiera. Zmiany, o których mowa powy¿ej s¹ przedmio-
tem intensywnych prac Ministerstwa Zdrowia i powinny doprowadziæ do koniecznych
zmian wychodz¹cych naprzeciw oczekiwaniom œrodowiska.

Z wyrazami g³êbokiego szacunku
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Andrzej W³odarczyk
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Panie Ministrze!
Otrzyma³em pismo z proœb¹ o interwencjê w sprawie poszkodowanych

kobiet: Teresy Adamus, Barbary Kowalskiej i W³adys³awy Adamus z Klizina,
gmina Kodr¹b, które zosta³y pobite w 1994 r. przez s¹siadów Stanis³awa Fo-
rysia i Krzysztofa Szadkowskiego. Mimo ¿e wy¿ej wymienieni zostali uznani
za winnych i otrzymali wyroki skazuj¹ce, nigdy nie ponieœli ¿adnej kary, co
wiêcej, do dzisiaj nie zaprzestali podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu za-
straszenie poszkodowanych kobiet. Pani Teresa Adamus w wyniku pobicia
jest kalek¹, a Stanis³aw Foryœ nawet nie figuruje w rejestrze skazanych.

Jak siê wydaje, tak dzia³ania prokuratury, jak i same procesy s¹dowe wy-
magaj¹ sprawdzenia, czy nie dosz³o do naruszeñ prawa przy kolejnych umorze-
niach sprawy, bo miêdzy innymi mia³y ponoæ zagin¹æ akta.

Uprzejmie proszê o zajêcie siê t¹ spraw¹.
Za³¹czam odpowiednie dokumenty, przekazane mi przez Teresê Adamus.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 11.04.2008 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z nades³anym przez Pani¹ Marsza³ek oœwiadczeniem Pana Senatora

Czes³awa Ryszki, z³o¿onym podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6.03.2008 r.,
przy którym zosta³a za³¹czona kopia pisma Pañ: Teresy Adamus, Barbary Kowalskiej
i W³adys³awy Adamus podnosz¹cego zarzuty pod adresem s¹dów i prokuratur, uprzej-
mie przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia:

Prokuratura Rejonowa w Radomsku i S¹d Rejonowy w Radomsku przeprowadzi³y
z udzia³em Teresy Adamus, Barbary Kowalskiej i W³adys³awy Adamus szereg postêpo-
wañ, za sygnaturami:

– Ds 2607/94, z zawiadomienia Teresy Adamus z³o¿onego 6.12.1994 r. dotycz¹cego
gróŸb karalnych wypowiadanych pod jej adresem przez Stanis³awa Forysia i Krzy-
sztofa Szadkowskiego w Klizinie gm. Kodr¹b oraz pobicia jej, zakoñczone skierowa-
niem w dniu 27.04.1995 r. do S¹du Rejonowego w Radomsku aktu oskar¿enia prze-
ciwko Stanis³awowi Forysiowi.

Ww. S¹d wyrokiem z dnia 22.06.1995 r. sygn. II K 229/95 uzna³ Stanis³awa
Forysia za winnego pope³nienia czynów z art. 159 kk w zw. z art. 156 § 1 kk i art. 10
§ 2 kk oraz z art. 166 kk i wymierzy³ mu ³¹czn¹ karê 1 roku i 6 miesiêcy pozbawie-
nia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat i od-
da³ go w tym okresie pod dozór kuratora s¹dowego, a tak¿e wymierzy³ grzywnê
w wysokoœci 1 tysi¹ca z³otych. Nadto S¹d na mocy art. 59a pkt 1 i 2 kk orzek³ dwie

134 6. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2008 r.



nawi¹zki po 50 z³otych na rzecz Komitetu Budowy Szpitala Miejskiego w Radom-
sku oraz zas¹dzi³ na rzecz Teresy Adamus zadoœæuczynienie w wysokoœci 2 tysi¹ce
z³otych.

S¹d Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z dnia 10.10.1995 r.
w sprawie IV Kr 377/95 zmieni³ zaskar¿one orzeczenie s¹du I instancji w ten spo-
sób, ¿e uchyli³ rozstrzygniêcie w przedmiocie zadoœæuczynienia pozostawiaj¹c po-
wództwo cywilne bez rozpoznania i utrzyma³ w mocy pozosta³¹ czêœæ wyroku.

Nastêpnie sprawa by³a rozpoznana przez S¹d Najwy¿szy na skutek kasacji
wniesionej przez obroñcê skazanego. S¹d Najwy¿szy wyrokiem z dnia 2.12.1997 r.
w sprawie KKN 111/97 oddali³ kasacjê, obci¹¿aj¹c jej kosztami skazanego Stani-
s³awa Forysia,

– Ds 694/95, materia³y wy³¹czone ze sprawy Ds 2607/94 dotyczy³y nieletniego
wspó³sprawcy pobicia Teresy Adamus – Krzysztofa Szadkowskiego.

W dniu 6.04.1995 r. Prokuratura Rejonowa w Radomsku przekaza³a te mate-
ria³y do S¹du Rejonowego – III Wydzia³ Rodzinny i Nieletnich w Radomsku.

– Ds 543/96.1 z zawiadomienia Teresy Adamus dotycz¹cego gróŸb wypowiadanych
pod jej adresem przez Stanis³awa Forysia w miejscowoœci Klizin, gm. Kodr¹b, za-
koñczone skierowaniem w dniu 31.07.1996 r. do S¹du Rejonowego w Radomsku
przeciwko Stanis³awowi Forysiowi aktu oskar¿enia o czyn z art. 166 d.kk w zwi¹z-
ku z art. 58 d.kk.

Nakazem karnym z 16.08.1996 r. w sprawie II K 516/96 S¹d Rejonowy uzna³
oskar¿onego winnym pope³nienia zarzucanego przestêpstwa i skaza³ go na karê
grzywny w kwocie 600 z³otych. Stanis³aw Foryœ wniós³ sprzeciw od nakazu i po roz-
poznaniu sprawy za sygn. II K 567/96 S¹d w dniu 7.08.1997 r. wyda³ wyrok orze-
kaj¹c wobec oskar¿onego karê grzywny w wysokoœci 550 z³otych. Wyrok ten upra-
womocni³ siê w I instancji.

– Ds 1536/96, z zawiadomienia W³adys³awy Adamus z³o¿onego 23.08.1996 r. doty-
cz¹cego gróŸb karalnych wypowiadanych przez Stanis³awa Forysia w miejscowo-
œci Klizin, gm. Kodr¹b, zakoñczone skierowaniem do S¹du Rejonowego w Radom-
sku przeciwko Stanis³awowi Forysiowi aktu oskar¿enia o czyn z art. 166 d.kk w zw
z alt. 58 d.kk.

Wyrokiem z dnia 30.01.1997 r., sygn. II K 831/96 S¹d Rejonowy skaza³ Stani-
s³awa Forysia na karê 550 z³otych grzywny. Od tego orzeczenia z³o¿y³ apelacjê obroñ-
ca oskar¿onego. S¹d Okrêgowy w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z dnia
3.06.1997 r. w sprawie IV Ka 98/97 utrzyma³ w mocy zaskar¿one rozstrzygniêcie.

– Ds 785/97 – z zawiadomienia W³adys³awy Adamus, z³o¿onego 2.04.1997 r., doty-
cz¹cego gróŸb karalnych wypowiadanych pod jej adresem przez Stanis³awa Fory-
sia w miejscowoœci Klizin, gm. Kodr¹b, zakoñczone skierowaniem w dniu
28.08.1997 r. do S¹du Rejonowego w Radomsku aktu oskar¿enia przeciwko Sta-
nis³awowi Forysiowi, o czyn z art. 166 d.kk w zw. z art. 58 d.kk.

W dniu 3.10.1997 r. S¹d Rejonowy w sprawie sygn. II K 563/97 skaza³ Stani-
s³awa Forysia nakazem karnym na karê 600 z³otych grzywny z zamian¹ w razie
nieuiszczenia na 2 miesi¹ce pozbawienia wolnoœci. Nakaz uprawomocni³ siê, gdy¿
nie toczy³o siê w tej sprawie dalsze postêpowanie odwo³awcze.

– Ds 135/98 – z zawiadomienia Barbary Kowalskiej z³o¿onego 29.12.1997 r., doty-
cz¹cego gróŸb karalnych wypowiadanych przez Stanis³awa Forysia i Jadwigê Fo-
ryœ wobec ww. Barbary Kowalskiej i Teresy Adamus na sali rozpraw S¹du Rejono-
wego w Radomsku w dniu 8.12.1997 r., zakoñczone skierowaniem 31.03.1998 r.
do S¹du Rejonowego w Radomsku przeciwko Stanis³awowi Forysiowi i Jadwidze
Foryœ aktu oskar¿enia o czyn z art. 253 d.kk.

Wyrokiem z dnia 31.03.1999 r. sygn. II K 260/98 S¹d uzna³ oskar¿onych za
winnych pope³nienia czynu z art. 245 kk, przy czym w stosunku do Stanis³awa Fo-
rysia przyj¹³, ¿e dopuœci³ siê go w warunkach z art. 31 § 2 kk (poczytalnoœæ ograni-
czona) i wymierzy³ Stanis³awowi Forysiowi karê grzywny w wysokoœci 30 stawek
dziennych, przyjmuj¹c jedn¹ stawkê za równowa¿n¹ w kwocie 10 z³otych, a Jadwi-
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dze Foryœ w kwocie 10 stawek dziennych po 10 z³otych oraz zwolni³ oskar¿onych
od uiszczenia kosztów procesu.

Wyrok ten zaskar¿y³y oskar¿ycielki posi³kowe Teresa Adamus i Barbara Kowal-
ska. S¹d Okrêgowy w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 25.05.1999 r. za sygn. IV Ka
180/99 utrzyma³ w mocy zaskar¿one orzeczenie.

– Ds 316/99, z zawiadomienia Teresy Adamus dotycz¹cego gróŸb karalnych wypowia-
danych pod jej adresem przez Stanis³awa Forysia w latach 1997–1998 w Klizinie, gm.
Kodr¹b, zakoñczone skierowaniem w dniu 16.07.1999 r. do S¹du Rejonowego w Ra-
domsku aktu oskar¿enia przeciwko Stanis³awowi Forysiowi i Jadwidze Foryœ o po-
pe³nienie przestêpstw z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z. art. 31 § 2 kk.

W sprawie o sygn. II K 435/99 w dniu 11.05.2000 r. S¹d uniewinni³ oskar¿o-
nych od zarzucanego czynu. Na skutek apelacji Prokuratora Rejonowego w Ra-
domsku, S¹d Okrêgowy w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z 17.10.2000 r.
w sprawie IV Ka 391/00 uchyli³ zaskar¿one rozstrzygniêcie i sprawê przekaza³ do
ponownego rozpoznania S¹dowi Rejonowemu w Radomsku.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy S¹d Rejonowy w Radomsku w sprawie II K
745/00 wyrokiem z dnia 8.05.2001 r. uzna³ oskar¿onych winnych pope³nienia za-
rzuconego im czynu i skaza³ Stanis³awa Forysia na karê 8 miesiêcy pozbawienia wol-
noœci, a Jadwigê Foryœ na karê 6 miesiêcy pozbawienia wolnoœci z tym, ¿e wykonanie
orzeczonych kar pozbawienia wolnoœci S¹d warunkowo zawiesi³ ustalaj¹c okres pró-
by na 2 lata i odda³ w tym czasie oskar¿onych pod dozór kuratora s¹dowego.

Wyrok zosta³ zaskar¿ony przez obroñców oskar¿onych. S¹d Okrêgowy w Piotr-
kowie Trybunalskim w dniu 2.10.2001 r. w sprawie IV Ka 366/01 utrzyma³ go
w mocy.

– Ds 2024/99 – (Dsn 63/00), z zawiadomienia Teresy Adamus dotycz¹cego gróŸb
karalnych wypowiadanych przez Stanis³awa Forysia w okresie od czerwca 1999 r.
do 10 wrzeœnia 1999 r. w Klizinie, gm. Kodr¹b. W dniu 17.09.1999 r. Komisariat
Policji w Kodrêbie wszcz¹³ w tej sprawie dochodzenie, w przebiegu którego przed-
stawiono zarzuty pope³nienia przestêpstwa z art. 190 § 1 kk Stanis³awowi Forysio-
wi, Jadwidze Foryœ i Krzysztofowi Szadkowskiemu.

W dniu 5.01.2000 r. Prokuratura Rejonowa w Radomsku wydala postanowie-
nie o czêœciowym umorzeniu dochodzenia w zakresie dotycz¹cym Jadwigi Foryœ
i Krzysztofa Szadkowskiego, podejrzanych o to, ¿e w dniu 26.07.1999 r. w Klizinie,
gm. Kodr¹b grozili Teresie Adamus i Barbarze Kowalskiej pozbawieniem ¿ycia, tj.
o czyn z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, z uwagi na niepoczytalnoœæ ww. podejrza-
nych (art. 17 § 1 pkt 2 kpk w zw. z art. 31 § 1 kk).

Na postanowienie o czêœciowym umorzeniu dochodzenia za¿alenie z³o¿y³y po-
krzywdzone Barbara Kowalska i Teresa Adamus. Ostatecznie S¹d Rejonowy w Ra-
domsku postanowieniem z dnia 22.03.2000 r., sygn. II Ko11 15/00, za¿alenia
ww. nie uwzglêdni³ i zaskar¿one postanowienie o czêœciowym umorzeniu docho-
dzenia sygn. Ds 2024/99, utrzyma³ w mocy.

W ramach tego samego postêpowania sygn. Ds 2024/99, w dniu 31.03.2000 r.,
Prokuratura Rejonowa w Radomsku skierowa³a do S¹du Rejonowego w Radom-
sku akt oskar¿enia przeciwko Stanis³awowi Forysiowi, oskar¿aj¹c go o to, ¿e na
pocz¹tku czerwca 1999 r., w dniu 26 lipca 1999 r., na pocz¹tku sierpnia 1999 r.,
w dniu 9 wrzeœnia 1999 r., oraz w dniu 10 wrzeœnia 1999 r. w Klizinie, gm. Kodr¹b
grozi³ Teresie Adamus i Barbarze Kowalskiej pozbawieniem ¿ycia i spaleniem za-
budowañ, przy czym czynu tego dopuœci³ siê w warunkach ograniczonej poczytal-
noœci i w warunkach przestêpstwa ci¹g³ego, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk
i w zw. z art. 31 § 2 kk.

Ww. S¹d Rejonowy wyrokiem z dnia 7.12.2000 r. II K 216/00 postêpowanie
umorzy³ na zasadzie art. 17 § 1 pkt 3 kpk wobec znikomego stopnia spo³ecznej
szkodliwoœci czynu.

Na skutek apelacji wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Radomsku
i oskar¿ycielek posi³kowych Teresy Adamus i Barbary Kowalskiej S¹d Okrêgowy
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w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie IV Ka 99/01 wyrokiem z dnia 9.03.2001 r.
uchyli³ zaskar¿one rozstrzygniêcie i przekaza³ sprawê do ponownego rozpoznania.

Rozpoznaj¹c ponownie sprawê S¹d Rejonowy w Radomsku, sygn. II
K 567/01, wyrokiem z dnia 12.06.2002 r. uzna³ oskar¿onego Stanis³awa Forysia
winnym zarzucanego mu czynu i na mocy art. 190 § 1 kk w zw. z art.12 kk w zw.
z art. 31 § 2 kk wymierzy³ mu karê 1 roku pozbawienia wolnoœci z warunkowym za-
wieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3 i odda³ oskar¿onego pod dozór ku-
ratora s¹dowego oraz orzek³ karê grzywny w wysokoœci 30 stawek dziennych po
10 z³otych ka¿da.

W wyniku apelacji wniesionej przez obroñcê oskar¿onego – S¹d Okrêgowy
w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie TV Ka 487/02 wyrokiem z dnia 13.12.2002 r.
zmieni³ zaskar¿one orzeczenie w ten sposób, ¿e wyeliminowa³ z kwalifikacji czynu
art. 31 § 2 kk, utrzymuj¹c w mocy wyrok w pozosta³ej czêœci.

– Ds 2069/99, z zawiadomienia Jadwigi Foryœ, z³o¿onego w dniu 27 wrzeœnia 1999 r.,
dotycz¹cego nieporozumieñ s¹siedzkich z Teres¹ Adamus, Barbar¹ Kowalsk¹
i W³adys³aw¹ Adamus.

W sprawie przeprowadzono czynnoœci sprawdzaj¹ce, które zakoñczono wyda-
niem w dniu 26 paŸdziernika 1999 r. postanowienia o odmowie wszczêcia docho-
dzenia. Postanowienie to uprawomocni³o siê.

– Ds 4165/03 – (wczeœniejsza sygn. Ds 3250/03) – w sprawie tej pocz¹tkowo prowa-
dzono za nr Ds 3250/03 czynnoœci sprawdzaj¹ce dotycz¹ce gróŸb karalnych, kie-
rowanych przez Stanis³awa Forysia w stosunku do Teresy Adamus i Barbary Ko-
walskiej w miejscowoœci Klizin, gm. Kodr¹b (art. 190 § 1 kk).

Postêpowanie sprawdzaj¹ce zakoñczy³o siê wydaniem postanowienia z dnia
17.11.2003 r. o odmowie wszczêcia dochodzenia na podstawie art. 17 § 1 pkt 1
kpk. Na postanowienie to za¿alenia z³o¿y³y Teresa Adamus i Barbara Kowalska.

Prokurator, po zapoznaniu siê z treœci¹ za¿aleñ pokrzywdzonych, uwzglêdni³ je
i poleci³ wszcz¹æ w przedmiotowej sprawie dochodzenie. Wszczêto je w Komisaria-
cie Policji w Kobielach Wielkich dnia 5.12.2003 r. o czyn z art. 190 § 1 kk, a sprawa
otrzyma³a kolejn¹ sygnaturê Ds 4165/03.

W dniu 17.02.2004 r., z uwagi na zachodz¹ce w¹tpliwoœci, co do poczytalnoœci
Stanis³awa Forysia, prokurator wszcz¹³ w przedmiotowej sprawie œledztwo. Po je-
go przeprowadzeniu, w dniu 19.03.2004 r. Prokuratura Rejonowa w Radomsku
skierowa³a do S¹du Rejonowego w Radomsku akt oskar¿enia przeciwko Stanis³a-
wowi Forysiowi o czyn z art. 190 § 1 kle w zw. z art. 12 kk i art. 31 § 2 kk.

Wsprawie IIK98/04S¹dRejonowywyrokiemzdnia24.09.2004r.uzna³ oskar¿o-
nego winnym zarzucanego mu czynu i wymierzy³ karê grzywny w wysokoœci 120
stawek dziennych, przyjmuj¹c wysokoœæ jednej stawki na 10 z³.

Na skutek apelacji wniesionych przez obroñcê oskar¿onego i Prokuratora Re-
jonowego w Radomsku, S¹d Okrêgowy w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie IV
Ka 772/04 w dniu 25.01.2005 r. utrzyma³ zaskar¿ony wyrok w mocy.

– Ds 341/05 – (Dsn 90/05), z zawiadomienia Teresy Adamus dotycz¹cego gróŸb po-
zbawienia jej ¿ycia wypowiadanych przez Stanis³awa Forysia w miejscowoœci Kli-
zin, gm. Kodr¹b w okresie czasu od 29 listopada 2004 r. do 6 stycznia 2005 r. oraz
uszkodzenia cia³a, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk, zakoñczone postanowieniem z dnia
31.01.2005 r. o odmowie wszczêcia dochodzenia, z uwagi na brak danych dostate-
cznie uzasadniaj¹cych podejrzenie pope³nienia przestêpstwa (art. 17 § 1 pkt
1 kpk).

Na ww. postanowienie za¿alenie wnios³a pokrzywdzona Teresa Adamus. Pro-
kuratura Okrêgowa w Piotrkowie Trybunalskim nie przychyli³a siê do tego œrodka
odwo³awczego i przekaza³a sprawê do S¹du Rejonowego w Radomsku, który po-
stanowieniem z dnia 5.05.2005 r., sygn. II Kp 49/05, decyzjê Prokuratury utrzy-
ma³ w mocy.

– Ds 880/05 (Dsn 392/05), z zawiadomienia Teresy Adamus dotycz¹cego uszko-
dzenia jej da³a w postaci z³amania lewej rêki w dniu 28.10.2002 r. w miejscowoœci
Klizin, gm. Kodr¹b, tj. o czyn z art. 157 § 1 kk, zakoñczone postanowieniem z dnia
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30.06.2005 r. o umorzeniu dochodzenia wobec braku ustawowych znamion czynu
zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 kpk). W szczególnoœci podstaw¹ umorzenia postê-
powania by³o nie wykazanie zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy zachowaniem siê
Stanis³awa Forysia a skutkiem w postaci z³amania rêki u Teresy Adamus. Po-
krzywdzona Teresa Adamus utrzymywa³a bowiem, ¿e do uszkodzenia cia³a dosz³o
w dniu 28.10.2002 r., kiedy to Stanis³aw Foryœ goni³ j¹, zaœ ona w trakcie ucieczki
przewróci³a siê.

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia zosta³o zaskar¿one przez Teresê Ada-
mus. Prokuratura Okrêgowa w Piotrkowie Trybunalskim nie przychyli³a siê do z³o-
¿onego za¿alenia i akta sprawy za nr Dsn 392/05, przekaza³a do S¹du Rejonowego
w Radomsku.

S¹d Rejonowy w Radomsku postanowieniem z dnia 31.08.2005 r., sygn. II Kp
231/05, nie uwzglêdni³ wywiedzionego œrodka odwo³awczego i zaskar¿one posta-
nowienie Prokuratury Rejonowej w Radomsku utrzyma³ w mocy.

– Ds 1268/05 – (wczeœniejsza sygn. Ds 2781/04) – Dsn 1/05, dotycz¹ce gróŸb ka-
ralnych wypowiadanych wobec Teresy Adamus i Barbary Kowalskiej w miejsco-
woœci Klizin, gm. Kodr¹b przez Stanis³awa Forysia, Jadwigê Foryœ i Krzysztofa
Szadkowskiego, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk.

Dnia 6.10.2004 r. Komisariat Policji w Kobielach Wielkich wszcz¹³ w niniejszej
sprawie postêpowanie przygotowawcze w formie dochodzenia, zakoñczone posta-
nowieniem z 13.12.2004 r. o umorzeniu – wobec braku danych dostatecznie uza-
sadniaj¹cych podejrzenie pope³nienia przestêpstwa (art. 17 § 1 pkt 1 kpk).

Postanowienie to zosta³o zaskar¿one przez Teresê Adamus i Barbarê Kowal-
sk¹. Prokuratura Okrêgowa w Piotrkowie Trybunalskim za nr Dsn 1 /05 nie przy-
chyli³a siê do wniesionego za¿alenia i przekaza³a je do S¹du Rejonowego w Radom-
sku, który postanowieniem z dnia 1.04.2005 r., sygn. II Kp 15/05, uchyli³ zaskar-
¿one postanowienie Prokuratury Rejonowej w Radomsku i przekaza³ sprawê do
ponownego rozpoznania.

Dochodzenie w przedmiotowej sprawie prowadzono za nr Ds 1268/05 i w jego
trakcie realizowane by³y zalecenia S¹du Rejonowego w Radomsku dotycz¹ce
wgl¹du do akt innego postêpowania sygn. II K 98/04, rozwa¿enia mo¿liwoœci po-
stawienia zarzutów Krzysztofowi Szadkowskiemu i Jadwidze Foryœ o wspó³udzia³
w czynach wyczerpuj¹cych znamiona art. 190 § 1 kk, przeanalizowania zasadno-
œci wniesienia aktu oskar¿enia b¹dŸ wyst¹pienia w sprawie przes³anek okreœlo-
nych w art. 17 § 1 pkt 3 kpk.

Po przeprowadzeniu postêpowania przygotowawczego, zgodnie z zaleceniami
S¹du, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2005 r., sygn. Ds 1268/05 prokurator
zdecydowa³ o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – wobec braku ustawo-
wych znamion czynu zabronionego (art. 17 §1 pkt 2 kpk).

Na postanowienie to za¿alenie z³o¿y³y pokrzywdzone Teresa Adamus i Barbara
Kowalska.

Prokuratura Okrêgowa w Piotrkowie Trybunalskim ponownie nie przychyli³a
siê do z³o¿onego za¿alenia, pouczaj¹c jednoczeœnie pokrzywdzone Teresê Adamus
i Barbarê Kowalsk¹, ¿e zgodnie z treœci¹ art. 330 § 2 kpk mog¹ w terminie 1 mie-
si¹ca wnieœæ do S¹du akt oskar¿enia okreœlony w art. 55 § 1 kpk.

W dniu 9.09.2005 r. S¹d Rejonowy II Wydzia³ Karny w Radomsku zwróci³ siê do
Prokuratury Rejonowej w Radomsku z proœb¹ o nades³anie akt sprawy sygn. Ds
1268/05 dotycz¹cej T. Adamus i B. Kowalskiej do sprawy sygn. II Kp 253/05,
w zwi¹zku z potrzeb¹ wyznaczenia pe³nomocnika z urzêdu, z uwagi na wniesienie
przez Teresê Adamus subsydiarnego aktu oskar¿enia – w trybie art. 55 § 1 kk.
Akta sprawy sygn. Ds 1268/05 zosta³y przekazane przez Prokuraturê Rejono-
w¹ w Radomsku do S¹du Rejonowego w Radomsku w dniu 9.09.2005 r.

W dniu 7.11.2006 r. Prokurator Rejonowy w Radomsku zosta³ poinformowany
przez Prezesa S¹du Rejonowego w Radomsku o zaginiêciu przekazanych akt spra-
wy sygn. Ds 1268/05 w niewyjaœnionych okolicznoœciach.
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W tej sytuacji, Prokuratura Rejonowa w Radomsku wyda³a w dniu 11.01.2007 r.
postanowienie o odtworzeniu akt sprawy sygn. Ds 1268/05 i jednoczeœnie w dniu
5.01.2007 r. wszczê³a œledztwo sygn. Ds 74/07 w sprawie dotycz¹cej zaistnia³ego
w okresie pomiêdzy 9.09.2005 r. a 6.11.2006 r. ewentualnego przestêpczego usu-
niêcia z pomieszczeñ administracyjnych S¹du Rejonowego w Radomsku – II Wy-
dzia³ Karny akt g³ównych o sygn. Ds 1268/05 Prokuratury Rejonowej w Radom-
sku oraz ewentualnego niedope³nienia przez urzêdników tego¿ S¹du obowi¹zku
w³aœciwego nadzoru nad dokumentacj¹ procesow¹, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk
w zbiegu z art. 276 kk i art. 11 § 2 kk.

Nastêpnie Prokuratura Rejonowa w Radomsku zwróci³a siê do Prokuratury
Okrêgowej w Piotrkowie Trybunalskim z wnioskiem o przekazanie œledztwa
sygn. Ds 74/07 do dalszego prowadzenia innej równorzêdnej jednostce Proku-
ratury.

Zarz¹dzeniem Prokuratora Okrêgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
23.01.2007 r. sygn. I Dsn 12/07, do dalszego prowadzenia œledztwa sygn. Ds
74/07 wyznaczono Prokuraturê Rejonow¹ w Be³chatowie. Tam sprawa zosta³a
oznaczona sygn. Ds 320/07 – (Dsn 12/07) i postanowieniem z dnia 25 maja
2007 r. œledztwo umorzono na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk oraz art. 322 § 1 kpk
– wobec braku znamion czynu zabronionego i wobec niewykrycia sprawcy.

W zwi¹zku z zaskar¿eniem postanowienia przez pokrzywdzone – Teresê Ada-
mus i Barbarê Kowalsk¹ akta zosta³y przekazane do S¹du Rejonowego w Be³chato-
wie celem rozpoznania œrodka odwo³awczego. Do chwili obecnej za¿alenie nie zo-
sta³o rozpoznane,

– Ds. 1502/05 – (Dsn 292/05) – z zawiadomienia Barbary Kowalskiej dotycz¹cego
zniszczenia p³yty nagrobkowej pionowej na grobie mieszcz¹cym siê na cmentarzu
w Kodrêbie, w okresie od 6.01.2005 r. do 1.04.2005 r. wartoœci 400 z³otych na
szkodê Barbary Kowalskiej, W³adys³awy Adamus i Teresy Adamus, tj. o czyn
z art. 288 § 1 kk.

W dniu 16.05.2005 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Radomsku za-
twierdzi³ wydane w tej sprawie postanowienie Komisariatu Policji w Kobielach
Wielkich o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestêpstw
(przed wydaniem postanowienia o jego wszczêciu) – z powodu niewykrycia spraw-
cy przestêpstwa (art. 325f § 1 kpk).

Na powy¿sze postanowienie za¿alenia z³o¿y³y pokrzywdzone Teresa Adamus
i Barbara Kowalska. Prokuratura Okrêgowa w Piotrkowie Trybunalskim nie przy-
chyli³a siê do wniesionego œrodka odwo³awczego i przekaza³a sprawê do S¹du Re-
jonowego w Radomsku, który postanowieniem z dnia 20.07.2005 r., sygn. II Kp
194/05 nie uwzglêdni³ wniesionego œrodka odwo³awczego i zaskar¿one postano-
wienie Prokuratury Rejonowej w Radomsku utrzyma³ w mocy.

– Ds 3666/06 – (Dsn 230/07), z zawiadomienia Teresy Adamus, z³o¿onego do pro-
toko³u w dniu 2.01.2007 r., dotycz¹cego usuniêcia opinii lekarskiej z dnia
8.01.2001 r. z akt sprawy s¹dowej S¹du Rejonowego w Radomsku, sygn. II K
745/00 i protoko³u z rozprawy g³ównej w sprawie sygn. II K 567/01 z dnia
7.12.2000 r. zawieraj¹cego opiniê lekarsk¹ bieg³ego – lek. med. Jacka Gzika, za-
koñczone postanowieniem z dnia 20.02.2007 r. o odmowie wszczêcia dochodze-
nia – wobec stwierdzenia, ¿e czynu nie pope³niono (art. 17 § 1 pkt 1 kpk). Na po-
stanowienie o odmowie wszczêcia dochodzenia, za¿alenia wnios³y Teresa Adamus
i Barbara Kowalska.

Prokuratura Okrêgowa w Piotrkowie Trybunalskim nie przychyli³a siê do
z³o¿onego œrodka odwo³awczego uznaj¹c poczynione przez Prokuraturê Rejono-
w¹ w Radomsku ustalenia, z których wynika³o, ¿e akta postêpowañ s¹dowych
sygn. II K 745/00 i II K 507/01 by³y zszyte, ich karty kolejno ponumerowane
i w aktach tych znajdowa³y siê wszystkie opinie poszczególnych bieg³ych. Nato-
miast w aktach sprawy sygn. II K 567/01 na kartach od 207 do 210 znajdowa³
siê protokó³ rozprawy s¹dowej z dnia 7.12.2006 r., który zawiera³ zeznania bieg-
³ego lekarza Jacka Gzika, a których kserokopie za³¹czono do akt niniejszego po-
stêpowania.
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Po przekazaniu za¿alenia wraz z aktami sprawy do S¹du postanowieniem
z dnia 9.10.2005 r., sygn. II Kp 255/07 S¹d Rejonowy w Radomsku utrzyma³
w mocy zaskar¿one postanowienie Prokuratury Rejonowej w Radomsku.

Ww. S¹d Rejonowy rozpoznawa³ tak¿e za sygn. II K 343/05 akt oskar¿enia Te-
resy Adamus i Barbary Kowalskiej wniesiony w trybie art. 55 § 1 i 2 kpk, zarzuca-
j¹cy Krzysztofowi Szatkowskiemu, Stanis³awowi Forysiowi i Jadwidze Foryœ po-
pe³nienie czynów z art. 190 § 1 kk, i 157 § 1 kk.

S¹d Rejonowy wyrokiem z dnia 20.11.2006 r. umorzy³ postêpowanie karne wo-
bec Stanis³awa Forysia i czêœciowo wobec Krzysztofa Szadkowskiego (co do jedne-
go z zarzucanych czynów) oraz uniewinni³ od zarzucanego czynu oskar¿on¹ Ja-
dwigê Foryœ. Ponadto uzna³ winnym Krzysztofa Szadkowskiego pope³nienia czy-
nów z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk, przyjmuj¹c, ¿e czynów tych dopuœci³ siê
maj¹c w znacznym stopniu ograniczon¹ zdolnoœæ jego zrozumienia i pokierowania
swoim postêpowaniem, dzia³aj¹c w podobny sposób, w krótkich odstêpach czasu
tj. w warunkach art. 91 § 1 kk i na podstawie art. 190 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk,
art. 60 § 7 kk art. 49 kk i art. 91 § 1 kk odst¹pi³ od wymierzenia mu kary zobowi¹zu-
j¹c do wp³aty kwoty 300 z³otych na rzecz Radomszczañskiego Klubu Amazonek
z siedzib¹ w Radomsku.

Na skutek apelacji wniesionych przez pe³nomocnika oskar¿ycielki posi³kowej
Teresy Adamus oraz oskar¿ycielek Teresy Adamus i Barbary Kowalskiej, S¹d Okrê-
gowy w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie IV Ka 88/07 wyrokiem z dnia
24.07.2007 r. uchyli³ zaskar¿one orzeczenie w stosunku do oskar¿onego Krzysztofa
Szadkowskiego w czêœci dotycz¹cej czynów opisanych w pkt. I, III i IV aktu oskar¿e-
nia i w tym zakresie przekaza³ sprawê do ponownego rozpoznania S¹dowi Rejono-
wemu w Radomsku, zaœ w pozosta³ej czêœci zaskar¿ony wyrok utrzyma³ w mocy.

Powy¿sze akta by³y przekazane do Biura Postêpowania S¹dowego Prokuratury
Krajowej w celu zbadania sprawy pod k¹tem wniesienia kasacji od prawomocnej
czêœci wyroku S¹du Okrêgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24.07.2007 r.
w sprawie TV Ka 88/07, o które to dzia³ania zwróci³y siê z proœb¹ do Prokuratora
Generalnego oskar¿ycielki posi³kowe: Teresa Adamus i Barbara Kowalska.

W piœmie z dnia 16.01.2008 r. nr PR V 861 – 2193/06, skierowanym do skar-
¿¹cych, poinformowano, ¿e w badanej sprawie nie stwierdzono uchybieñ wymie-
nionych w art. 439 kpk lub innego ra¿¹cego naruszenia prawa, mog¹cego mieæ is-
totny wp³yw na treœæ orzeczenia, a które zgodnie z art. 523 § 1 kpk uzasadnia³yby
wniesienie kasacji przez Prokuratora Generalnego.

Akta zosta³y zwrócone do S¹du Rejonowego w Radomsku w dniu 23.01.2008 r.
Obecnie sprawa zosta³a zarejestrowana w S¹dzie Rejonowym w Radomsku

pod sygn. II K 399/07 i wyznaczono termin rozprawy na dzieñ 29 kwietnia 2008 r.
Nadto uprzejmie informujê, ¿e zas¹dzone w stosunku do Stanis³awa Forysia

grzywny, wbrew twierdzeniom skar¿¹cych, zosta³y uiszczone, a jedynie w spra-
wach o sygn. II K 567/01 i II K 98/04 sp³ata czêœci grzywny zosta³y umorzona
z uwagi na trudn¹ sytuacjê materialn¹ skazanego, uniemo¿liwiaj¹c¹ œci¹gniêcie
jej w ca³oœci. Natomiast skazanemu Stanis³awowi Forysiowi nie zarz¹dzono wyko-
nania zawieszonej kary pozbawienia wolnoœci ze wzglêdu na jego z³y stan zdrowia.

Ka¿dy zaœ wyrok skazuj¹cy Stanis³awa Forysia by³ przekazywany do Krajowe-
go Rejestru Karnego, celem dokonania stosownych adnotacji.

Wymienione wy¿ej postêpowania s¹dowe, z wyj¹tkiem sprawy sygn. II K
399/07, s¹ prawomocnie zakoñczone, zwykle wyrokami s¹dów II instancji po roz-
poznaniu œrodka zaskar¿enia.

Charakter i zakres nadzoru Ministra Sprawiedliwoœci nad dzia³alnoœci¹ s¹dów
nie pozwala na podejmowanie na rzecz strony postêpowania czynnoœci proceso-
wych, które prowadzi³yby do zmiany wydanych przez s¹dy orzeczeñ.

W ka¿dej sprawie rozstrzyganej przez s¹d I instancji nadzór judykacyjny
sprawuje s¹d wy¿szej instancji, w przypadku z³o¿enia skutecznego œrodka odwo-
³awczego.

Panie Teresa Adamus i Barbara Kowalska otrzyma³y w piœmie z dnia
24.09.2007 r. nr BM-III-051-6654/2007/R Wydzia³u Skarg i Wniosków Biura Mi-
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nistra szczegó³owe informacje o przes³ankach do wniesienia nadzwyczajnych
œrodków zaskar¿enia, które jedynie mog¹ spowodowaæ wzruszenie prawomocnego
orzeczenia.

Jednoczeœnie pragnê nadmieniæ, ¿e Prokuratura Okrêgowa w Piotrkowie Try-
bunalskim dokona³a analizy postêpowañ karnych przeprowadzonych w Prokura-
turze Rejonowej w Radomsku i w Prokuraturze Rejonowej w Be³chatowie w latach
1994–2007, w sprawach dotycz¹cych Teresy Adamus, W³adys³awy Adamus, Bar-
bary Kowalskiej, Stanis³awa Forysia, Jadwigi Foryœ i Krzysztofa Szadkowskiego,
która wykaza³a, ¿e sprawy te maj¹ pod³o¿e w g³êbokim i zadawnionym konflikcie
s¹siedzkim stron. We wszystkich zbadanych postêpowaniach Stanis³aw Foryœ jest
osob¹ inicjuj¹c¹ konfliktowe sytuacje, które w efekcie doprowadzaj¹ do pope³nie-
nia przez niego przestêpstw najczêœciej z art. 190 kk. Kilkakrotnie Stanis³aw Foryœ
odpowiada³ karnie w warunkach ograniczonej zdolnoœci do rozpoznania znaczenia
swojego czynu i pokierowania postêpowaniem. Faktem jest, ¿e pomimo wielu wy-
roków skazuj¹cych Stanis³aw Foryœ nie zmieni³ swojego zachowania wobec W³a-
dys³awy Adamus, gro¿¹c pozbawieniem ¿ycia i spaleniem zabudowañ pokrzyw-
dzonych.

Mo¿na zatem zaryzykowaæ stwierdzenie, i¿ prawomocne wyroki s¹dowe nie od-
nios³y w stosunku do Stanis³awa Forysia znacz¹cego, prewencyjnego efektu i nie
zdo³a³y powstrzymaæ go przed kolejnymi aktami odgra¿ania siê Teresie Adamus
i W³adys³awie Adamus.

Oceniaj¹c zaœ dzia³ania Prokuratury Rejonowej w Radomsku, podejmowane
w omówionych wy¿ej sprawach uznano, i¿ charakteryzowa³y siê one ka¿dorazow¹
reakcj¹ na sk³adane zawiadomienia i niezw³ocznym wdra¿aniem postêpowañ
przygotowawczych. W wielu przypadkach postêpowania te koñczy³y siê wniesie-
niem aktu oskar¿enia przeciwko Stanis³awowi Forysiowi, a tak¿e póŸniejszymi
œrodkami odwo³awczymi, kierowanymi przez prokuratorów w uzasadnionych
przypadkach. Prokuratorzy kierowali siê interesem pokrzywdzonych i potrzeb¹
osi¹gniêcia prewencyjnych celów kary orzekanej wobec Stanis³awa Forysia.

Nadto Prokuratura Okrêgowa w Piotrkowie Trybunalskim aktualnie podejmie
wobec Stanis³awa Forysia prokuratorskie dzia³ania pozakarne o charakterze cy-
wilno-prawnym zmierzaj¹ce do ewentualnego skierowania go na przymusowe le-
czenie odwykowe.

Z powa¿aniem
ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Staszak
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
pe³nomocnik rz¹du do spraw opracowania programu zapobiegania nieprawid³owoœciom

w instytucjach publicznych Julii Pitery

Szanowna Pani Minister!
Zwróci³ siê do mnie Henryk Makles z Czêstochowy, prosz¹c o kontynuo-

wanie jego interwencji w sprawie patologii w polskim s¹downictwie. Chodzi
o sprawê o sygnaturze IC1803/02 S¹du Okrêgowego w Czêstochowie. Jak
uwa¿a mój rozmówca, istnieje podejrzenie, ¿e wyrok w jego sprawie zosta³
wczeœniej ustalony, a nawet czêœciowo ju¿ napisany na d³ugo przed zakoñ-
czeniem rozprawy. Dowodem na to jest sentencja wyroku znana powodowi
ju¿ w roku 2006, potwierdzona notarialnie 19 marca 2007 r., czyli podczas
trwania rozprawy. Wyrok zapad³ 20 czerwca tego¿ roku.

Wynika z tego, ¿e sêdzia przewodnicz¹ca od pocz¹tku zmierza³a do za³o-
¿onego z góry wyroku, nie bacz¹c na dowody jednej ze stron w sprawie. Rea-
lizuj¹c ten cel, sêdzia pomija³a wnioski dowodowe strony powodowej, w tym
niektóre kluczowe dla sprawy. Dowody te, pochodz¹ce z akt sprawy karnej
o sygnaturze IIK51/04 S¹du Okrêgowego w Czêstochowie, wskazywa³y, ¿e
pozwany dom maklerski BDM SA pos³u¿y³ siê sfa³szowanymi dokumentami.
Dlaczego dowodów takich nie uwzglêdni³ s¹d pierwszej instancji?

Sprawê Henryka M. wstêpnie podj¹³ we wrzeœniu 2007 r. senator Jaros-
³aw Lasecki, którego mandat wygas³ jednak w tej kadencji. Z odpowiedzi, ja-
k¹ otrzyma³ z Departamentu S¹dów Powszechnych Ministerstwa
Sprawiedliwoœci – pismo o sygnaturze DSP-II-0700-34/07 z dnia 22 paŸ-
dziernika 2007 – wynika, ¿e „sêdziowie, przygotowuj¹c siê do rozstrzygniê-
cia sprawy, sporz¹dzaj¹ notatki. Bywa, ¿e sporz¹dzaj¹ projekty orzeczeñ, co
ma usprawniæ pracê”. Jak s¹dzê, jest to odpowiedŸ kuriozalna. Jak to mo¿li-
we, aby rok przed wydaniem wyroku istnia³ sêdziowski zapis zawieraj¹cy
sentencjê wyroku wraz z uzasadnieniem?

W tej sprawie zwróci³em siê do ministra Zbigniewa Æwi¹kalskiego
w oœwiadczeniu senatorskim 20 grudnia 2007 r. W odpowiedzi podsekretarz
stanu Jacek Czaja podtrzyma³ twierdzenie, ¿e „projekt” uzasadnienia spo-
rz¹dzony na rok przed zakoñczeniem procesu jest czymœ naturalnym,
tymczasem – moim zdaniem – ta gotowa sentencja wyroku wraz z uzasad-
nieniem jest sprzeczna z zasadami orzekania (art. 328 k.p.c.), a poza wszyst-
kim œwiadczy o tym, ¿e sêdzia przewodnicz¹ca od pocz¹tku zmierza³a do
za³o¿onego za góry wyroku.

Nie cecha dokumentu ma tu znaczenie, lecz treœæ, a w treœci znajduje siê
dos³owna sentencja wyroku i uzasadnienia, potwierdzona formalnie przez
s¹d w dniu 20 czerwca 2007 r., a ustalona w ca³oœci na rok przed zakoñcze-
niem procesu.

Byæ mo¿e minister Jacek Czaja zosta³ wprowadzony przez kogoœ w b³¹d
w kwestii zapoznania siê przez s¹d cywilny z materia³ami sprawy karnej
sygn. akt II K 51/04. Jak powiedzia³ mi Henryk Makles, podczas jednej z roz-
praw przewodnicz¹ca og³osi³a dziesiêciominutow¹ przerwê i uda³a siê do
Wydzia³u Karnego, gdzie znajdowa³o siê ponad sto dwadzieœcia tomów akt,
przynosz¹c stamt¹d protokó³ z rozprawy nieistotny dla sprawy cywilnej, co
podnios³a strona powodowa.

Zakoñczenie postêpowania dowodowego mia³o miejsce 20 czerwca
2007 r., czyli w dniu wydania wyroku. Nie jest prawd¹ stwierdzenie ministra
Czai, ¿e pomimo trwaj¹cego jeszcze rok procesu nie zosta³ przeprowadzony
¿aden dowód, gdy¿ po wskazanym terminie 29 czerwca 2006 r. sk³adane by-
³y i rozpatrywane przez s¹d wnioski dowodowe zawarte w pismach z dnia 14
i 18 czerwca 2007 r.

Mylna jest równie¿ ocena zgromadzonego przez s¹d „bardzo bogatego
materia³u dowodowego”. W toku procesu pominiêto i oddalono wiêkszoœæ
wniosków dowodowych zg³aszanych przez powoda, w tym tak istotnych, jak
potwierdzenie dowodów wp³at, wniosków bieg³ych, przeciwdowodów na za-
kwestionowanie twierdzeñ strony pozwanej, dowodów ze sprawy karnej na
fa³szowanie baz danych. Jak siê okaza³o, powo³any póŸniej w sprawie kar-

142 6. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2008 r.



nej bieg³y s¹dowy, potwierdzi³ w ca³oœci zarzuty fa³szerstw wskazywanych
przez powoda, natomiast Pan Minister stwierdzi³ przed wydaniem opinii
przez bieg³ego s¹dowego, ¿e by³a to subiektywna ocena Henryka Maklesa
i nie mo¿e byæ uznana za trafn¹.

Pani Minister, proszê o przyjrzenie siê sprawie bardziej wnikliwie, ani¿eli
uczyni³ to podsekretarz stanu Jacek Czaja.

Za³¹czam wszystkie potrzebne dokumenty.

Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 27 marca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Czes³awa Ryszki, z³o¿onym podczas

6. posiedzenia Senatu w dniu 6 marca 2008 r. uprzejmie informujê, i¿ wnikliwie za-
pozna³am siê z treœci¹ przekazanych dokumentów. Po g³êbokiej analizie muszê
stwierdziæ, ¿e nie znajdujê w przedstawionej sprawie podstaw do wzruszenia prawdo-
podobnie prawomocnego ju¿ wyroku. Zakres kompetencyjny ujêty w przepisach Roz-
porz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie Pe³nomocnika
Rz¹du do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawid³owoœciom w Insty-
tucjach Publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1660), wyznaczaj¹cy expressis verbis ramy
mojego dzia³ania zawê¿ony jest do instytucji publicznych – organów administracji
rz¹dowej i jednostek samorz¹du terytorialnego, o ile dysponuj¹ pieniêdzmi publiczny-
mi. Wskazaæ zatem nale¿y, ¿e nie mam prawnych mo¿liwoœci do ingerowania w nieza-
wis³oœæ orzeczeñ s¹dowych. Zgodnie z konstytucyjnym trójpodzia³em w³adzy w³adza
s¹downicza jest niezale¿na od w³adzy wykonawczej. Artyku³ 173 Konstytucji stanowi,
i¿ S¹dy s¹ w³adz¹ odrêbn¹ i niezale¿n¹ od innych w³adz. Merytoryczna kontrola orze-
czeñ s¹dowych odbywaæ siê mo¿e jedynie w ramach ustawowo okreœlonych œrodków
zaskar¿enia. Odnoœnie kontroli czynnoœci proceduralnych, to jak zosta³ ju¿ Pan Sena-
tor Czes³aw Ryszka poinformowany, prawid³owoœæ odmowy wszczêcia postêpowania
by³a poddana kontroli instancyjnej (vide pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwoœci p. Jacka Czai z dnia 4.02.2008 r.). Jakakolwiek ingerencja w prawo-
mocny wyrok lub postanowienie, która mog³aby byæ uznana za „rêczne sterowanie”
jest niedopuszczalna. Panu Henrykowi Maklesowi, o ile jest niezadowolony z wyroku,
s³u¿y œrodek odwo³awczy w postaci apelacji. Chyba, ¿e wyrok jest prawomocny i wów-
czas tok instancyjny jest zamkniêty.

Odnoœnie zarzutów domniemanej korupcji to informujê, i¿ wniosek o œciganie dzia-
³añ przestêpczych i korupcyjnych winien z³o¿yæ sam zainteresowany odpowiednim or-
ganom posiadaj¹cym uprawnienia œledcze, jak np. CBA, ABW lub Prokuratura. Ani
Minister Sprawiedliwoœci, ani ja nie jesteœmy wyposa¿eni w aparat œledczo-represyjny,
abyœmy mogli formalnie zweryfikowaæ przedstawione twierdzenia. Ponadto, jak Pan
Senator Ryszka zapewne zauwa¿y³, jest to poœrednia relacja, nie poparta ¿adnymi do-
wodami, nawet uprawdopodobnionymi. Trudno zatem, abym bra³a na siebie odpowie-
dzialnoœæ za prawdziwoœæ tych twierdzeñ. Dziwiê siê, dlaczego Pan H. Makles zwraca
siê do Parlamentarzysty z wnioskiem o podjêcie interwencji, zamiast wyst¹piæ samemu
do organów œcigania w celu zgodnego z prawem zweryfikowania stawianych przez sie-
bie twierdzeñ, przedstawienia dowodów lub wskazania, gdzie siê one znajduj¹. Doma-
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ga siê on od urzêdników administracji rz¹dowej wykonania w³adztwa nie korzystaj¹c
przy tym samemu z narzêdzi danych mu przez Pañstwo, co mo¿e budziæ nieufnoœæ.
I wówczas to Pan Senator Czes³aw Ryszka, zgodnie z Konstytucj¹ i ustaw¹ o wykony-
waniu mandatu pos³a i senatora móg³by mieæ pieczê nad przestrzeganiem prawa.

Z wyrazami szacunku
Julia Pitera

144 6. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2008 r.



Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki dyrektora Œl¹skiego Oddzia³u Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia Marcina Pakulskiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
Jak Pan wie, Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc „LOS” w Olsztynie

ko³o Czêstochowy zosta³o zmuszone do odrzucenia oferty zawarcia przez
NZOZ Zak³ad Ortopedyczno-Rehabilitacyjny imienia Jana Paw³a II w Olszty-
nie kontraktu z Oddzia³em Œl¹skim NFZ w roku 2008. NFZ domaga³ siê bo-
wiem wybudowania windy, a tak¿e œcianek dzia³owych oraz zakupu
zestawu do biostymulacji laserowej (na zakup tego sprzêtu brakuje pieniêdzy
miêdzy innymi z powodu niskiego kontraktu z NFZ).

Pragnê zauwa¿yæ, ¿e Zak³ad Ortopedyczno-Rehabilitacyjny, z którym
NFZ podpisywa³ umowê o œwiadczenia rehabilitacyjne od roku 2003, mieœci
siê na wysokim parterze, do którego prowadzi zbudowany zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami i normami podjazd dla osób niepe³nosprawnych. Po-
niewa¿ w ankiecie do tegorocznego kontraktu nie mo¿na by³o opisaæ
budynku, napisano zgodnie z prawd¹, ¿e budynek nie posiada windy. Pierw-
sze piêtro budynku jest wykorzystywane tylko na potrzeby Stowarzyszenia
„LOS”, w pomieszczeniach znajduj¹cych siê na pierwszym piêtrze nie prowa-
dzi siê rehabilitacji, rejestracja pacjentów jest dostêpna dla wózkowiczów,
gdy¿ znajduje siê na poziomie zerowym! Komu wiêc mia³aby s³u¿yæ winda?

Panie Dyrektorze, proszê zwa¿yæ na fakt, ¿e ta przychodnia obs³uguje
wielu miejscowych pacjentów, których nie staæ na dojazdy do Czêstochowy.
Dlatego proszê o przyjêcie ofert tej przychodni, o podniesienie liczby jedno-
stek i cen jednostek rozliczeniowych, tak aby zak³ad móg³ normalnie funkcjo-
nowaæ.

Za³¹czam odpowiednie pisma Stowarzyszenia LOS.

Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ

Katowice, 20 marca 2008 r.

Szanowna Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 13 marca 2008 roku oraz do³¹czone oœwiadcze-
nie Senatora Czes³awa Ryszka wyjaœniam, ¿e odrzucenie oferty Stowarzyszenia Ludzi
Otwartych Serc „LOS” zosta³o spowodowane niespe³nieniem przez oferenta szeregu
wymogów zapisanych w Zarz¹dzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia okreœla-
j¹cego warunki udzielania œwiadczeñ w rehabilitacji leczniczej.

Postêpowanie konkursowe prowadzone przez Œl¹ski Oddzia³ Wojewódzki NFZ to-
czone by³o w oparciu o procedury zak³adaj¹ce ocenê oferty na podstawie miêdzy inny-
mi pytañ ankietowych weryfikuj¹cych merytoryczn¹ zawartoœæ oferty z wymogami
okreœlonymi przez Prezesa Funduszu.

W przypadku Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc „LOS” w Olsztynie ko³o Czêsto-
chowy dyskwalifikuj¹ce odpowiedzi dotyczy³y postêpowañ z zakresu fizjoterapii ambu-
latoryjnej oraz lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej.

Sk³adaj¹c ofertê, Zak³ad œwiadomie i zgodnie z prawd¹ oœwiadczy³, ¿e nie spe³nia
nastêpuj¹cych wymogów:
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– „czy oferent zapewnia w budynkach wielokondygnacyjnych dŸwig lub inne urz¹-
dzenie techniczne (z wyj¹tkiem schodo³azów), umo¿liwiaj¹ce wjazd osobom niepe³no-
sprawnym ruchowo, w tym poruszaj¹cym siê na wózkach inwalidzkich?”

zosta³a udzielona odpowiedŸ „nie bêdê spe³niaæ warunku od pocz¹tku obowi¹zywa-
nia umowy”,

– „czy oferent zapewnia realizacjê zabiegów œwiat³olecznictwa i elektrolecznictwa
w osobnych pomieszczeniach (boksach), o œciankach o wysokoœci co najmniej 2,0 m,
umo¿liwiaj¹cych stosowanie wspólnej wentylacji mechanicznej?”

zosta³a udzielona odpowiedŸ „nie bêdê spe³niaæ warunku od pocz¹tku obowi¹zywa-
nia umowy”,

– „czy oferent zapewnia lampê terapeutyczn¹ UV – w miejscu?”
zosta³a udzielona odpowiedŸ „nie bêdê spe³niaæ warunku od pocz¹tku obowi¹zywa-

nia umowy”,
– „czy oferent zapewnia zestaw do biostymulacji laserowej?”
zosta³a udzielona odpowiedŸ „nie bêdê spe³niaæ warunku od pocz¹tku obowi¹zywa-

nia umowy”,
– „czy oferent zapewnia przenoœny zestaw do biostymulacji laserowej – w lokalizacji?”
zosta³a udzielona odpowiedŸ „nie bêdê spe³niaæ warunku od pocz¹tku obowi¹zywa-

nia umowy”.
Ponadto wyjaœniam, ¿e zgodnie z Zarz¹dzeniem nr 60/2007/DSOZ Prezesa Naro-

dowego Funduszu Zdrowia z dnia 19.09.2007 r. w sprawie okreœlenia warunków za-
wierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz za³¹cznika nr 3 do ww.
zarz¹dzenia wymaganym czasem pracy lekarza w produkcie 05.1300.207.02 – lekar-
ska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna jest równowa¿nik 1/4 etatu przeliczeniowe-
go tj. minimum 9 godz. tygodniowo, a przedstawiona przez oferenta oferta zak³ada
ni¿szy wymiar czasu pracy lekarza tj. 8 godz.

Udzielenie wy¿ej wymienionych odpowiedzi zaskutkowa³o odrzuceniem ofert, jako
niezgodnych z obowi¹zuj¹cymi wymogami, a co za tym idzie oferuj¹cym ubezpieczo-
nym niedostateczne warunki do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych. Zak³ad utworzony
przez Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc „LOS” w Olsztynie ko³o Czêstochowy jest
niewielkim zak³adem rehabilitacyjnym o bardzo ograniczonym zakresie œwiadczeñ
i warunkami udzielania tych¿e œwiadczeñ znacznie odbiegaj¹cymi od standardów ofe-
rowanych przez inne tego typu jednostki. Subiektywne odczucia w³aœcicieli zak³adu s¹
odmienne od faktycznej oceny dokonanej przez Fundusz podczas wizytacji i kontroli
tej jednostki. W tym œwietle zawieranie kolejnej umowy sankcjonuje niski poziom
œwiadczeñ udzielanych przez ten zak³ad.

Informujê, ¿e Œl¹ski OW NFZ w dniu 6 marca 2008 roku og³osi³ dodatkowe postê-
powania konkursowe w zakresie œwiadczeñ:

– Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna,
– Fizjoterapia Ambulatoryjna,
na stronie internetowej ŒOW NFZ w dniu 06.03.2008 roku zamieszczona zosta³a

treœæ Zarz¹dzenia Wewnêtrznego Dyrektora ŒOW NFZ nr 085/2008 z dnia 18.02.2008
w sprawie zasad ustalenia ceny za œwiadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane w ra-
mach postêpowañ warunkowo dopuszczaj¹cych do udzielania œwiadczeñ podmioty
niespe³niaj¹ce wymagañ okreœlonych w Zarz¹dzeniu Prezesa NFZ nr 60/2007/DSOZ
w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

W zwi¹zku z powy¿szym Oferent mo¿e ponownie z³o¿yæ ofertê na og³oszone postê-
powania w rodzaju œwiadczeñ Rehabilitacja Lecznicza.

Z powa¿aniem
DYREKTOR
Œl¹skiego Oddzia³u Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Katowicach
Zygmunt Klosa
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

kierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Jesteœmy w przededniu ma³o chlubnej rocznicy 1968 r., kiedy rzesze oby-
wateli opuszcza³y Polskê z przyczyn nie zawsze od nich zale¿nych. Dzisiaj,
w marcu 2008 r., s³yszymy o ekspresowej próbie naprawienia krzywd i przy-
wracaniu obywatelstwa polskiego emigrantom z 1968 r., którzy przecie¿ tak
naprawdê tego obywatelstwa nigdy siê nie zrzekli.

Wœród rzeszy emigrantów, o czym przewa¿nie siê zapomina, by³y osoby
niepe³noletnie, dzieci i m³odzie¿, które, nie maj¹c jakiegokolwiek wyboru, mu-
sia³y wspólnie ze swoimi rodzicami opuœciæ Polskê. Dzisiaj bezskutecznie
walcz¹ o bycie Polakiem, a polskie placówki dyplomatyczne, zamiast im
w tym pomagaæ, rzucaj¹ im k³ody pod nogi.

D³ugo nie mog³em zrozumieæ problemu roku 1968, dopóki nie zetkn¹³em
siê z przypadkiem mojej przyjació³ki, g³êboko wierz¹cej katoliczki, która jako
piêtnastolatka wraz z matk¹ wyjecha³a z Polski w styczniu 1970 r. Dodam,
¿e ca³kiem szczerze oœwiadczy³a mi, i¿ uczyni³y tak jedynie z uwagi na mo¿li-
woœæ poprawy swojej sytuacji ekonomicznej, bo, jak twierdzi, by³y biedn¹ ro-
dzin¹. Zreszt¹ potwierdzi³a to w wielu pismach do polskich urzêdów, które
kieruje tam od ³adnych kilku lat. Korespondencjê, w razie zainteresowania
problemem, przeka¿ê.

Nie wierzy³em, ¿e sprawê tak zwanego poœwiadczenia obywatelstwa
polskiego dla osoby, która jako dziecko opuœci³a Polskê i nigdy nie zrzek³a siê
polskiego obywatelstwa, mo¿na prowadziæ piêæ lat, domagaj¹c siê po drodze,
oprócz szczegó³owego ¿yciorysu i zdjêcia, równie¿ oœwiadczeñ o niewystêpo-
waniu o obywatelstwo izraelskie b¹dŸ kraju Unii Europejskiej, w którym od
trzydziestu oœmiu lat mieszka i gdzie za³o¿y³a rodzinê.

Oczywiœcie, choæ up³ynê³o ju¿ piêæ lat, koñca sprawy nie widaæ. Nie wiem
zatem, czy pomimo szumnych hase³ naprawienia krzywd emigracji 1968 r.
uda siê to zrobiæ ekspresowo, skoro teoretycznie proste sprawy urzêdy prze-
ci¹gaj¹ w nieskoñczonoœæ. A przecie¿ moja przyjació³ka, i pewnie tysi¹ce in-
nych dzieci emigrantów 1968 r., prosi tylko o jedno – o potwierdzenie, ¿e jest
obywatelk¹ Polski, bo, jak pisze, by³a Polk¹, jest Polk¹ i umrze Polk¹, ale nie
ma tego na papierze.

Tadeusz Skorupa

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 3 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 13 marca 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-203/08)

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Tadeusza Sko-
rupê podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 roku w sprawie zwrotu
obywatelstwa osobom, które w wyniku tzw. wydarzeñ marcowych 1968 roku utraci³y
obywatelstwo polskie, z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie informujê, ¿e
na polecenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji przeprowadzone zosta³y
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analizy stanu prawnego i faktycznego dotycz¹cego sprawy tzw. emigrantów marco-
wych, czyli obywateli polskich narodowoœci ¿ydowskiej, którzy opuœcili terytorium Pol-
ski w latach 1968–1972 i udali siê do Izraela.

Organy administracji prowadz¹ce postêpowania w sprawach o stwierdzanie posia-
dania obywatelstwa polskiego przez ww. osoby – na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 15 lutego 1962 roku o obywatelstwie polskim (tj.: Dz. U. z 2000 roku Nr 28, poz. 353
z póŸn. zm.) – orzeka³y dotychczas o utracie obywatelstwa polskiego przez wskazane
wy¿ej osoby po ustaleniu, ¿e naby³y one obywatelstwo izraelskie i przed wyjazdem
z Polski z³o¿y³y podanie do Rady Pañstwa o zezwolenie na zmianê obywatelstwa pol-
skiego na izraelskie. W opinii organów w konsekwencji z³o¿enia podania osoby te uzys-
ka³y Uchwa³¹ Nr 5/58 Rady Pañstwa z dnia 23 stycznia 1958 roku zezwolenie na
zmianê obywatelstwa. Jako podstawê utraty obywatelstwa polskiego wskazywano
art. 13 cyt. wy¿ej ustawy w brzmieniu tego przepisu obowi¹zuj¹cym w dacie zaistnie-
nia wskazanych wy¿ej zdarzeñ.

W ocenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji – przekazanej do wiadomo-
œci wszystkim wojewodom prowadz¹cym w I instancji przedmiotowe postêpowania –
organy administracji zobowi¹zane s¹ zgromadziæ i oceniæ dowody konieczne dla usta-
lenia stanu faktycznego i prawnego sprawy. Zwa¿ywszy na fakt, i¿ prowadzone postê-
powania o stwierdzenie obywatelstwa polskiego dotycz¹ zdarzeñ, które mia³y miejsce
w odleg³ej przesz³oœci – niezbêdne jest nie tylko zgromadzenie dokumentów archiwal-
nych, ale równie¿ prawid³owa ocena okolicznoœci, w jakich mia³y miejsce zdarzenia is-
totne dla statusu obywatelstwa.

Rozpatruj¹c zatem sprawy tzw. emigrantów marcowych nale¿y uwzglêdniæ, i¿ s¹ to
osoby, które opuœci³y Polskê w wyniku rozpêtanej w marcu 1968 roku przez ówczesne
w³adze PRL kampanii antysemickiej. Komunistyczne pañstwo poprzez przeœladowanie
i szykany wymierzone w obywateli polskich pochodzenia ¿ydowskiego doprowadzi³o do
podjêcia przez nich trudnych i bolesnych decyzji o opuszczeniu kraju. W ocenie Mini-
stra SWiA dzia³ania podejmowane w warunkach takiego przymusu nie mog¹ byæ pod-
staw¹ rozstrzygniêæ w demokratycznym pañstwie prawa.

Z powy¿szych wzglêdów wnioski o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskie-
go z³o¿one przez osoby, które po marcu 1968 roku na skutek kampaniin antysemic-
kiej, wyst¹pi³y do Rady Pañstwa o zezwolenie na zmianê obywatelstwa polskiego na
izraelskie bêd¹ przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji rozpatrywane
pozytywnie.

Z powa¿aniem
MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Piotr Stachañczyk
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

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

Pojawiaj¹ce siê ostatnio sygna³y o trwaj¹cych pracach nad nowelizacj¹
ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia
1974 r., maj¹cych na celu uproszczenie i czêœciowe zniesienie obowi¹zku
meldunkowego, nie zawieraj¹ informacji na temat zakresu planowanych
zmian.

Jednym z bardziej dotkliwych utrudnieñ, jakie wynikaj¹ z ustawy o ewi-
dencji ludnoœci i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. dla osób
chc¹cych zmieniæ miejsce zameldowania na pobyt sta³y, jest obowi¹zek za-
warty w art. 11 ust. 1, zgodnie z którym osoba zobowi¹zana do zameldowa-
nia siê na pobyt sta³y przedstawia organowi gminy, w³aœciwemu ze wzglêdu
na nowe miejsce jej pobytu sta³ego, zaœwiadczenie o wymeldowaniu siê z po-
przedniego miejsca pobytu sta³ego.

W praktyce oznacza to, i¿ na przyk³ad osoba zameldowana na pobyt cza-
sowy w Warszawie, a na pobyt sta³y w Kielcach, w momencie, gdy zechce za-
meldowaæ siê na pobyt sta³y w Warszawie, musi udaæ siê do Kielc wy³¹cznie
w celu uzyskania zaœwiadczenia o wymeldowaniu. Maj¹c na uwadze godzi-
ny otwarcia odpowiednich urzêdów, oznacza to niejednokrotnie koniecznoœæ
wziêcia dnia wolnego i pokonania du¿ych odleg³oœci.

Rozwi¹zanie takie by³o ze wzglêdów technicznych uzasadnione w chwili
powstania ustawy, a wiêc w 1974 r., jednak¿e wspó³czesny rozwój elektro-
nicznych œrodków komunikacji, a tak¿e wprowadzenie Powszechnego Elek-
tronicznego Systemu Ewidencji Ludnoœci (PESEL) stwarzaj¹ mo¿liwoœæ
za³atwienia wy¿ej opisanej sprawy w jednym urzêdzie, tym, w którym dana
osoba chce siê zameldowaæ na nowe miejsce sta³ego pobytu (w opisanym przy-
k³adzie by³by to odpowiedni urz¹d w Warszawie). Formalnoœci zwi¹zane z wy-
meldowaniem siê danej osoby z poprzedniego miejsca pobytu sta³ego urzêdy
mog³yby przecie¿ za³atwiæ w drodze wewnêtrznej komunikacji, a petenci nie by-
liby ju¿ nara¿eni na koszty i trudy czêstokroæ kilkusetkilometrowej podró¿y od-
bywanej jedynie w celu uzyskania zaœwiadczenia o wymeldowaniu.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 marca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do pisma z dnia 13 marca 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-206/08)

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia Senatora RP Pana Eryka Smulewicza z³o¿onego
podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 roku w sprawie prac nad no-
welizacj¹ ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludnoœci i dowodach osobi-
stych w zakresie uproszczenia i czêœciowego zniesienia obowi¹zku meldunkowego
pragnê uprzejmie poinformowaæ, i¿ Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji roz-
wa¿a zniesienie obowi¹zku meldunkowego i wprowadzenie innej formy rejestracji osób
przebywaj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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W trakcie prowadzonych prac nad zniesieniem obowi¹zku meldunkowego Minister
SWiA zwróci³ siê do pozosta³ych cz³onków Rady Ministrów z proœb¹ o przeanalizowanie
i wskazanie ewentualnych konsekwencji prawnych, organizacyjnych i finansowych dla
ka¿dego z resortów jakie bêd¹ wi¹za³y siê ze zniesieniem obowi¹zku meldunkowego.
Jednoczeœnie, Minister wyst¹pi³ do 15 placówek dyplomatycznych innych krajów eu-
ropejskich oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady z proœb¹ o przedstawienie sposobu
rejestracji obywateli w tych pañstwach.

Na podstawie zebranych materia³ów opracowano wstêpn¹ koncepcjê nowych zasad
rejestracji osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bêd¹c¹ dopiero na etapie wy-
pracowywania rozwi¹zania. Koncepcja z jednej strony zapewnia realizacjê zadañ Pañ-
stwa (np. finansowanie samorz¹dów) i uprawnieñ obywateli (np. prawo wyborcze),
z drugiej - ma na celu maksymalne uproszczenie procedur zwi¹zanych z t¹ rejestracj¹,
umo¿liwiaj¹c dokonywanie zg³oszenia drog¹ internetow¹ i pocztow¹. Przewiduje rów-
nie¿ odst¹pienie od wymogu zamieszczania w dowodzie osobistym danych adreso-
wych, dlatego te¿ zmiana adresu zamieszkania nie bêdzie skutkowa³a koniecznoœci¹
wymiany tego dokumentu. Ponadto, planuje siê umo¿liwienie zg³aszania adresu do ko-
respondencji (w tym adresu e:mail) u³atwiaj¹cego dorêczanie korespondencji.

Z powa¿aniem
MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Witold Dro¿d¿
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Moje oœwiadczenie dotyczy wyjaœnienia w sprawie op³acania sk³adki na
ubezpieczenie zdrowotne przez osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ udzielonego przez Ministerstwo Zdrowia dnia 13 listopada 2007 r.

Z wyjaœnienia tego wynika, ¿e – w myœl art. 82 ust. 3, w zwi¹zku z ust. 5
tego samego artyku³u ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. – je¿eli przedsiêbior-
ca prowadzi pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w ró¿nych formach, to
powstaje zbieg tytu³ów uzyskania przychodów, zaœ obowi¹zek odprowadze-
nia sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne powstanie z chwil¹, gdy przedsiê-
biorca osi¹gnie przychody z obu tych tytu³ów. Je¿eli zaœ przedsiêbiorca,
bêd¹c osob¹ fizyczn¹, prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na podstawie jed-
nego wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, to mamy do czynienia
z jedn¹ form¹ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a zatem uzyskuje on
przychody z jednego tytu³u, co oznacza, ¿e sk³adka na ubezpieczenie zdro-
wotne op³acana jest tylko z tego tytu³u. Ponadto, zgodnie z art. 82 ust. 2,
w zwi¹zku z art. 66 ust. 1 wspomnianej ustawy, je¿eli ubezpieczony osi¹ga
przychody z wiêcej ni¿ jednego tytu³u, z którego wynika obowi¹zek ubezpie-
czenia zdrowotnego – na przyk³ad osoba bêd¹ca pracownikiem bêdzie rów-
nie¿ prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – sk³adkê op³aca siê od ka¿dego
z tych tytu³ów odrêbnie.

Opisana sytuacja jest z ca³¹ pewnoœci¹ niekorzystna dla osób prowa-
dz¹cych kilka ró¿nych dzia³alnoœci gospodarczych lub pracuj¹cych tak¿e po-
za prowadzon¹ dzia³alnoœci¹. Powstaje zatem pytanie, czy Ministerstwo
Zdrowia ma zamiar podj¹æ kroki, które doprowadzi³yby do zmiany obowi¹zu-
j¹cych przepisów tak, aby osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ w ró¿nych formach i osoby zatrudnione tak¿e poza prowadzon¹
przez siebie dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ nie by³y zmuszone do uiszczania
sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne z kilku ró¿nych tytu³ów jednoczeœnie.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.03

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 13 marca 2008 r., znak:

BPS/DSK-043-223/08 przekazuj¹ce oœwiadczenie Pana Senatora Eryka Smulewicza
w sprawie obowi¹zku odprowadzania sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne od przycho-
dów uzyskanych z kilku tytu³ów prawnych proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Art. 65 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze œrodków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z póŸn. zm.), zwanej dalej
„ustaw¹”, opiera system ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach równego traktowa-
nia i solidarnoœci spo³ecznej oraz równego dostêpu do œwiadczeñ opieki zdrowotnej
i dostêpu do œwiadczeniodawców. Zasada solidarnoœci spo³ecznej w rozumieniu syste-
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mu ubezpieczenia zdrowotnego polega na tym, ¿e fundusz powsta³y ze sk³adek na
ubezpieczenie zdrowotne nie identyfikuje sk³adek i nie przypisuje ich do osoby, od któ-
rej zosta³y pobrane. Zasad¹ jest, ¿e ci, którzy op³acaj¹ sk³adkê, nie wiedz¹, na czyje
œwiadczenia zostaj¹ wydane pieni¹dze, które wp³acili w ramach swojego obowi¹zku
ubezpieczeniowego. Niezale¿nie od kwoty, jak¹ wp³acili, maj¹ takie same uprawnienia
do œwiadczeñ jak osoby, które wp³aci³y mniej lub wiêcej od nich. Oznacza to, ¿e ¿aden
ubezpieczony nie nabywa wiêkszych uprawnieñ w ramach dostêpu do œwiadczeñ z te-
go tylko tytu³u, ¿e jego sk³adki s¹ wiêksze ni¿ innej osoby. Zasada równego dostêpu do
œwiadczeñ opieki zdrowotnej oznacza, ¿e ka¿dy ubezpieczony ma takie same prawa
i musi byæ równo traktowany w systemie ochrony zdrowia. Ustawa wyra¿a tê zasadê
miêdzy innymi w przepisach dotycz¹cych dostêpu do œwiadczeñ, w tym kolejki oczeku-
j¹cych na œwiadczenia, jednolitego koszyka negatywnego oraz jednolitego zakresu do-
stêpnych œwiadczeñ. Wynika z niej, ¿e dostêp do œwiadczeñ musi byæ równy w ujêciu
rzeczywistym, a nie tylko formalnym czy prawnym.

Na temat solidarnoœci spo³ecznej, jako zasady sytemu ubezpieczeñ zdrowotnych
wypowiedzia³ siê Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku K 14/03 z dnia 7 stycznia 2004 r.
orzekaj¹c w sprawie stwierdzenia zgodnoœci z Konstytucj¹ niektórych przepisów usta-
wy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia, w którym stwierdzi³ miêdzy innymi, ¿e „(...) dostêp do œwiadczeñ finansowa-
nych ze œrodków publicznych musi byæ równy dla wszystkich obywateli, niezale¿nie od
ich sytuacji materialnej. Proklamowana w analizowanym przepisie równoœæ w dostêpie
do œwiadczeñ opieki zdrowotnej stanowi rozwiniêcie wyra¿onej w art. 32 Konstytucji
zasady równoœci oraz koncepcji solidaryzmu spo³ecznego. Zasady korzystania ze
œwiadczeñ opieki zdrowotnej w tym zakresie s¹ bowiem niezale¿ne od zakresu partycy-
pacji poszczególnych cz³onków wspólnoty obywatelskiej w tworzeniu zasobu œrodków
publicznych stanowi¹cych Ÿród³o ich finansowania”.

Realizacja przez pañstwo zasad zawartych w art. 65 ustawy mo¿liwa jest dziêki roz-
wi¹zaniom zawartym w rozdziale 2 ustawy i m.in. przepisom art. 81 i 82. Zasada op³a-
cania sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku uzyskiwania przez
ubezpieczonego przychodów z wiêcej ni¿ jednego tytu³u do objêcia ubezpieczeniem, od-
rêbnie z ka¿dego z tych tytu³ów nie odnosi siê wy³¹cznie do przychodów uzyskiwanych
z dzia³alnoœci gospodarczej, ale równie¿ do przychodów osi¹ganych w ramach stosun-
ków pracy, pracy nak³adczej, umów cywilnoprawnych i innych wskazanych w art. 66
ust. 1 pkt 1 lit a, d-i w zwi¹zku z 81 ust. 1 ustawy.

Dodatkowo ustawodawca w art. 81 ust. 2 ustawy zawar³ bardzo elastyczne i ko-
rzystne dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ pozarolnicz¹ rozwi¹zanie pozwalaj¹ce na
dobrowolne wybranie przez ubezpieczonego podstawy wymiaru sk³adki, któr¹ stanowi
kwota zadeklarowana, nie ni¿sza jednak ni¿ 75% przeciêtnego miesiêcznego wynagro-
dzenia. Ustawodawca dopuœci³ zatem sytuacjê, w której ubezpieczony osi¹gaj¹c znacz-
ny przychód ma ustalon¹ sta³¹ wysokoœæ sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne.
Powy¿sze rozwi¹zanie ma zastosowanie wy³¹cznie do przychodów z dzia³alnoœci gospo-
darczej, natomiast pozostali ubezpieczeni maj¹ obowi¹zek op³acania sk³adek od rze-
czywistej wysokoœci przychodu osi¹ganego z ka¿dego tytu³u.

Przepisy ustawy maj¹ na celu uregulowanie ogólnych zasad dotycz¹cych powsta-
nia obowi¹zku ubezpieczenia i sposobu wyliczenia sk³adki z niego wynikaj¹cej, wpro-
wadzenie natomiast kolejnych wyj¹tków i wy³¹czeñ spowoduje, ¿e ka¿da grupa
obowi¹zana do odprowadzania sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne bêdzie mog³a pod-
nosiæ zarzuty nadmiernego obci¹¿ania jej dochodów danin¹ publiczn¹.

Dodatkowo nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny w wy¿ej powo³anym wyro-
ku stwierdzi³ niezgodnoœæ art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powsze-
chnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391,
Nr 73 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z przepisami tej ustawy dotycz¹cymi organizacji i zasad
dzia³ania Narodowego Funduszu Zdrowia (rozdzia³y 1 i 4), zasad zabezpieczenia po-
trzeb zdrowotnych i organizacji udzielania œwiadczeñ zdrowotnych (rozdzia³y 5, 6, 7
i 8), gospodarki finansowej (rozdzia³ 9), zasad nadzoru i kontroli wykonywania zadañ
Narodowego Funduszu Zdrowia (rozdzia³ 13), z art. 68 w zwi¹zku z art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, jednak (mimo wniosku o stwierdzenie niezgodnoœci z Kon-

152 6. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2008 r.



stytucj¹ wszystkich przepisów tej ustawy) Trybuna³ uzna³, ¿e art. 24 ust. 5 i 6 ustawy
z 2003 r., bêd¹cy odpowiednikiem obecnie obowi¹zuj¹cych art. 81 i 82 ustawy, nie na-
ruszaj¹ przepisów Konstytucji. Tym samym obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy ustawy
w sposób zgodny z Konstytucj¹ reguluj¹ kwestie dotycz¹ce obowi¹zku op³acania
sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê w chwili obecnej Rz¹d nie przygotowuje w zakresie
wskazanym w oœwiadczeniu Pana Senatora Eryka Smulewicza zmian w przepisach
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Krzysztof Grzegorek

6. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2008 r. 153



Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Mój wniosek dotyczy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2007–2013, dzia³ania 1.5. „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

W ramach tego dzia³ania osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ rolnicz¹ mog¹
otrzymaæ wsparcie miêdzy innymi na zakup i instalacjê maszyn i urz¹dzeñ.
W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie, jakimi kryteriami oceny parametrów
(moc, wydajnoœæ itp.) planowanych do zakupienia maszyn i urz¹dzeñ bêdzie
siê kierowaæ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czy jedynym
kryterium bêdzie wielkoœæ prowadzonego gospodarstwa, posiadanych lub
dzier¿awionych gruntów rolnych? A mo¿e tak¿e klasa oraz struktura posia-
danych gruntów rolnych, co wydaje siê szczególnie zasadne w przypadku
posiadania w gospodarstwie rolnym tak zwanych gleb lekkich lub ciê¿kich?

Kiedy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikuje
przedmiotowe kryteria, tak aby rolnicy mogli wzi¹æ je pod uwagê przy plano-
waniu zakupów inwestycyjnych i podczas sporz¹dzania wniosków o dofi-
nansowanie?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 marca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca 2008 r., znak BPS/DSK-043-235/08, przy

którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Eryka Smulewicza dotycz¹ce
zasad oceny inwestycji zg³oszonych do finansowania w ramach dzia³ania „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych” objêtego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013, przekazujê nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Szczegó³owe zasady udzielania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Moderni-
zacja gospodarstw rolnych”, w tym kryteria dotycz¹ce beneficjenta, gospodarstwa i in-
westycji, okreœlone zosta³y w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 paŸdziernika 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objêtego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. Nr 193, poz. 1397
z póŸn. zm.). Pomoc w ramach tego dzia³ania przeznaczona jest wy³¹cznie na inwestycje,
które s¹ uzasadnione ekonomicznie i s¹ zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci rolniczej
w gospodarstwie. Oznacza to, ¿e ka¿da zg³oszona do finansowania inwestycja bêdzie
oceniana pod wzglêdem przydatnoœci technologicznej, profilu i skali produkcji w danym
gospodarstwie oraz pod wzglêdem wysokoœci kosztów jej realizacji. Oceniaj¹c maszyny
zg³oszone do dofinansowania w ramach PROW 2007–2013 zwraca siê uwagê na dopaso-
wanie parametrów tych maszyn do potrzeb wynikaj¹cych z rozmiarów i intensywnoœci
prowadzonej w gospodarstwie dzia³alnoœci produkcyjnej. Ocena planowanej przez wnio-
skodawcê inwestycji, uwzglêdniaj¹ca wy¿ej opisane elementy, ma wykazaæ czy sprzêt
rolniczy zosta³ racjonalnie dobrany do potrzeb danego gospodarstwa.
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Na zlecenie ARiMR sporz¹dzona zosta³a ekspertyza dotycz¹ca oceny racjonalnoœci
zakupu maszyn, urz¹dzeñ i ci¹gników rolniczych w zakresie oceny ekonomiczno-tech-
nicznej wniosków o przyznanie pomocy m.in. w ramach dzia³ania „Modernizacja go-
spodarstw rolnych" PROW 2007–2013. Jest ona dostêpna na stronie internetowej
ARiMR: www.arimr.gov.pl, w zak³adce „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w pkt 5
„Narzêdzia pomocnicze przy wype³nianiu wniosku o przyznanie pomocy finansowej”.

MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Marek Sawicki
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Janusza Kopera

W nawi¹zaniu do wczeœniej z³o¿onego oœwiadczenia oraz do informacji
uzyskanej od firmy Jacobs Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, która to firma
powiadomi³a o fakcie przygotowania koncepcji budowy nowego odcinka dro-
gi krajowej nr 60 od wêz³a z ulic¹ Wyszogrodzk¹ w P³ocku do miejscowoœci
Goœlice, oraz materia³ów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej, tak
zwana Obwodnica Pó³nocna P³ocka, i przedstawieniu przedmiotowej koncep-
cji w styczniu bie¿¹cego roku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, proszê o informacje, czy decyzja w tej sprawie zosta³a ju¿ podjêta,
ewentualnie – kiedy zostanie podjêta.

Zwracam siê tak¿e do Pana Dyrektora z wnioskiem o przyspieszenie za-
³atwienia wszelkich procedur administracyjnych zwi¹zanych z przedmiotow¹
inwestycj¹ w celu uzyskania jak najszybciej pozwolenia na budowê, co umo¿-
liwia³oby ubieganie siê o œrodki zewnêtrzne na realizacjê tej¿e inwestycji.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.02

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo nr BPS/DSK-043-254/08 z dnia 13 marca 2008 r. doty-

cz¹ce oœwiadczenia Pana Senatora Eryka Smulewicza, z³o¿onego podczas 6. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 r., w sprawie budowy pó³nocnej obwodnicy P³ocka,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawia swoje stanowisko.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wykreœli³a budowy obwodnicy
P³ocka z planów inwestycyjnych. Inwestycja ta zosta³a umieszczona na liœcie rezerwo-
wej obwodnic, które bêd¹ realizowane w latach 2008–2012, co oznacza, ¿e inwestycja
ta zostanie sfinalizowana pod warunkiem zapewnienia finansowania. W chwili obecnej
trwaj¹ prace przygotowawcze do realizacji wschodniej obwodnicy P³ocka. GDDKiA uzy-
ska³a decyzjê œrodowiskow¹. Zosta³o opracowane Studium Techniczno-Ekonomiczne.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e w dniu 3 kwietnia 2008 r. odbêdzie siê posiedzenie
Komisji Oceny Przedsiêwziêæ Inwestycyjnych dzia³aj¹cej przy Generalnym Dyrektorze
Dróg Krajowych i Autostrad, na którym zostanie rozpatrzona „Koncepcja Programowa
budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 60 od wêz³a „Wyszogrodzka” w P³ocku do
miejscowoœci Goœlice”. Od ustaleñ KOPI zale¿y dalszy harmonogram prac zwi¹zanych
z obwodnic¹ P³ocka oraz kiedy zostanie z³o¿ony wniosek o wydanie decyzji lokalizacyj-
nej, która jest niezbêdna do rozpoczêcia wykupu gruntów.

Z powa¿aniem
GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD
mgr in¿. Janusz Koper
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy propozycji zmiany ustawy o drogach publicznych.
Pocz¹tkowo w zarz¹dzie pañstwa znajdowa³o siê oko³o 100 tysiêcy km

dróg z ca³ej Polski. Obecnie liczba ta zmniejszy³a siê do oko³o 17 tysiêcy km.
W zarz¹d samorz¹dów lokalnych miast na prawach powiatu przekazano od-
cinki dróg krajowych znajduj¹ce siê w granicach terytorialnych danego po-
wiatu. Oznacza to, ¿e utrzymywanie tych dróg oraz wykonywanie wszelkich
zwi¹zanych z tym dzia³añ inwestycyjnych nale¿y do tych miast. Zarz¹dc¹
zatem nie jest GDDKiA, choæ powinna nim byæ, ale dany samorz¹d, dla które-
go oznacza to zwiêkszone wydatki na infrastrukturê drogow¹, co ma istotny
wp³yw na jego finanse.

Warto podkreœliæ, ¿e wa¿nym problemem jest brak jednolitych zasad do-
tycz¹cych zarz¹du dróg. W Polsce jest wiele miast, które odczuwaj¹ zwi¹za-
ne z tym brakiem k³opoty. Doskona³ym tego przyk³adem jest Czêstochowa.
W jej granicach znajduj¹ siê odcinek drogi krajowej nr 1 z Warszawy do Kato-
wic o d³ugoœci 15,3 km oraz odcinki dróg krajowych nr 46, 43 i 91 o ³¹cznej
d³ugoœci 45 km. Miasto otrzyma³o nad nimi zarz¹d w 1997 r. Od tego czasu
uda³o siê wykonaæ kilka bardzo podstawowych zadañ, miêdzy innymi zbu-
dowaæ sygnalizacjê œwietln¹ oraz fragment ekranów akustycznych.

Niestety ruch, jaki panuje szczególnie na DK-1, ma istotny wp³yw na stan
tej drogi. Miasto, ograniczaj¹c wydatki na drogi gminne, rocznie na utrzyma-
nie przejezdnoœci dróg krajowych wydaje oko³o 10 milionów z³ – jest to suma
absolutnie minimalna – z puli oko³o 30 milionów z³ dostêpnych na utrzymanie
i budowê dróg w ca³ym mieœcie. Pieni¹dze s¹ wydawane na remont na-
wierzchni, uzupe³nianie barier energoch³onnych, frezowanie i wymianê
dywaników asfaltowych. Ca³kowity koszt remontu miejskiego odcinka
DK-1 szacuje siê na oko³o 300 milionów z³. Miasto nie jest ju¿ w stanie d³u-
¿ej zapewniaæ bie¿¹cego utrzymania odcinków dróg krajowych znajdu-
j¹cych siê w jego granicach, ze wzglêdu na systematyczne wzrastanie
natê¿enia ruchu, zw³aszcza ¿e podbudowa samej drogi powinna spe³niaæ
odpowiednie wymogi – 115 kN na 1 m2. Ruch na miejskim odcinku DK-1 we-
d³ug ostro¿nych wyliczeñ utrzymuje siê na poziomie oko³o szeœædziesiêciu ty-
siêcy samochodów na dobê, z czego 1/3 to samochody ciê¿arowe. Przy tym
natê¿eniu ruch miejski szacuje siê na oko³o piêtnaœcie tysiêcy pojazdów na
dobê.

Budowa autostrady i obwodnicy wed³ug wstêpnych obliczeñ nie spowo-
duje zmniejszenia natê¿enia ruchu, przyczyni siê jedynie do przejêcia nad-
wy¿ki pojazdów wynikaj¹cej ze wzrostu tego natê¿enia – wzrost bêdzie
zreszt¹ systematycznie nastêpowa³ w ca³ym kraju – oraz zmniejszenia liczby
samochodów ciê¿arowych.

Jak ju¿ podkreœla³em, nie jest to problem tylko Czêstochowy, ale tak¿e
wielu innych miast w kraju, nale¿y wiêc go potraktowaæ jako problem rangi
ogólnokrajowej. Samorz¹dy miast na prawach powiatu d³u¿ej nie unios¹ na
swych barkach samodzielnego utrzymania odcinków dróg krajowych znajdu-
j¹cych siê w granicach miast, a to odbije siê na u¿ytkownikach tych¿e dróg.

W mojej ocenie najbardziej po¿¹danym i oczekiwanym rozwi¹zaniem by-
³oby wprowadzenie subwencji drogowej na utrzymanie odcinków dróg krajo-
wych znajduj¹cych siê w granicach terytorialnych miast na prawach powiatu
i przekazanie jej do dyspozycji miejskich zarz¹dców dróg. Pula pieniêdzy by-
³aby wyliczana na podstawie danych dotycz¹cych natê¿enia ruchu oraz
ca³kowitej d³ugoœci odcinków dróg krajowych w granicach administracyjnych
miasta.

Subwencja wykorzystywana by³aby w dwóch celach: na bie¿¹ce utrzy-
manie, czyli odœnie¿anie, sprz¹tanie, oœwietlenie, bie¿¹ce remonty, uzu-
pe³nianie znoszonych barier energoch³onnych; na sprawy inwestycyjne, czyli
budowê ekranów akustycznych, sygnalizacji œwietlnych, przebudowê skrzy-
¿owañ wraz ze zmian¹ podbudowy, budowê barier energoch³onnych.
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W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o zajêcie stanowiska w tej sprawie
oraz podanie konkretnej propozycji rozwi¹zania opisanego problemu. Czy
mo¿emy liczyæ na to, ¿e Pan Minister przygotuje i zg³osi poprawkê do ustawy
o drogach publicznych, która likwidowa³aby ten problem?

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 14 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Szewiñskiego, przes³an¹

przy piœmie Nr BPS/DSK-043-214/08 z dnia 13 marca 2008 r., w sprawie propozycji
zmiany ustawy o drogach publicznych uprzejmie wyjaœniam, ¿e obecnie wszczête zo-
sta³y prace maj¹ce na celu dokoñczenie reformy administracji publicznej. Celem tych
dzia³añ jest uporz¹dkowanie podzia³u kompetencji miêdzy administracj¹ rz¹dow¹ i sa-
morz¹dow¹ oraz wzmocnienie znaczenia samorz¹du terytorialnego. Problematyka za-
rz¹dzania drogami i zasady finansowania tych zadañ bêd¹ wa¿nym elementem
przygotowywanej reformy.

W myœl art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póŸn. zm.), do obowi¹zków zarz¹dcy drogi nale¿y m.in.: opra-
cowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzyma-
nia i ochrony dróg, pe³nienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni drogi,
przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów in¿ynierskich
oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich wp³ywu na stan bez-
pieczeñstwa ruchu drogowego oraz wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzy-
maniowych i zabezpieczaj¹cych oraz przeciwdzia³anie niszczeniu dróg przez ich
u¿ytkowników.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury
transportu l¹dowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z póŸn. zm.), zadania w granicach miast
na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania, ochrony dróg i zarz¹dzania nimi finansowane s¹ z bud¿etów tych miast.

Odnosz¹c siê do kwestii finansowania dróg samorz¹dowych, uprzejmie wyjaœniam,
¿e istniej¹cy w latach 1999–2003 system finansowania drogownictwa samorz¹dowego
(w formie czêœci drogowej subwencji ogólnej) uzale¿niony by³ m.in. od natê¿enia ruchu,
stanu iloœciowego sieci drogowej zarz¹dzanej przez dan¹ jednostkê samorz¹dow¹, lo-
kalizacji dróg (tereny górskie, odcinki miejskie). Sposób ten nie by³ akceptowany przez
œrodowiska samorz¹dowe. Strona Samorz¹dowa Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du
Terytorialnego uzna³a, ¿e ówczesny sposób finansowania jednostek samorz¹dowych
powinien zostaæ zmieniony. W zwi¹zku z powy¿szym zosta³a uchwalona ustawa z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 203,
poz. 1966) uwzglêdniaj¹ca w mo¿liwie najpe³niejszy sposób postulaty zg³oszone przez
poszczególne samorz¹dy.

Od 1 stycznia 2004 r. skala wydatków na drogi samorz¹dowe zale¿y g³ównie od te-
go, jaki jest poziom udzia³u dochodów bud¿etów samorz¹dów w podatkach CIT i PIT
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oraz od tego ile œrodków finansowych samorz¹dy przeznacz¹ na remonty dróg czy in-
westycje drogowe.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, uprzejmie informujê, ¿e resort infrastruktury dysponu-
j¹c œrodkami jedynie na drogi krajowe, zarz¹dzane przez Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad, nie ma innych mo¿liwoœci formalnych finansowania dróg za-
rz¹dzanych przez samorz¹dy. Nie ma te¿ mo¿liwoœci ingerowania w dzia³alnoœæ samo-
rz¹dów. Równoczeœnie pragnê podkreœliæ, ¿e kwestie dotycz¹ce finansów publicznych,
w tym równie¿ kszta³towania dochodów jednostek samorz¹du terytorialnego, pozosta-
j¹ we w³aœciwoœci resortu finansów.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Zbigniew Rapciak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Janusza Kopera

Szanowny Panie Dyrektorze!
Moje oœwiadczenie dotyczy przywrócenia zjazdu z DK-1 na drogê zbior-

cz¹ w miejscowoœci Wrzosowa w gminie Poczesna.
Do mojego biura senatorskiego zg³osi³ siê mieszkaniec Wrzosowej w gmi-

nie Poczesna i zwróci³ siê do mnie o pomoc w rozwi¹zaniu pewnego problemu.
Otó¿, w miejscowoœci, w której mieszka, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad zlikwidowa³a – za pomoc¹ bariery ochronnej typu SP-09 – wjazd
na drogê zbiorcz¹ z drogi krajowej nr 1, znajduj¹cy siê na wysokoœci posesji
o numerach: 14, 16 i 18 przy ulicy Katowickiej we Wrzosowej.

Opisywany wjazd istnia³ od trzydziestu piêciu lat i dopiero w 2004 r. zo-
sta³ zlikwidowany, i to bez uprzedniego powiadomienia mieszkañców i pod-
miotów gospodarczych rozlokowanych wzd³u¿ ulicy Katowickiej. Podejmuj¹c
decyzjê o likwidacji wjzadu, nie uwzglêdniono wczeœniejszych uzgodnieñ
z w³adzami gminy, z zarz¹dem dróg, a w szczególnoœci z mieszkañcami gmi-
ny, którzy przekazali fragmenty swoich dzia³ek pod budowê drogi. Zawarta
wtedy umowa dotyczy³a wykonania nowego wjazdu w miejsce uprzednio ist-
niej¹cych, które znajdowa³y siê w po³owie drogi zbiorczej. Po przebudowie
drogi w 1973 r. pozosta³y jedynie dwa wjazdy, które zapewnia³y mieszkañ-
com dobr¹ obs³ugê posesji oraz mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej. W ci¹gu ostatnich dwudziestu lat przy ulicy Katowickiej powsta³o
kilkanaœcie siedzib podmiotów gospodarczych, którym zamkniêcie wjazdu
na drogê zbiorcz¹ przysporzy³o olbrzymich problemów.

Sytuacja jest tym bardziej niezrozumia³a, ¿e 3 lipca 2001 r. generalny dy-
rektor dróg publicznych wyda³ postanowienie o sygnaturze NR-DU-
-5/660/260/1212/2001, po rozpatrzeniu wniosku pana Zbigniewa Œwi¹ca,
zamieszka³ego przy ulicy Katowickiej 16 we Wrzosowej. Postanowienie to do-
tyczy³o zaopiniowania projektu zagospodarowania po³o¿onej we Wrzosowej
przy DK-1 dzia³ki o numerze geodezyjnym 231/4 pod rozbudowê budynku
oraz okreœlenia warunków skomunikowania tego terenu z DK-1, co zosta³o
ujête w ten sposób: „dojazd (wjazd i wyjazd) na terenie przedmiotowej pose-
sji poprzez istniej¹c¹ drogê zbiorcz¹”.

Podjêcie decyzji o zamkniêciu wjazdu wyraŸnie utrudni³o wielu przedsiê-
biorcom prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej oraz sprawi³o, ¿e zmniejszy-
³o siê bezpieczeñstwo osób poruszaj¹cych siê po drodze zbiorczej.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o potraktowanie przedstawionej
sprawy z nale¿yt¹ uwag¹ i podjêcie odpowiednich dzia³añ i decyzji w celu
przywrócenia wjazdu na drogê zbiorcz¹ z DK-1 oraz innych udogodnieñ dla
dobra ogó³u mieszkañców i podmiotów gospodarczych.

W za³¹czniku do oœwiadczenia przedstawiam plan sytuacyjny.

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 9.04.2008 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo Pani Wicemarsza³ek nr BPS/DSK-043-255/08 z dnia 13 marca

2008 roku, w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Andrzeja Szewiñ-
skiego podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2008 roku, dotycz¹cego
przywrócenia zjazdu z drogi krajowej nr 1 na drogê zbiorcz¹ w miejscowoœci Wrzoso-
wa w gminie Poczesna, przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Droga krajowa nr 1 jest jedn¹ z wa¿niejszych dróg w uk³adzie komunikacyjnym Polski,
przenosi ona du¿e natê¿enie ruchu rzêdu 40 tys. pojazdów na dobê. Dla poprawy bezpie-
czeñstwa ruchu drogowego na skrzy¿owaniu drogi krajowej nr 1 z drog¹ lokaln¹ Wrzoso-
wa–Huta Stara w miejscowoœci Wrzosowa w 2002 roku Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad zainstalowa³a sygnalizacjê œwietln¹. Rada So³ecka we Wrzosowej
oraz mieszkañcy ul. Katowickiej w listopadzie 2003 roku, wyst¹pili z wnioskiem do Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon – Czêstochowa, z proœb¹ o podjêcie
dzia³añ, które uniemo¿liwi¹ korzystanie ze zjazdu dla kieruj¹cych pojazdami, poru-
szaj¹cymi siê drog¹ g³ówn¹. Motywowali to tym, ¿e kierowcy pojazdów unikaj¹c koniecz-
noœci ustawienia siê w kolejce przed ww. skrzy¿owaniem z sygnalizacj¹ œwietln¹, u¿ywali
drogi zbiorczej jakjo objazdu, stwarzaj¹c swoimi zachowaniami, w tym najczêœciej nad-
miern¹ prêdkoœci¹, zagro¿enia dla bezpieczeñstwa mieszkañców.

Maj¹c na uwadze poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego w paŸdzierniku 2005 roku
w strefie oddzia³ywania sygnalizacji œwietlnej, zamontowano bariery ochronne na krawêdzi
drogi krajowej nr 1. Podstaw¹ tego dzia³ania by³a zatwierdzona zgodnie z przepisami
organizacja ruchu, dla tego odcinka drogi krajowej.

W odniesieniu do drugiej, poruszanej w oœwiadczeniu Pana Senatora Andrzeja Sze-
wiñskiego kwestii dotycz¹cej sprawy dojazdu do dzia³ki o numerze geodezyjnym 231/4
Pana Zbigniewa Œwi¹ca, uprzejmie informujê, ¿e w roku 1993 Pan Œwi¹c otrzyma³ od
ówczesnej Dyrekcji uzgodnienie na lokalizacjê baru szybkiej obs³ugi pod warunkiem,
¿e dojazd do „Baru” bêdzie przebiega³ drog¹ zbiorcz¹ od skrzy¿owania z drog¹ relacji
Wrzosowa – Huta Stara. Nastêpnie w lutym 2001 roku Pan Œwi¹c wyst¹pi³ do Generalnej
Dyrekcji Dróg Publicznych–Oddzia³ Po³udniowy w Katowicach z wnioskiem o uzgodnie-
nie rozbudowy dotychczasowego budynku, zaznaczaj¹c, ¿e dojazd do niego odbywaæ siê
bêdzie drog¹ zbiorcz¹, tak jak to mia³o miejsce dotychczas. Generalny Dyrektor Dróg Pu-
blicznych wyda³ postanowienie, w którym uzgodni³ rozbudowê przedmiotowego budyn-
ku, pod warunkiem jego obs³ugi istniej¹c¹ drog¹ zbiorcz¹. Omawiana droga zbiorcza ma
zapewnion¹ obs³ugê komunikacyjn¹ poprzez skrzy¿owanie z sygnalizacj¹ œwietln¹
(skrzy¿owanie oddalone jest ok. 450 m od zamkniêtego zjazdu).

Wyra¿am nadziejê, ¿e przedstawione wyjaœnienia bêd¹ satysfakcjonuj¹ce, a wpro-
wadzenie nowej organizacji ruchu wp³ynie na poprawê bezpieczeñstwa podró¿uj¹cych
drog¹ krajow¹ nr 1 oraz mieszkañców ul. Katowickiej we Wrzosowej.

Z wyrazami szacunku
GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD
z up. mgr in¿. Waldemar Królikowski
Zastêpca Generalnego Dyrektora
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W poszukiwaniach recept na poprawê efektywnoœci nauczania w pol-

skim szkolnictwie upowszechnia siê spostrze¿enie, i¿ idea klas profilowa-
nych w szko³ach ponadgimnazjalnych nie gwarantuje rozwoju uczniom
utalentowanym. Klasy tego rodzaju grupuj¹ czêstokroæ m³odzie¿ ró¿nic¹ siê
od siebie zasadniczo umiejêtnoœciami i zainteresowaniami, a prawa zbioro-
woœci nie sprzyjaj¹ ujawnianiu siê jednostek istotnie zdolnych. Jeœli dodaæ
do tego spotykan¹ wœród nauczycieli, dyktowan¹ wieloma wzglêdami, po-
stawê niewykraczania ponad przeciêtnoœæ, to trudno o konstatacjê, i¿ system
oœwiaty w Polsce nastawiony jest na promowanie konkurencyjnoœci jako za-
sady wszelkiego postêpu.

Zwracam siê z zapytaniem, czy resort edukacji rozwa¿a, a je¿eli nie, to
czy uznaje to za wskazane, wdro¿enie w gimnazjach oraz szko³ach ponad-
gimnazjalnych rozwi¹zañ zapewniaj¹cych uczniom, poza minimum ogólnym,
wybór przedmiotów kierunkowych oraz nauczyciela.

Wskazujê, i¿ opcja tego rodzaju nie mo¿e nie przyczyniæ siê do zmotywo-
wania nauczycieli do pracy odpowiadaj¹cej oczekiwaniom spo³ecznym. Po-
zwoli ona uczniom na ujawnienie talentów, a nadawszy sens pracy
nauczycieli, stworzy p³aszczyznê dla odpowiednio motywacyjnego systemu
wynagradzania.

Pragnê tym samym uzyskaæ potwierdzenie, ¿e wprowadzenie mo¿liwoœci
wyboru przedmiotów i ich wyk³adowców, pocz¹wszy od szkó³ ponadpodsta-
wowych, przyczyni siê walnie do ograniczenia rynku korepetycji, daj¹c nau-
czycielom pole do wype³niania ich misji tam, gdzie ich miejsce, czyli
w szko³ach, gwarantuj¹c im przy tym tak¿e satysfakcjê finansow¹.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.03.31

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenia Pana Senatora Marka Trzciñskiego, z³o¿one na

6. posiedzeniu Senatu w dniu 6 marca 2008 roku, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje:
Za organizacjê i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w konkretnej szkole od-

powiedzialny jest dyrektor. Dyrektor szko³y odpowiada równie¿ za organizacjê procesu
dydaktycznego we wszystkich oddzia³ach szko³y, któr¹ kieruje, oraz za terminow¹
i pe³n¹ realizacjê podstawy programowej, stosownie do przyjêtych zakresów nauczania
dla poszczególnych zajêæ edukacyjnych. ¯adne okolicznoœci nie zwalniaj¹ dyrektora
z odpowiedzialnoœci za rzeteln¹ realizacjê wymienionych zadañ. Zadaniem dyrektora
szko³y, w której przeprowadzany jest egzamin maturalny, jest takie zaplanowanie or-
ganizacji konkretnego roku szkolnego, aby w pe³ni zrealizowane zosta³y przyjête pro-
gramy nauczania ze wszystkich obowi¹zkowych zajêæ dydaktycznych, niezale¿nie od
przewidzianych i nieprzewidzianych utrudnieñ, oraz sprawnie przeprowadzony zosta³
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egzamin maturalny. Egzamin maturalny nie absorbuje nauczycieli danej szko³y
w stopniu wiêkszym ni¿ wczeœniej przeprowadzany w tych samych szko³ach egzamin
dojrza³oœci. Ustna czêœæ przeprowadzana jest z dwóch, a nie jak dot¹d z trzech, przed-
miotów. W ustne egzaminy maturalne zaanga¿owani s¹ w konkretnych dniach
i w ustalonych przez dyrektora szko³y godzinach odpowiedni nauczyciele jêzyka pol-
skiego i jêzyków obcych. Zadaniem dyrektora szko³y jest takie opracowanie harmono-
gramu egzaminów ustnych, aby odbywa³y siê one z jak najmniejszym uszczerbkiem
dla m³odszych uczniów danej szko³y.

Prace pisemne sprawdzane s¹ w warunkach, które nie dezorganizuj¹ zajêæ dydak-
tycznych szkó³ ponadgimnazjalnych.

Dyrektor ka¿dej szko³y, w której przeprowadza siê egzamin maturalny, organizuj¹c
wynikaj¹ce z ró¿nych przyczyn zastêpstwa w klasach programowo ni¿szych powinien
mieæ na uwadze potrzebê zrealizowania tych zajêæ, które mog³y, b¹dŸ mog¹, zostaæ od-
wo³ane wskutek odbywaj¹cego siê egzaminu maturalnego.

Nad pe³n¹ realizacj¹ obowi¹zuj¹cej podstawy programowej czuwa nie tylko dyrek-
tor szko³y, ale tak¿e w³aœciwy dla tej szko³y kurator oœwiaty.

Jednoczeœnie informujê, ¿e w szko³ach ponadgimnazjalnych nie prowadzi siê oddzia-
³ów profilowanych. Oddzia³y takie funkcjonowa³y w czteroletnim liceum ogólno-
kszta³c¹cym poprzedniego ustroju szkolnego. Organizacja trzyletniego liceum
ogólnokszta³c¹cego nie przewiduje oddzia³ów profilowanych. Oferta dydaktyczna ka¿dego
trzyletniego liceum ogólnokszta³c¹cego obejmuje nauczanie okreœlonych przedmiotów –
od 2 do 4 – w zakresie rozszerzonym. Liceum ogólnokszta³c¹ce nie jest szko³¹ rejonow¹
i ka¿dy zainteresowany mo¿e wybraæ szko³ê o interesuj¹cej go ofercie dydaktycznej.

Natomiast w gimnazjach, szko³ach rejonowych, w których realizowany jest obowi¹zek
szkolny, nauka odbywa siê wed³ug jednolitej dla wszystkich podstawy programowej.

Indywidualne zainteresowania i uzdolnienia rozwijane s¹ w ramach dodatkowych
zajêæ pozalekcyjnych.

W polskim systemie edukacyjnym obowi¹zuje system klasowo-lekcyjny, dlatego na
obecnym etapie niemo¿liwy jest wybór nauczyciela.

W pracach nad now¹ podstaw¹ programow¹ i nowymi sposobami organizacji nau-
czania bierze siê pod uwagê poszerzenie mo¿liwoœci wyboru przedmiotów i zajêæ
w szko³ach ponadgimnazjalnych. W gimnazjach uczniowie bêd¹ mogli wybieraæ z ofer-
ty zajêæ dodatkowych. Szczegó³owe rozwi¹zania zostan¹ przedstawione wraz z now¹
podstaw¹ programow¹.

Z powa¿aniem
w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o informacjê, czy Ministerstwo Edukacji

Narodowej opracowuje plany wprowadzenia w polskiej oœwiacie nowego mo-
tywacyjnego systemu wynagradzania nauczycieli.

Podnoszê kwestiê, i¿ obecne rozwi¹zania nie sprzyjaj¹ promowaniu do-
brych i pracowitych nauczycieli oraz wychowawców, za to tworz¹ przeszko-
dy do eliminowania z zawodu tych, którzy obowi¹zki swe wykonuj¹
w sposób nieodpowiedni.

Obowi¹zuj¹ce zasady, w myœl których kolejne stopnie awansu zawodo-
wego nauczycieli powoduj¹ automatyczny wzrost wynagrodzenia, a dodatki
motywacyjne, na ¿enuj¹co niskim poziomie, przyznawane s¹ przez dyrekto-
ra szko³y z zastosowaniem zgo³a nieprzejrzystych kryteriów, nie spe³niaj¹
swej roli.

Intencj¹ mojego wyst¹pienia jest zwrócenie uwagi na koniecznoœæ wpro-
wadzenia w szkolnictwie systemu, zgodnie z którym odpowiednio wy¿sze
wynagrodzenie przys³ugiwaæ bêdzie za efektywn¹ pracê.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.03.21

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Marka Trzciñskiego w sprawie wpro-

wadzenia w polskiej oœwiacie nowego motywacyjnego systemu wynagradzania nauczy-
cieli, pragnê przedstawiæ nastêpuj¹ce stanowisko:

Po zmianach systemowych dokonanych w roku 2000, w œlad za decentralizacj¹
kompetencji pañstwa, wy³¹cznym podmiotem uprawnionym do ustalania wysokoœci
i wyp³acania wynagrodzeñ nauczycielom s¹ organy prowadz¹ce szko³y (m.in. jednostki
samorz¹du terytorialnego oraz w³aœciwi ministrowie).

Konsekwencj¹ zdecentralizowania kompetencji w zakresie prowadzenia szkó³ i pla-
cówek jest odpowiednie dostosowanie przepisów ustaw, w tym dotycz¹cych wynagro-
dzeñ nauczycieli. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z póŸn. zm.) okreœla czytelny mechanizm zarówno kszta³towania wyna-
grodzeñ nauczycieli, jak i poziomu gwarancji bud¿etu pañstwa dla zapewnienia stoso-
wnych œrodków finansowych na realizacjê p³ac. Coroczny wzrost wysokoœci œrednich
wynagrodzeñ nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego na dany
rok jest konsekwencj¹ wysokoœci wskaŸników procentowych, okreœlonych w art. 30
ust. 3 i 4, oraz rozstrzygniêciom Parlamentu RP dotycz¹cych przyjêcia okreœlonej wy-
sokoœci kwoty bazowej. Tak ukszta³towane minimalne wynagrodzenia nauczycieli de-
terminuj¹ zakres gwarancji ustawowych dla wysokoœci œrednich p³ac w ka¿dej
jednostce samorz¹du terytorialnego.
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Zgodnie z dyspozycj¹ zawart¹ w art. 30 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela organ
prowadz¹cy szko³ê bêd¹cy jednostk¹ samorz¹du terytorialnego, uwzglêdniaj¹c przewi-
dywan¹ strukturê zatrudnienia, okreœla corocznie dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowi¹zuj¹cego od dnia 1 stycznia
do dnia 31 grudnia:

– wysokoœæ stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki,
a tak¿e szczegó³owe warunki przyznawania dodatków, z zastrze¿eniem art. 33 i 34
Karty Nauczyciela;

– szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, z zastrze¿eniem art. 35 ust. 3 Karty Nau-
czyciela;

– wysokoœæ i warunki wyp³acania sk³adników wynagrodzenia, o których mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 4, o ile nie zosta³y one okreœlone w ustawie lub w odrêbnych
przepisach, w taki sposób, aby œrednie wynagrodzenia nauczycieli, sk³adaj¹ce
siê ze sk³adników, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, odpowiada³y na ob-
szarze dzia³ania danej jednostki samorz¹du terytorialnego co najmniej œrednim
wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy – Karta
Nauczyciela.

Przy ustalaniu w formie regulaminu wynagradzania szczegó³owych warunków
przyznawania dodatku motywacyjnego organ prowadz¹cy szko³y kieruje siê ogólnymi
warunkami przyznawania dodatku motywacyjnego, które okreœla Minister Edukacji
Narodowej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 3 Karty Nauczyciela rozporz¹dzeniu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181 z póŸn. zm.). Konkretyzuj¹ one kryteria zawarte w art. 30 ust. 2 KN doty-
cz¹ce wysokoœci tego dodatku, tj. jakoœæ œwiadczenia pracy i wykonywanie dodat-
kowych zadañ lub zajêæ.

Do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego –
zgodnie z § 6 ww. rozporz¹dzenia nale¿¹:

1) osi¹gniêcia w realizowanym procesie dydaktycznym;
2) osi¹gniêcia wychowawczo-opiekuñcze;
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkuj¹cych efektami w procesie

kszta³cenia i wychowania;
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ wynikaj¹cych z zadañ statutowych

szko³y, ze szczególnym uwzglêdnieniem zajêæ opiekuñczych i wychowawczych wy-
nikaj¹cych z potrzeb i zainteresowañ uczniów;

5) szczególnie efektywne wype³nianie zadañ i obowi¹zków zwi¹zanych z powierzo-
nym stanowiskiem;

6) realizowanie w szkole zadañ edukacyjnych, wynikaj¹cych z przyjêtych przez or-
gan prowadz¹cy priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oœwiatowej.

Organ prowadz¹cy szko³y – przygotowuj¹c regulamin wynagradzania nauczycieli -
doprecyzowuje ka¿dy z ww. punktów, odpowiednio do miejscowych potrzeb i warun-
ków. Tym samym wskazuje w tym zakresie priorytetowe zadania, których realizacja
bêdzie premiowana dodatkiem motywacyjnym i poœrednio zyskuje wp³yw na pracê
szkó³.

Decyzja o przyznaniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego pozostaje w wy³¹cz-
nej gestii dyrektora szko³y. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie przyznania nauczy-
cielowi dodatku motywacyjnego powinien on opieraæ siê jedynie na kryteriach
zawartych w regulaminie wynagradzania. Co do zasady bowiem dodatek motywacyjny
nie jest zatem sta³ym sk³adnikiem wynagrodzenia, ma charakter fakultatywny i stano-
wi rodzaj premii dla nauczycieli:

– wyró¿niaj¹cych siê jakoœci¹ pracy;
– realizuj¹cych dodatkowe zadania, za które nie przewiduje siê odrêbnego wynagro-

dzenia.
Wydaje siê zatem, i¿ pogl¹dy formu³owane przez œrodowiska oœwiatowe dotycz¹ce

braku mo¿liwoœci prowadzenia przez dyrektorów szkó³ aktywnej polityki p³acowej s¹
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w du¿ej mierze konsekwencj¹ nieodpowiedniego zidentyfikowania obecnie istniej¹cych
mo¿liwoœci formalno-prawnych, a tak¿e niekonsekwentnego ich stosowania.

Niemniej jednak pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, i¿ obecnie trwaj¹ prace
nad rozwi¹zaniami maj¹cymi na celu wzmocnienie autonomii samorz¹du lokalnego
w zakresie organizacji i realizacji zadañ oœwiatowych. Postulat zg³oszony przez Pana
Senatora bêdzie przedmiotem wnikliwej analizy resortu edukacji.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia uprzejmie proszê Pana Marsza³ka o ich przyjêcie.

Z powa¿aniem
w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas

166 6. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2008 r.



Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê z proœb¹ o uwzglêdnienie w pracach nad projektowan¹ no-

welizacj¹ kodeksu pracy koniecznoœci wsparcia pracownic w ci¹¿y oraz mo¿-
liwoœci usuniêcia regulacji, których skutkiem jest wystêpowanie sprzecznoœci
pomiêdzy interesami kobiet w ci¹¿y a sfer¹ praw i obowi¹zków ich praco-
dawców.

Obecne rozwi¹zania ustawowe w naturalny sposób przyczyniaj¹ siê do
powstawania sytuacji konfliktowych, niejednokrotnie determinuj¹c odk³ada-
nie przez kobiety decyzji o zajœciu w ci¹¿ê. Zjawisko to nie wspó³gra z dekla-
rowan¹ przez pañstwo polityk¹ prorodzinn¹.

Œrodowisko pracodawców postuluje przejêcie przez pañstwo obowi¹zku
wyp³acania ciê¿arnym pracownicom œwiadczeñ chorobowych z tytu³u za-
trudnienia w razie ich niezdolnoœci do pracy z powodu ci¹¿y.

Ze swej strony za godne uwagi uwa¿am przyznanie pracownicom
w okresie ci¹¿y prawa do limitowanego urlopu na ¿¹danie, finansowanego
z ubezpieczenia spo³ecznego. Regulacja taka z jednej strony zdjê³aby niepo-
¿¹dane odium z ciê¿arnej pracownicy w oczach niejednego pracodawcy,
z drugiej zaœ uchroni³aby pracownice od koniecznoœci podejmowania czêsto-
kroæ etycznie niejednoznacznych i dokuczliwych dla nich samych starañ
o zwolnienia lekarskie w stanach niekorzystnego samopoczucia.

W moim rozumieniu wziêcie tych propozycji pod uwagê, a zw³aszcza na-
zwanie rzeczy po imieniu, gdy idzie o urlop na ¿¹danie, poci¹gnie za sob¹ zra-
cjonalizowanie, a nie zwiêkszenie œwiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego na
rzecz pracownic w ci¹¿y. Przyczyni siê równie¿ do eliminacji praktyk dyskry-
minuj¹cych m³ode kobiety ze wzglêdu na ich specyficzn¹ rolê w spo³eczeñ-
stwie, bêdzie rozwi¹zaniem u³atwiaj¹cym ¿ycie zarówno im, jak i ich
pracodawcom.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 19 marca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 13 marca 2008 r. znak
BPS/DSK-043-229/08, w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana senatora Marka
Trzciñskiego w dniu 6 marca 2008 r., dotycz¹cego wprowadzenia urlopów na ¿¹danie
finansowanych z ubezpieczenia spo³ecznego, w miejsce dotychczasowych zwolnieñ le-
karskich dla kobiet w ci¹¿y, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy za czas niezdolnoœci do pracy wskutek
choroby trwaj¹cej ³¹cznie do 33 dni w ci¹gu roku kalendarzowego a przypadaj¹cej
w czasie ci¹¿y – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Natomiast zgod-
nie z § 4 powo³anego artyku³u, za czas niezdolnoœci do pracy, trwaj¹cej ³¹cznie d³u¿ej
ni¿ 33 dni w ci¹gu roku kalendarzowego, pracownikowi przys³uguje zasi³ek chorobowy
na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê¿-
nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa (Dz. U. z 2005 r.,
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Nr 31, poz. 267 ze zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 powo³anej ustawy zasi³ek chorobowy
przys³uguje ubezpieczonemu, który sta³ siê niezdolny do pracy z powodu choroby
w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zatem zwolnienie lekarskie wystawiane
jest ubezpieczonej w zwi¹zku z niezdolnoœci¹ do pracy w okresie ci¹¿y, a nie z powodu
ci¹¿y. Trudno uznaæ za „etycznie niejednoznaczne” korzystanie ze zwolnienia lekar-
skiego w okresie trwaj¹cej niezdolnoœci do pracy.

Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z art. 53 ust. 1 przy ustalaniu prawa do za-
si³ków i ich wysokoœci dowodami stwierdzaj¹cymi czasow¹ niezdolnoœæ do pracy z po-
wodu choroby – s¹ zaœwiadczenia lekarskie. Zaœwiadczenie lekarskie o czasowej
niezdolnoœci do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zak³adzie opieki
zdrowotnej zgodnie z art. 55 powo³anej ustawy, jest wystawiane na odpowiednim dru-
ku, wed³ug wzoru okreœlonego w przepisach. Zawiera informacje identyfikuj¹ce ubez-
pieczonego, któremu zosta³o ono wystawione, jego p³atnika sk³adek, wystawiaj¹cego
zaœwiadczenie lekarskie i jego miejsce wykonywania zawodu oraz: m.in. okres orzeczo-
nej czasowej niezdolnoœci do pracy, w tym okres pobytu w stacjonarnym zak³adzie
opieki zdrowotnej, numer statystyczny choroby ustalonej wed³ug Miêdzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, kody literowe i wskaza-
nia lekarskie. Oznacza to, ¿e lekarz wystawiaj¹cy zwolnienie lekarskie kobiecie
w ci¹¿y, wskazuje numer choroby, która by³a bezpoœredni¹ przyczyn¹ niezdolnoœci do
pracy. Nale¿y wskazaæ, ¿e prawid³owoœæ orzekania o czasowej niezdolnoœci do pracy
z powodu choroby oraz wystawiania zaœwiadczeñ lekarskich podlega kontroli.

Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e kobieta w ci¹¿y jako pracownik ma prawo do wypo-
czynku, który zapewniaj¹ przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlo-
pach wypoczynkowych, w tym równie¿ do wynikaj¹cego z art. 1672. kodeksu pracy
urlopu na ¿¹danie w wymiarze 4 dni urlopu w ka¿dym roku kalendarzowym.

Odnosz¹c siê do kwestii mo¿liwoœci wprowadzenia urlopu na ¿¹danie finansowa-
nego z ubezpieczenia spo³ecznego, brak jest podstaw do jej wdro¿enia. Aktualna sytua-
cja gospodarcza oraz kondycja polskich firm jest na tyle dobra, ¿e brak jest przes³anek
do przerzucenia na Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych kosztów zwi¹zanych z niezdol-
noœci¹ pracownika do pracy, które dotychczas ponosi³ pracodawca. Ponadto nale¿y
mieæ na uwadze, ¿e korzystanie z urlopów na ¿¹danie mo¿e dezorganizowaæ pracê
i stwarzaæ zagro¿enie dla istotnych interesów pracodawcy bardziej, ni¿ korzystanie
przez kobietê niezdoln¹ do pracy ze zwolnienia lekarskiego, którego d³ugoœæ jest okreœ-
lona w pierwszym dniu jej nieobecnoœci.

Maj¹c na wzglêdzie fakt, ¿e obowi¹zuj¹cy stan prawny w pe³ni gwarantuje poszano-
wanie zarówno praw kobiet w ci¹¿y jak i interesów pracodawców, brak jest podstaw do
zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów.

MINISTER
Jolanta Fedak

168 6. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2008 r.



Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Zwrócono moj¹ uwagê na dramatyczn¹ sytuacjê czteroletniego Szymona
z Goszczanowa w powiecie sieradzkim, który w zwi¹zku z wykryciem u niego
nowotworu z³oœliwego poddawany jest chemioterapii w Centrum Zdrowia
Dziecka w Warszawie. Rodzicom, chwytaj¹cym siê wszelkich sposobów na
uratowanie dziecku ¿ycia, z ogromnym trudem przychodzi ponoszenie wy-
datków na dojazdy z synem do Warszawy na zabiegi. Matka chorego ch³opca
zajmuje siê nadto m³odszym dzieckiem. Cyklicznoœæ podró¿y uniemo¿liwia
tak¿e ojcu dziecka utrzymanie sta³ego zatrudnienia. W³adze samorz¹dowe
i lokalna spo³ecznoœæ nie szczêdz¹ wysi³ków celem udzielenia tej
rodzinie niezbêdnego wsparcia, jednak pomoc ta okazuje siê niewystarczaj¹ca.

Zasadne jest w tej sytuacji postawienie pytania, czy istotnie Narodowy
Fundusz Zdrowia nie znajduje podstawy do pokrycia kosztów przejazdów
chorego dziecka na zabiegi do Warszawy i z powrotem. Nie mo¿e budziæ
w¹tpliwoœci fakt, ¿e skutecznoœæ wysi³ków rodziców dziecka oraz efektyw-
noœæ kosztów ponoszonych na jego leczenie przez NFZ zale¿y przecie¿ od
kompleksowoœci i systematycznoœci terapii. Brak œrodków na kolejny dojazd
dziecka do szpitala mo¿e zatrzymaæ postêp leczenia, a tym samym przyczy-
niæ siê do zmarnotrawienia wydatkowanych wczeœniej œrodków.

Dba³oœæ o publiczn¹ kasê przemawia za uczynieniem ka¿dego takiego
przypadku przedmiotem nie tylko leczenia; to jest tak¿e zagadnienie o cha-
rakterze logistyczno-organizacyjnym.

Maj¹c na wzglêdzie powtarzalnoœæ tego rodzaju sytuacji, wystêpujê ni-
niejszym z wnioskiem o rozpatrzenie przytoczonego opisu jako podstawy do
koniecznego wprowadzenia odpowiedniego rozwi¹zania systemowego.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 27 marca 2008 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z przekazanym, przy piœmie z dnia 13 marca 2008 r., znak:

BPS/DSK-043-252/02, oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Marka Trzciñskiego
w sprawie pokrycia kosztów przejazdów dziecka na leczenie poza miejscem zamieszka-
nia, uprzejmie informujê, i¿ z uwagi na niepodanie przez Pana senatora nazwiska
dziecka, jego miejsca zamieszkania a tak¿e informacji dotycz¹cych procesu leczenia,
przedstawiam poni¿ej ogólne zasady finansowania kosztów transportu sanitarnego
w ramach œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.

Warunki udzielania i zakres œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych okreœla ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. 210, poz. 2135 z póŸn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ww. ustawy œwiadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia le-
karza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przys³uguje
bezp³atny przejazd œrodkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbli¿sze-
go zak³adu opieki zdrowotnej udzielaj¹cego œwiadczeñ we w³aœciwym zakresie, i z po-
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wrotem, w przypadkach koniecznoœci podjêcia natychmiastowego leczenia w zak³adzie
opieki zdrowotnej, w przypadkach wynikaj¹cych z potrzeby zachowania ci¹g³oœci le-
czenia lub w przypadku dysfunkcji narz¹du ruchu uniemo¿liwiaj¹cej korzystanie ze
œrodków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbli¿szego zak³adu
opieki zdrowotnej udzielaj¹cego œwiadczeñ we w³aœciwym zakresie, i z powrotem.

Natomiast w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych ma zastosowanie roz-
porz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek
chorobowych, stopni niepe³nosprawnoœci oraz wysokoœci udzia³u w³asnego œwiadczenio-
biorcy w kosztach przejazdu œrodkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 275, poz. 2731).
W zale¿noœci od wskazañ medycznych w § 3 ustalono grupy niesprawnoœci œwiadczenio-
biorcy, w § 4 okreœlono dwa stopnie niesprawnoœci, a § 5 rozporz¹dzenia stanowi: „Sto-
pieñ niesprawnoœci œwiadczeniobiorcy okreœla lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub
felczer ubezpieczenia zdrowotnego, dokonuj¹c wpisu w dokumentacji medycznej oraz
dokumentacji prowadzonej na potrzeby podmiotów zobowi¹zanych do finansowania
œwiadczeñ opieki zdrowotnej ze œrodków publicznych, oraz wydaje zlecenie na przewóz”.

W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y uznaæ, i¿ to lekarz (felczer) ubezpieczenia zdrowot-
nego jest uprawniony do oceny stopnia niesprawnoœci œwiadczeniobiorcy oraz oceny
zasadnoœci (koniecznoœci) wystawienia zlecenia dla pacjenta na przewóz bezp³atny
œrodkami transportu sanitarnego, za czêœciow¹ odp³atnoœci¹ lub przewóz odp³atny.

Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, i¿ zasady finansowania kosztów transportu sanitar-
nego reguluje przepis § 8 ust. 2 za³¹cznika do rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia
6 paŸdziernika 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 197 poz. 1643), zgodnie z którym œwiadczeniodawca, w ra-
mach, œrodków finansowych okreœlonych w umowie, jest zobowi¹zany do zapewnienia
us³ug transportu sanitarnego w przypadkach okreœlonych w ustawie. Do ka¿dej umo-
wy zawartej pomiêdzy œwiadczeniodawc¹, a dyrektorem w³aœciwego Oddzia³u Woje-
wódzkiego NFZ ma zastosowanie powy¿szy przepis rozporz¹dzenia.

W przypadku koniecznoœci zachowania ci¹g³oœci leczenia nale¿y stosowaæ nastê-
puj¹c¹ interpretacjê:

A. Zachowanie ci¹g³oœci leczenia w trakcie hospitalizacji polegaj¹ce na przewiezie-
niu pacjenta do innego zak³adu powinno odbywaæ siê bez wzglêdu na dysfunkcjê
narz¹dów ruchu, a decyzja o koniecznoœci kontynuowania takiego leczenia jest ró-
wnoznaczn¹ z zapewnieniem mo¿liwoœci bezp³atnego dla pacjenta transportu sa-
nitarnego.

B. Zachowanie ci¹g³oœci leczenia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, kie-
ruj¹cego pacjenta do lekarza specjalisty na pierwsz¹ wizytê w poradni specjalisty-
cznej powinno byæ zwi¹zane z wystawieniem skierowania na transport sanitarny
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dotyczy to równie¿ sytuacji, w któ-
rych zak³ad opieki zdrowotnej udzielaj¹cy œwiadczeñ we w³aœciwym zakresie jest
odleg³y od miejsca zamieszkania pacjenta, ale mo¿e on byæ jednoczeœnie wskaza-
ny, jako najbli¿szy zak³ad opieki zdrowotnej dla danego zakresu i zgodnie z art. 41
ust. 1 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków pub-
licznych wymienione przepisy nale¿y stosowaæ odpowiednio. W takiej sytuacji
kwalifikacja do transportu sanitarnego musi uwzglêdniaæ dysfunkcjê narz¹du ru-
chu.

C. Po objêciu opiek¹ pacjenta przez poradniê specjalistyczn¹ skierowanie na trans-
port sanitarny powinien wydaæ œwiadczeniodawca, który kontynuuje dalsze lecze-
nie specjalistyczne. W takiej sytuacji kwalifikacja do transportu sanitarnego musi
uwzglêdniaæ dysfunkcjê narz¹du ruchu.

Jednoczeœnie w sytuacji koniecznoœci podjêcia natychmiastowego leczenia w za-
k³adzie opieki zdrowotnej, nale¿y uwzglêdniaæ przepisy ustawy z dnia 8 wrzeœnia
2006 r. o ratownictwie medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410), która definiuje stan na-
g³ego zagro¿enia ¿ycia oraz zasady organizacji i funkcjonowania systemu Pañstwowego
Ratownictwa Medycznego.
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Ponadto nale¿y wskazaæ, i¿ od 2008 r. w szczególnych przypadkach – gdy, z przy-
czyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, œwiadczeniobiorca musi korzystaæ ze
œwiadczeñ specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, a najbli¿szy œwiadczeniodawca
udzielaj¹cy œwiadczeñ we w³aœciwym zakresie zlokalizowany jest w odleg³oœci przekra-
czaj¹ 120 km ³¹cznie i ogólny stan zdrowia œwiadczeniobiorcy nie pozwala na jego sa-
modzielny dojazd do œwiadczeniodawcy, transport POZ przys³uguje z miejsca
zamieszkania œwiadczeniobiorcy do najbli¿szego œwiadczeniodawcy udzielaj¹cego
œwiadczeñ we w³aœciwym zakresie i z powrotem oraz gdy, z przyczyn uzasadnionych
wskazaniami medycznymi, œwiadczeniobiorca musi korzystaæ z wysoko specjalistycz-
nych œwiadczeñ opieki ambulatoryjnej, realizowanych jedynie prze niektórych œwiad-
czeniodawców we w³aœciwym zakresie œwiadczeñ i miejsce udzielania œwiadczeñ
znajduje siê w odleg³oœci przekraczaj¹cej 120 km ³¹cznie, a ogólny stan zdrowia œwiad-
czeniobiorcy nie pozwala na jego samodzielny dojazd do œwiadczeniodawcy, transport
POZ przys³uguje z miejsca zamieszkania œwiadczeniobiorcy do œwiadczeniodawcy
wskazanego skierowaniem na transport sanitarny i z powrotem – wprowadzono mo¿li-
woœæ ubiegania siê o finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia us³ugi transpor-
tu tzw. „dalekiego" w podstawowej opiece zdrowotnej.

O wyra¿enie zgody na udzielenie œwiadczenia transportu sanitarnego „dalekiego”
w podstawowej opiece zdrowotnej mo¿e wyst¹piæ, w uzgodnieniu z lekarzem podstawo-
wej opieki zdrowotnej, do dyrektora w³aœciwego terytorialnie Oddzia³u Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia œwiadczeniobiorca lub jego opiekun prawny. Wniosek
i stosowne zaœwiadczenia powinny wp³yn¹æ do Oddzia³u Funduszu przed realizacj¹
planowanego œwiadczenia.

Z uwagi na powy¿sze w³aœciwym by³oby wyst¹pienie rodziców czteroletniego Szy-
mona do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarza udzielaj¹cego œwiadczeñ
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz do w³aœciwego, ze wzglêdu na miejsce
zamieszkania Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ o indywidualne rozpatrzenie sprawy
i wskazanie mo¿liwoœci realizacji œwiadczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
PREZESA
NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA
Zastêpca Prezesa ds. Medycznych
Jacek Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Oœwiadczenie to dotyczy niekontrolowanego importu drobiu i miêsa dro-
biowego do Polski. Polscy hodowcy drobiu i producenci miêsa drobiowego sy-
gnalizuj¹, ¿e sytuacja na rynku miêsa drobiowego w Polsce staje siê coraz
bardziej alarmuj¹ca w zwi¹zku z niekontrolowanym importem miêsa spoza
Unii, a tak¿e z nienadzorowanym importem z krajów cz³onkowskich Wspólno-
ty do Polski. Import ten coraz czêœciej odbywa siê po cenach dumpingowych
i niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Chcia³bym w zwi¹zku z tym uzyskaæ odpowiedŸ na kilka pytañ, które
adresujê do ministra finansów nadzoruj¹cego S³u¿bê Celn¹ oraz do ministra
rolnictwa i rozwoju wsi:

Jaka jest wielkoœæ importu miêsa drobiowego na rynek polski z Unii Euro-
pejskiej oraz z krajów trzecich i jaka czêœæ tego importu przypada na Polskê
w ramach importu wewn¹trzunijnego, to znaczy w ramach tak zwanego
handlu wewn¹trzwspólnotowego?

Z jakich krajów g³ównie jest realizowany import miêsa drobiowego na ry-
nek polski?

Jaki jest udzia³ w sprzedawanym w Polsce miêsie drobiowym miêsa po-
chodz¹cego z importu?

Czy zosta³ stwierdzony fakt importu miêsa drobiowego na rynek polski
po cenach dumpingowych i czy rz¹d zamierza podj¹æ w tej sprawie jakieœ
dzia³ania ochronne?

Czy tranzyt miêsa drobiowego i ¿ywych kur przez Polskê jest nale¿ycie
kontrolowany? Czy podczas transportu s¹ spe³nione wszystkie wymagane
standardy, w szczególnoœci dotycz¹ce czasu transportu ¿ywych zwierz¹t?

Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 7 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, skie-

rowane do Ministra Finansów i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotycz¹ce niekon-
trolowanego importu drobiu i miêsa drobiowego do Polski, w zakresie kompetencji
Ministra Finansów, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Na wstêpie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w stosunku do towarów przywo¿onych z krajów
Unii Europejskiej nie jest sprawowana kontrola celna. Ministerstwo Finansów dyspo-
nuje natomiast w tym zakresie statystyk¹ wymiany handlowej, w oparciu o miesiêczne
deklaracje podmiotów gospodarczych.

Przywóz omawianych towarów z krajów UE podlega natomiast kontroli weteryna-
ryjnej wykonywanej przez Inspekcjê Weterynaryjn¹.

Odnoœnie do przywozu tych towarów z innych krajów ni¿ UE sprawowana jest kon-
trola celna i weterynaryjna.
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W oparciu o dane ze zbioru statystycznego handlu zagranicznego dotycz¹ce przy-
wozu do Polski w 2007 r. oraz w styczniu i lutym 2008 r. drobiu i miêsa drobiowego
kszta³towa³ siê on nastêpuj¹co:

1) rok 2007 – ³¹cznie przywieziono 94 427 ton (w tym 58 972 tony miêsa drobiowe-
go) w tym:

– w ramach handlu wewn¹trzwspólnotowego – 94 325 ton (g³ównie z Wielkiej Bryta-
nii, Czech, Niemiec, Holandii) w tym 713 ton towarów pochodz¹cych z krajów in-
nych ni¿ kraje UE (Brazylia, Chile, Izrael, Kenia, Laos, Tajlandia);

– w ramach bezpoœredniego przywozu z krajów innych ni¿ kraje UE – 102 tony (g³ów-
nie jako powrotny przywóz z Bia³orusi i Kazachstanu miêsa drobiowego pochodze-
nia unijnego oraz z Brazylii).

2) styczeñ i luty 2008 r. – ³¹cznie przywieziono 9 452,5 tony (w tym 5 781 tony miê-
sa drobiowego) w tym:

– ca³oœæ w ramach handlu wewn¹trzwspólnotowego (g³ównie z Niemiec, Czech, Wiel-
kiej Brytanii, Holandii, Wêgier) w tym 39 ton pochodz¹cych z krajów innych ni¿
kraje UE (Barbados, Brazylia, Chile, Tajlandia);

– przywozu bezpoœredniego z krajów innych ni¿ kraje UE - nie stwierdzono.

Dodatkowo na podstawie danych z INTRASTAT struktura przywozu ww. towarów
z krajów Wspólnoty Europejskiej na przestrzeni ubieg³ego roku by³a sta³a i kszta³towa-
³a siê na poziomie ok. 500 deklaracji (o wartoœci ok. 110 min PLN) na kwarta³. Jak wy-
nika z przedstawionych danych przywóz drobiu i miêsa drobiowego z krajów trzecich
ma charakter marginalny.

Tranzyt towarów niewspólnotowych, w tym drobiu i miêsa drobiowego, w ramach
pañstw UE jest monitorowany przez informatyczny system NCTS. W wyniku czego
w ostatnich dwóch latach ujawniono 8 przypadków niedostarczenia do miejsca prze-
znaczenia mro¿onego miêsa drobiowego, objêtego uprzednio procedur¹ tranzytu.
Wszczêto w tych przypadkach wymagane postêpowania wyjaœniaj¹ce.

Ponadto nale¿y podkreœliæ istotn¹ rolê Inspekcji Weterynaryjnej dotycz¹c¹ przywo-
zu drobiu i miêsa drobiowego zarówno z krajów UE jak i z krajów trzecich. Istniej¹ spe-
cjalne procedury weterynaryjne polegaj¹ce m.in. na szczególnym nadzorze nad
przewo¿onymi towarami przy wykorzystaniu wspólnotowego systemu TRACES.

S³u¿ba Celna wspó³pracuje z Inspekcj¹ Weterynaryjn¹ sprawuj¹c dozór celny nad
przesy³kami przywo¿onymi z krajów trzecich.

Koñcowo nale¿y stwierdziæ, ¿e dane i informacje posiadane przez Ministerstwo Fi-
nansów odnoœnie przypadku sygnalizowanego przez Pana Senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego nie potwierdzaj¹ wystêpowania zjawiska niekontrolowanego importu
drobiu i miêsa drobiowego do Polski.

Pozosta³e zagadnienia znajduj¹ce siê w zapytaniu Pana Senatora nale¿¹ do w³aœci-
woœci Ministra Gospodarki lub Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 8 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 13 marca 2008 r., znak

BPS/DSK/-043-236/08 przekazuj¹cym Oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Grzego-
rza Wojciechowskiego na 6. posiedzeniu Senatu w dniu 6 marca 2008 r., uprzejmie in-
formujê, co nastêpuje.

Wed³ug wstêpnych danych za okres I–XII 2007 roku, w stosunku do analogicznego
okresu roku 2006, eksport miêsa drobiowego (kod CN 0207) by³ wiêkszy o 11,8% i wy-
niós³ 232,17 tys. ton, z czego ok. 86% zosta³o wywiezione na rynek Wspólnoty.

W tym samym czasie Polska zaimportowa³a 58,8 tys. ton miêsa drobiowego – pra-
wie 98,5% miêsa drobiowego pochodzi³o z krajów UE.

Dodatnie saldo handlu zagranicznego miêsem drobiowym w okresie I–XII 2007 r.
wynios³o 173,4 tys. ton wobec 136,3 tys. ton w analogicznym okresie 2006 r.

G³ówne kierunki eksportu miêsa drobiowego w okresie I–XII 2007 r. to: Niemcy
(72,2 tys. ton), Wielka Brytania (34,1 tys. ton) oraz Czechy (18,2 tys. ton). Spoœród kra-
jów trzecich najwiêcej miêsa drobiowego trafi³o do Hongkongu (8,8 tys. ton) (tabela 1).

G³ówne kierunki przywozu to: Wielka Brytania (19,1 tys. ton), Holandia (10,9 tys.
ton) i Niemcy (7,5 tys. ton). Jeœli chodzi o kraje trzecie, to w okresie I–XII 2007 r. naj-
wiêcej, bo 616 ton zaimportowano z Brazylii (tabela 2).

Wed³ug danych GUS, produkcja przemys³owa miêsa drobiowego w 2007 r. wynios-
³a 1127 tys. ton (dane z zak³adów zatrudniaj¹cych 50 i wiêcej pracowników) i by³a
o 1,8% wy¿sza ni¿ w roku 2006 r. Udzia³ importu w produkcji krajowej stanowi³ 5,2%.

Odnoœnie poruszanej kwestii udzia³u miêsa drobiowego pochodz¹cego z importu
w sprzeda¿y miêsa drobiowego w Polsce, informujê, ¿e Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi nie prowadzi statystyki w tym zakresie. Ponadto G³ówny Urz¹d Statystyki rów-
nie¿ nie dysponuje danymi odnoœnie iloœciowej sprzeda¿y detalicznej miêsa drobiowe-
go. W zwi¹zku z powy¿szym nie jest mo¿liwe oszacowanie poziomu sprzeda¿y miêsa
drobiowego pochodz¹cego z importu w krajowej sprzeda¿y miêsa.

Tabela 1. Eksport miêsa drobiowego (CN 0207) w okresie I–XII 2007 r. w poró-
wnaniu do okresu I–XII 2006 r. (dane za 2007 r. w trakcie weryfikacji)

I–XII 2006 r. I–XII 2007 r. wstêpne

Kraj
Wolumen

[tony]
Wartoœæ

[tys. EUR]
Kraj

Wolumen
[tony]

Wartoœæ
[tys. EUR]

OGÓ£EM 207 730,2 426 798,4 OGÓ£EM 232 173,3 583 305,2

Niemcy 72 759,3 197 966,8 Niemcy 72 218,7 253 830,0

Wielka
Brytania

28 589,6 74 460,7
Wielka
Brytania

34 148,8 107 079,3

Republika
Czeska

16 215,4 28 456,0
Republika
Czeska

18 262,2 36 800,4

Bia³oruœ 13 294,7 6 075,6 Francja 15 824,9 29 818,0

Niderlandy 10 854,6 14 746,6 Litwa 12 052,0 16 061,7
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Francja 10 427,4 23 759,1 Niderlandy 11 027,3 19 883,5

S³owacja 7 696,4 12 602,7 Hongkong 8 869,4 10 517,4

Hongkong 6 288,0 8 158,0 S³owacja 7 326,4 11 459,6

Mo³dowa 4 884,3 1 593,8 Austria 5 440,0 20 767,8

Austria 3 947,3 11 409,1 Bia³oruœ 5 031,3 2 384,4

Litwa 3 852,0 3 571,4 Mo³dowa 4 110,0 3 428,5

Dania 3 818,9 9 231,6 Dania 3 945,1 10 550,7

Belgia 3 184,2 8 102,0 Belgia 3 416,8 11 603,4

Uzbekistan 2 688,7 775,7 Szwajcaria 2 940,1 11 455,1

Szwajcaria 1 993,4 7 049,1 Ukraina 2 938,4 843,8

Wêgry 1 977,3 3 031,4 W³ochy 2 517,5 5 340,4

�ród³o: Ministerstwo Finansów
Tabela 2. Import miêsa drobiowego (CN 0207) w okresie I–XII 2007 r. w porów-

naniu do okresu I–XII 2006 r.

1–XII 2006 r. I–XII 2O07 r. wstêpne

Kraj
Wolumen
[tony]

Wartoœæ
[tys. EUR]

Kraj
Wolumen

[tony]
Wartoœæ

[tys. EUR]

OGÓ£EM 71 386,3 54 029,2 OGÓ£EM 58 789,2 54 726,5

Wielka Bryta-
nia

14 722,8 10 709,0
Wielka Bryta-
nia

19 106,8 12 949,2

W³ochy 11 665,0 8 532,5 Niderlandy 10 982,8 11 166,5

Niderlandy 11 646,3 8 728,4 Niemcy 7 509,5 8 750,6

Republika
Czeska

8 270,8 1 637,2 W³ochy 5 006,4 5 038,7

Belgia 6 817,1 3 515,2 Wêgry 4 800,0 3 507,5

Niemcy 4 525,2 6 375,3 Francja 3 698,0 3 666,7

Francja 4 514,4 3 907,0 Belgia 2 854,0 2 664,5

Wêgry 2 775,2 1 475,4
Republika
Czeska

1 010,6 2 159,1

Brazylia 2 312,3 5 020,9 Dania 934,0 1 137,2

Dania 1 242,8 1 620,7 Hiszpania 763,3 764,5

Hiszpania 922,0 594,0 Brazylia 616,0 1 493,5

Burkina Faso 520,3 289,8 Irlandia 512,9 409,2

Irlandia 403,7 457,8 Finlandia 205,0 214,3

S³owacja 341,2 537,0 S³owacja 133,2 302,0

Finlandia 190,1 169,2 £otwa 130,5 91,4

Austria 169,7 129,2 Austria 102,9 84,9

�ród³o: Ministerstwo Finansów
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Ponadto, pragnê poinformowaæ, ¿e import miêsa drobiowego z krajów trzecich jest
monitorowany przez Komisjê Europejsk¹ pod wzglêdem struktury, wielkoœci i cen. Raz
w miesi¹cu na posiedzeniach Komitetu Zarz¹dzaj¹cego ds. miêsa drobiowego i jaj doko-
nywana jest zmiana za³¹cznika do rozporz¹dzenia (WE) nr 1484/95. Komisja Europej-
ska w drodze rozporz¹dzenia (WE) nr 1484/95 ustanowi³a szczegó³owe zasady
stosowania systemu dodatkowych nale¿noœci celnych przywozowych oraz ustali³a ceny
reprezentatywne w sektorach miêsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj.
Z dniem 20.03.2008 obowi¹zuje rozporz¹dzenie Komisji Europejskiej nr 267/2008
z dnia 19 marca 2008 r. ustalaj¹ce ceny reprezentatywne w sektorach miêsa drobiowego
i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 1484/95. Na
podstawie zmian zarejestrowanych w strukturze importu, zarówno w zakresie ceny jak
i wielkoœci, oraz na podstawie wyników regularnych kontroli danych dokonywanych
przez Komisjê Europejsk¹, dostosowano czêœæ obowi¹zuj¹cych cen reprezentatywnych
na produkty drobiowe bêd¹ce przedmiotem importu na rynek Wspólnoty.

Odnosz¹c siê do kwestii transportu i tranzytu ¿ywca i miêsa drobiowego pragnê po-
informowaæ, ¿e drób oraz miêso drobiowe wprowadzane na terytorium Polski podlegaj¹
weterynaryjnym przepisom wspólnotowym, obowi¹zuj¹cym bezpoœrednio lub wdro¿o-
nym do polskiego porz¹dku prawnego, dotycz¹cym handlu, je¿eli pochodzi z pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz pañstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
albo je¿eli pochodzi z pañstw trzecich podlega przepisom o weterynaryjnej kontroli gra-
nicznej.

W zakresie przywozu drobiu i miêsa drobiowego z pañstw trzecich, a tak¿e przewo-
¿enia go w tranzycie przez terytorium pañstw cz³onkowskich UE zgodnie z art. 10 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165,
poz. 1590 z póŸn. zm.), przywóz oraz przewóz przesy³ek takich produktów na teryto-
rium Unii Europejskiej jest dopuszczalny ze znajduj¹cych siê na listach og³aszanych
przez Komisjê Europejsk¹:

a) pañstw trzecich lub ich czêœci,
b) zak³adów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Euro-

pejskiej.
Z informacji przekazanych przez G³ównego Lekarza Weterynarii wynika, ¿e

w trzech pierwszych kwarta³ach 2007 r. w procedurze tranzytu (w tym tranzytu z cza-
sowym sk³adowaniem w sk³adach celnych przeznaczonych dla produktów niespe³nia-
j¹cych wymagañ przywozowych Unii Europejskiej) odprawione zosta³o przez polskie
posterunki weterynaryjnej kontroli granicznej 1987 ton miêsa drobiowego pocho-
dz¹cego z USA.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli
granicznej przesy³ki odprawiane w tranzycie s¹ transportowane w pojazdach lub kon-
tenerach zaplombowanych zarówno przez urzêdowego lekarza weterynarii, jak i przez
funkcjonariuszy S³u¿by Celnej. Ponadto przesy³kom takim jest nadawana procedura
celna T1, w zwi¹zku z czym znajduj¹ siê one pod dozorem celnym. Przesy³ki znajduj¹ce
siê w tranzycie bezpoœrednim musz¹ opuœciæ terytorium Unii Europejskiej przez gra-
niczny posterunek kontroli weterynaryjnej w ci¹gu 30 dni od opuszczenia granicznego
posterunku kontroli weterynaryjnej, przez który zosta³y wprowadzone. Fakt opuszcze-
nia jest potwierdzany przez granicznego lekarza weterynarii we Wspólnotowym Œwia-
dectwie dla Wwozu i Przewozu CVED, a kopia tego dokumentu jest przekazywana do
granicznego posterunku kontroli wejœcia. W przypadku braku takiego potwierdzenia
powiadamiana jest S³u¿ba Celna, która wszczyna procedury poszukiwawcze. W 2007 r.
nie by³o jednak takiego przypadku dotycz¹cego miêsa drobiowego.

W przypadku tranzytu z czasowym sk³adowaniem w sk³adach celnych powiatowy
lekarz weterynarii ma obowi¹zek potwierdziæ, ¿e przesy³ka dotar³a do sk³adu z poste-
runku kontroli weterynaryjnej z tym, ¿e Instrukcja G³ównego Lekarza Weterynarii
nr GIWbip-601/1/07 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzania i sprawowa-
nia nadzoru nad sk³adami celnymi, sk³adami wolnoc³owymi oraz magazynami znajdu-
j¹cymi siê w wolnych obszarach celnych przeznaczonymi dla produktów pochodzenia
zwierzêcego pochodz¹cych z krajów trzecich, niespe³niaj¹cych wymagañ przywozo-
wych UE przewiduje, ¿e musi mieæ to miejsce w ci¹gu 7 dni od opuszczenia przez prze-
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sy³kê granicznego posterunku kontroli weterynaryjnej wejœcia. Jeœli we wskazanym
terminie przesy³ka nie znajdzie siê w sk³adzie celnym, o fakcie tym informowany jest
m.in. G³ówny Lekarz Weterynarii oraz S³u¿ba Celna. W 2007 r. nie odnotowano jednak
takiego przypadku. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o weterynaryjnej kontroli gra-
nicznej w sk³adach celnych prowadzone s¹ rejestry, w których dokumentowane s¹
wszystkie przesy³ki wprowadzane do sk³adu lub magazynu i opuszczaj¹ce sk³ad lub
magazyn. Zgodnoœæ iloœci towarów wprowadzanych z iloœci¹ wyprowadzan¹ ze sk³adu
kontrolowana jest zarówno przez Inspekcjê Weterynaryjn¹, jak i S³u¿bê Celn¹. W 2007 r.
z poziomu G³ównego Inspektoratu Weterynarii przeprowadzane zosta³y kontrole wszy-
stkich sk³adów celnych przeznaczonych dla produktów niespe³niaj¹cych wymagañ
przywozowych Unii Europejskiej i nie wykaza³y one ¿adnych niezgodnoœci w tym za-
kresie.

Przesy³ki wyprowadzane ze sk³adów celnych dla produktów niespe³niaj¹cych wy-
magañ przywozowych Unii Europejskiej s¹ równie¿ przemieszczane w procedurze cel-
nej 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 Unii Europejskiej jest potwierdzany
przez granicznego lekarza weterynarii w dokumencie CVED, a kopia tego dokumentu
jest przekazywana do powiatowego lekarza weterynarii nadzoruj¹cego sk³ad celny. Po-
wy¿sze potwierdzenia s¹ przechowywane przez powiatowego lekarza weterynarii przez
3 lata. W przypadku braku takiego potwierdzenia powiadamiana jest S³u¿ba Celna,
która wszczyna procedury poszukiwawcze, oraz G³ówny Lekarz Weterynarii. Posiada-
nie ww. potwierdzeñ jest sprawdzane przy ka¿dej kontroli nadzoru sprawowanego
przez powiatowego lekarza weterynarii w sk³adzie celnym, które to kontrole przeprowa-
dzane s¹ zarówno ze szczebla wojewódzkiego jak i centralnego. W 2007 r. nie stwier-
dzono, aby w dokumentacji powiatowych lekarzy weterynarii brakowa³o potwierdzeñ
opuszczenia terytorium Unii Europejskiej wydanych przez w³aœciwego granicznego le-
karza weterynarii.

Niezale¿nie od powy¿szego transport zwierz¹t, w tym drobiu, powinien odbywaæ siê
zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie ochrony zwierz¹t podczas transportu i zwi¹zanych z tym. dzia³añ oraz zmie-
niaj¹ce dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporz¹dzenie (WE) nr 1255/97
(Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, s. 3).

Przepisy ww. rozporz¹dzenia obowi¹zuj¹ wszystkich przewoŸników transportu-
j¹cych zwierzêta krêgowe na terytorium Unii Europejskiej. Z dniem wejœcia w ¿ycie
przepisów rozporz¹dzenia (5 styczeñ 2007 r.) podmioty zajmuj¹ce siê transportem
zwierz¹t zosta³y zobowi¹zane do uzyskania zgody na prowadzenie dzia³alnoœci od w³aœci-
wego organu w³adzy, zaœ œrodki transportu drogowego podlegaj¹ odrêbnej rejestracji.
Od 5 stycznia 2008 r. konieczne jest posiadanie przez przewoŸników licencji (wydawa-
nej na okres maksymalnie 5 lat) na wykonywanie transportu zwierz¹t jednokopytnych
(koni), prze¿uwaczy, œwiñ i drobiu. Przepisy ww. rozporz¹dzenia umo¿liwiaj¹ organom
w³adzy poszczególnych Pañstw Cz³onkowskich prowadzenie czynnoœci administracyj-
nych wobec podmiotów i osób zajmuj¹cych siê transportem zwierz¹t, a w tym nak³ada-
nie sankcji polegaj¹cych na cofaniu nadanych zezwoleñ lub wydaniu zakazu
prowadzenia dzia³alnoœci w przypadkach naruszania przepisów. Ka¿de Pañstwo
Cz³onkowskie mo¿e wydaæ zakaz transportu zwierz¹t przez swoje terytorium w odnie-
sieniu do poszczególnych œrodków transportu lub przewoŸników nieprzestrzegaj¹cych
obowi¹zuj¹cych przepisów. Wejœcie w ¿ycie tych przepisów nak³ada na w³adze Pañstw
Cz³onkowskich obowi¹zek rejestrowania naruszeñ tych przepisów i wzajemnego po-
wiadamiania siê o tych naruszeniach.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem 1/2005 mo¿na transportowaæ jedynie zwierzêta zdolne
do transportu (za³¹cznik I rozdzia³ I rozporz¹dzenia 1/2005), a maksymalny czas po-
dró¿y zwierz¹t musi byæ zgodny z za³¹cznikiem I rozdzia³ V rozporz¹dzenia i w przypad-
ku drobiu wynosi do 12 godzin je¿eli nie ma mo¿liwoœci karmienia i pojenia podczas
transportu.

Odpowiedzialny za przestrzeganie powy¿szych przepisów jest przewoŸnik. Ka¿da
przesy³ka zwierz¹t mo¿e byæ skontrolowana w trakcie podró¿y przez Inspekcjê Trans-
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portu Drogowego. Ponadto przesy³ka zwierz¹t mo¿e byæ skontrolowana w miejscu wy-
jazdu, miejscu przeznaczenia oraz w punkcie kontroli przez w³aœciwy miejscowo organ
Inspekcji Weterynaryjnej.

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e wprowadzanie drobiu i miêsa drobiowego na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej. Nato-
miast w przypadku drobiu ¿ywego znajduj¹cego siê w procedurze tranzytu musz¹ byæ
zapewnione przez przewoŸnika odpowiednie standardy dotycz¹ce zachowania dobro-
stanu zwierz¹t.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Oœwiadczenie dotyczy trudnej sytuacji, która od ponad pó³ roku utrzymu-
je siê na rynku trzody chlewnej. Mam na myœli du¿e spadki cen i towarzy-
sz¹cy im wzrost kosztów produkcji spowodowany znacznym wzrostem cen
zbó¿ oraz pasz. Obecnie ceny nie pokrywaj¹ ju¿ nawet 70% kosztów produk-
cji. Ta d³ugotrwa³a tendencja przyczyni siê do zmniejszania pog³owia œwiñ
w naszym kraju oraz uzale¿ni nas od zwiêkszonego importu, co wp³ynie na
pogorszenie jakoœci i wzrost cen towarów z udzia³em miêsa wieprzowego.
Warto zaznaczyæ, ¿e produkcja trzody chlewnej w Polsce stanowi oko³o 40%
dochodów rolniczych, a w strukturze wydatków ludnoœci na ¿ywnoœæ miêso
stanowi a¿ 30%, zaœ wieprzowina jest podstawowym gatunkiem miêsa spo-
¿ywanym przez Polaków. Wed³ug oceny Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Go-
spodarki ¯ywnoœciowej w roku 2007 bilansowe spo¿ycie wieprzowiny
wynios³o 42 kg rocznie na osobê. Zgodnie z prognozami Instytutu przewidy-
wany spadek poda¿y w wyniku redukcji pog³owia trzody chlewnej i wzrostu
cen detalicznych mo¿e doprowadziæ do obni¿enia w roku 2008 konsumpcji
wieprzowiny w Polsce. W rezultacie z powodu obecnego kryzysu na rynku
wielu rolników producentów trzody mo¿e ca³kowicie zaprzestaæ produkcji.

W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ na rynku trzody chlewnej pragnê skierowaæ
do Pana Ministra kilka pytañ.

Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ ministerstwo w celu przezwyciê¿enia
kryzysu na rynku ¿ywca wieprzowego? Co jest powodem tak niskiej ceny
¿ywca wieprzowego? Dlaczego w handlu detalicznym miêsa ceny s¹ wyso-
kie, podczas gdy w skupie ceny spadaj¹ znacznie poni¿ej kosztów produkcji?
Czy nie istnieje uzasadniona obawa zbyt silnej integracji pomiêdzy zak³ada-
mi przetwórczymi, która prowadzi do zakupu surowca poni¿ej jego wartoœci?
W jaki sposób ministerstwo zamierza przeciwdzia³aæ tej niezdrowej konku-
rencji?

Producenci trzody chlewnej sugeruj¹ równie¿ zmowê cenow¹ zak³adów
paszowych. Czy wszystkie odnotowane w ostatnim czasie podwy¿ki cen
pasz mo¿na uzasadniæ bardzo wysokimi cenami zbó¿? Czy ministerstwo pla-
nuje w najbli¿szym terminie zbadaæ przyczyny wzrostu cen na rynku pasz?

Do Polski s¹ sprowadzane pó³tusze z Danii, Niemiec i Holandii po zani¿o-
nych cenach. W jaki sposób rz¹d zamierza ograniczyæ import odbywaj¹cy siê
niejednokrotnie po cenach dumpingowych? Czy rz¹d zamierza podj¹æ jakieœ
inicjatywy, a jeœli tak, to jakie, ¿eby skutecznie ochroniæ Polskê przed nad-
miernym i niekontrolowanym importem miêsa?

Jakie s¹ efekty zniesienia embarga na import miêsa do Rosji i jak du¿a
iloœæ miêsa zosta³a wyeksportowana na rynek rosyjski? Jaki jest obecnie
udzia³ rynku rosyjskiego w eksporcie miêsa ogó³em? Jaki jest bilans importu
i eksportu miêsa w Polsce?

W jakiej wysokoœci zosta³y wyp³acone refundacje wywozowe do miêsa?
Jakie firmy z nich skorzysta³y? Chodzi mi zw³aszcza o kierunek eksportu, o to,
do jakich krajów by³ kierowany eksport objêty refundacjami wywozowymi.

Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 10 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 13 marca 2008 r., znak

BPS/DSK/-043-236/08 przekazuj¹cym Oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Grzego-
rza Wojciechowskiego na 6. posiedzeniu Senatu w dniu 6 marca 2008 r., chcia³bym po-
informowaæ, ¿e stanowisko odnoœnie poruszonych w Oœwiadczeniu kwestii zosta³o
przez Ministerstwo przekazane w piœmie z dnia 29 lutego 2008 r., bêd¹cym odpowie-
dzi¹ na pismo Pana Senatora z dnia 14 lutego 2008 r. Jednoczeœnie, poni¿ej przedsta-
wiam zaktualizowane informacje w przedmiotowym zakresie.

Jeœli chodzi o dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy sytuacji producentów ¿ywca wiep-
rzowego, podejmowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, chcia³bym pod-
kreœliæ, i¿ od chwili przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, polityka na rynku
wieprzowiny jest prowadzona i realizowana w ramach instrumentów Wspólnej Polityki
Rolnej (WPR). Zasady organizacji tego rynku reguluje rozporz¹dzenie Rady (EWG)
nr 2759/75 z dnia 29 paŸdziernika 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
wieprzowiny. Z uwagi na objêcie rynku wieprzowiny regulacjami wspólnotowymi, Pol-
ska, podobnie jak i inne kraje cz³onkowskie UE, nie ma mo¿liwoœci samodzielnego po-
dejmowania dzia³añ interwencyjnych na rynku wieprzowiny.

Dostrzegaj¹c powa¿ne problemy producentów ¿ywca wieprzowego, Ministerstwo
ju¿ od jesieni 2006 r., w sytuacji znacznego spadku cen wieprzowiny, wielokrotnie
wnioskowa³o do Komisji Europejskiej o wprowadzenie dop³at do prywatnego sk³ado-
wania oraz refundacji wywozowych do pó³tusz wieprzowych. KE oceni³a wówczas, ¿e
stabilna sytuacja na wspólnotowym rynku wieprzowiny nie daje podstaw do wprowa-
dzania wsparcia w postaci ww. instrumentów.

Jesieni¹ 2007 r. pogorszeniu uleg³a sytuacja na ca³ym wspólnotowym rynku wiep-
rzowiny – wynika to ze wzrostu produkcji wieprzowiny w UE oraz rosn¹cych kosztów
produkcji, spowodowanych przede wszystkim wysokimi cenami zbó¿ i pasz. Bior¹c to
pod uwagê, Ministerstwo zintensyfikowa³o wysi³ki zmierzaj¹ce do podjêcia przez Komi-
sjê Europejsk¹ przewidzianych w prawie UE instrumentów interwencji na rynku wiep-
rzowiny. Powtarzane m.in. przez Polskê postulaty odnios³y skutek w postaci decyzji
Komisji Europejskiej o uruchomieniu z dniem 29 paŸdziernika 2007 r. wsparcia tego
rynku w postaci dop³at do prywatnego sk³adowania wieprzowiny. Dop³atami objêto
przechowywanie pó³tusz wieprzowych oraz ich elementów przez okres od trzech
do piêciu miesiêcy, wed³ug stawek okreœlonych w rozporz¹dzeniu Komisji (WE)
nr 1267/2007 z dnia 26 paŸdziernika 2007 r. w sprawie szczególnych warunków przy-
znawania pomocy w odniesieniu do prywatnego sk³adowania wieprzowiny. Wnioski
o dop³aty mo¿na by³o sk³adaæ do Agencji Rynku Rolnego do dnia 26 listopada 2007 r.

Ponadto, z dniem 30 listopada 2007 r., rozszerzony zosta³ asortyment produktów
objêtych refundacjami wywozowymi w sektorze wieprzowiny. Obok istniej¹cych refun-
dacji do miêsa przetworzonego, uruchomiono tak¿e refundacje do eksportu tusz,
pó³tusz i elementów. Tym samym starania Polski o uruchomienie równie¿ tego instru-
mentu zosta³y uwieñczone sukcesem.

W odpowiedzi na pogorszenie sytuacji producentów wieprzowiny, które nast¹pi³o
w po³owie stycznia 2008 r., Polska podjê³a starania o zwiêkszenie stawek refundacji do
eksportu miêsa wieprzowego. Minister zwraca³ siê z pisemnymi wnioskami w tej spra-
wie do Komisarz ds. Rolnictwa Mariann Fischer Boel, ostatnio pismem z dnia 25 lutego
2008 r. Polska wystêpowa³a równie¿ o rozwa¿enie zastosowania innych instrumentów
wsparcia rynku wieprzowiny, w tym skupu interwencyjnego. Minister przedstawi³
wniosek o zastosowanie wszelkich przewidzianych prawem wspólnotowym instrumen-
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tów wsparcia rynku wieprzowiny na posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybo-
³ówstwa Unii Europejskiej, które odby³o siê w dniu 18 lutego 2008 r.

Komisja Europejska uzna³a jednak, i¿ w chwili obecnej nie ma podstaw do zwiêk-
szania stawek refundacji, zaproponowa³a natomiast mo¿liwoœæ wyd³u¿enia, na wnio-
sek zainteresowanej strony, zawartych ju¿ umów prywatnego sk³adowania wieprzowin
o maksymalnie 3 miesi¹ce. Dziêki temu, ponowne wprowadzanie na rynek miêsa wiep-
rzowego przechowywanego w ramach mechanizmu bêdzie mog³o byæ rozci¹gniête
w czasie.

Kontynuuj¹c dzia³ania na rzecz zintensyfikowania wsparcia wspólnotowego, Mini-
ster poruszy³ kwestiê trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny na posiedzeniu Rady UE
ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa, które odby³o siê w dniu 17 marca 2008 r. Na spotkaniu
Polska podkreœli³a, ¿e trudna sytuacja na polskim rynku wieprzowiny obserwowana
jest ju¿ od jesieni 2006 r. Nawet pomimo notowanego ostatnio wzrostu cen, s¹ one na-
dal na poziomie poni¿ej kosztów produkcji. Ze wzglêdu na trwa³y charakter takiej sytu-
acji, nastêpuje eskalacja negatywnych skutków dla producentów trzody chlewnej.

Polska wnioskowa³a o podjêcie dzia³añ zarówno doraŸnych, jak i systemowych.
W pierwszej kolejnoœci, Polska zwróci³a siê o zwiêkszenie stawek refundacji eksporto-
wych, g³ównie w odniesieniu do nieprzetworzonego miêsa wieprzowego. Wniosek Pol-
ski spotka³ siê z poparciem wiêkszoœci pañstw cz³onkowskich.

Ponadto, w dniu 1 lutego 2008 r. Minister wyst¹pi³ do Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, aby zgodnie z kompetencjami okreœlonymi w ustawie
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów UOKiK zbada³, czy za-
chowania rynkowe przedsiêbiorców prowadz¹cych skup ¿ywca wieprzowego nie naru-
szaj¹ zasad konkurencji. W odpowiedzi Prezes UOKiK wskaza³, ¿e zawarcie
porozumienia antykonkurencyjnego w rozumieniu art. 6 ustawy, tj. porozumienia,
którego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny
sposób konkurencji na rynku w³aœciwym, „wymaga” okreœlonej struktury rynku, tzn.
dany rynek musi charakteryzowaæ siê nieznacznym rozdrobnieniem podmiotowym.
Oceni³ jednoczeœnie, ¿e struktura rynku wieprzowiny w Polsce, w szczególnoœci du¿a
liczba dzia³aj¹cych na nim podmiotów powoduje, ¿e trudno dopatrzyæ siê na tym rynku
zachowañ o charakterze nadu¿yæ zniekszta³caj¹cych lub ograniczaj¹cych konkuren-
cjê. Poinformowa³ tak¿e, i¿ w ostatnim pó³roczu do UOKiK nie wp³ynê³y sygna³y przed-
siêbiorców, dotycz¹ce zak³óceñ konkurencji na rynku wieprzowiny.

Prezes UOKiK zwróci³ ponadto uwagê, i¿ od porozumieñ ograniczaj¹cych konku-
rencjê, w których koniecznym warunkiem jest uzgodnienie okreœlonego zachowania
dokonane w jakiejkolwiek formie, nale¿y odró¿niæ tzw. zachowania paralelne (np. po-
d¹¿anie za liderem), obserwowane w szczególnoœci w przypadkach zewnêtrznych
zmian na okreœlonym rynku w³aœciwym, czy te¿ zachowania (nie paralelne), których
celem jest dostosowanie przedsiêbiorców do zmieniaj¹cych siê warunków konkurowa-
nia. Zachowania takie, je¿eli nie s¹ wynikiem zawarcia porozumienia, nie s¹ zakazane
w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Prezes UOKiK zapewni³ jednoczeœnie, ¿e rynki rolne znajduj¹ siê pod sta³ym moni-
toringiem ze strony podleg³ego mu urzêdu i w przypadku stwierdzenia nieprawid³owo-
œci, organ antymonopolowy niezw³ocznie podejmie dzia³ania le¿¹ce w jego
kompetencji.

Obok dzia³añ doraŸnych, przedstawionych powy¿ej, podejmowane s¹ dzia³ania ma-
j¹ce na celu zachêcanie do zawierania umów kontraktacyjnych w celu zapewnienia
stabilnoœci zbytu ¿ywca wieprzowego oraz wzmacnianie pozycji producentów poprzez
tworzenie grup producenckich.

Zachêcaniu przetwórców do zawierania umów kontraktacyjnych s³u¿¹ nastêpuj¹ce
mechanizmy:

– w rozporz¹dzeniu MRiRW z dnia 17.10.2007 w sprawie szczegó³owych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Zwiêkszenie wartoœci
dodanej podstawowej produkcji rolnej i leœnej” objêtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013 przewiduje siê, ¿e refundacji podlega zasadniczo nie
wiêcej ni¿ 40% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta, bêd¹cego
ma³ym lub œrednim przedsiêbiorstwem. W przypadku jednak beneficjenta, który co
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najmniej 25% ogólnej iloœci produktów rolnych nabywa na podstawie umów zawartych
na co najmniej rok z grupami producentów rolnych, refundacji podlega do 50% kosz-
tów kwalifikowalnych.

– w Programie wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemys³u miêsnego, ch³odni-
ctwa sk³adowego i przetwórstwa jaj w Polsce zatwierdzonym przez MRiRW, zgod-
nie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 26.04.2007 r. w sprawie szczegó³o-
wego zakresu i kierunków dzia³añ ARIMR oraz sposobów ich realizacji, wprowadzo-
no zapis, ¿e podmioty realizuj¹ce przedsiêwziêcia w zak³adach uboju zobowi¹zane
s¹ do wykorzystania w procesie produkcji surowca pochodz¹cego co najmniej
w 70% w ramach wieloletnich umów kontraktacyjnych. Warunek ten nie obo-
wi¹zuje zak³adu uboju posiadaj¹cego w³asn¹ bazê surowcow¹.

Ponadto, nale¿y podkreœliæ, i¿ jednym z priorytetów w dzia³aniach resortu rolnic-
twa jest zdobywanie nowych rynków zbytu dla polskiego miêsa wieprzowego. W ostat-
nim czasie podejmowane w tym celu wysi³ki przynios³y wymierny efekt w postaci
otwarcia w po³owie grudnia 2007 r. rynku USA na eksport m.in. œwie¿ego i zamro¿one-
go miêsa wieprzowego.

Podejmowane s¹ równie¿ dzia³ania na rzecz promocji wyrobów wysokiej jakoœci,
w tym tak¿e miêsa, podczas wyst¹pieñ targowych i narodowych. W 2007 r. wyroby te
by³y promowane m.in. na targach: Grune Woche w Berlinie, Salon Gourmets w Madry-
cie, TUTTO FOOD w Mediolanie, ANUGA w Kolonii oraz podczas Polskiej Ekspozycji
Narodowej w Azerbejd¿anie.

Ponadto, w dniu 18 marca 2008 r. strona bia³oruska przekaza³a pismo informuj¹ce
o wznowieniu importu z Polski miêsa czerwonego. Pismo to by³o odpowiedzi¹ na wczeœ-
niejszy wniosek, w którym zwróci³em siê o pilne zniesienie zakazu importu miêsa
z Polski.

Jeœli chodzi o relacje cen detalicznych miêsa wieprzowego do cen skupu ¿ywca, na-
le¿y podkreœliæ, i¿ w ostatnich latach obserwujemy, zarówno w Europie jak i na œwie-
cie, spadek udzia³u rolnika w cenach detalicznych produktów finalnych. Jest to
zazwyczaj spowodowane wzrostem stopnia przetworzenia i zwi¹zanym z tym wzrostem
wartoœci dodanej artyku³ów spo¿ywczych oraz rosn¹cymi wydatkami na marketing.
Wp³yw na to mo¿e mieæ tak¿e wzrost si³y rynkowej uczestników rynku na poszczegól-
nych poziomach ³añcucha marketingowego.

Analiza zmian cen na poszczególnych poziomach ³añcucha produkcji wskazuje, ¿e
ceny detaliczne ulegaj¹ znacznie mniejszym wahaniom ni¿ ma to miejsce w przypadku
cen skupu. Dowodzi tego choæby sytuacja, która wyst¹pi³a na prze³omie lat 2006
i 2007 – mimo bardzo niskich cen skupu, ceny detaliczne miêsa nie spad³y znacz¹co.
Z podobn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia obecnie.

Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w 2004 r., zaraz po wejœciu do Unii Europejskiej,
wzrost cen skupu by³ znacz¹co wy¿szy ni¿ wzrost cen producentów ¿ywnoœci i cen p³a-
conych przez konsumentów. W I pó³roczu 2004 r. podwy¿ki cen skupu ¿ywca wieprzo-
wego wynios³y oko³o 40%, podczas gdy wzrost cen przetwórców i cen detalicznych
wyniós³ oko³o 15%.

Jeœli chodzi o sytuacjê na rynku zbó¿ i pasz, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w sezonie
2007/08 sytuacja na œwiatowym rynku zbó¿ paszowych kszta³tuje siê pod wp³ywem
rosn¹cego popytu. W wyniku tego po raz kolejny dojdzie od ograniczenia zapasów koñ-
cowych, które od 2004 r. zmniejszy³y siê z 177,9 min ton do 130,9 mln ton w 2007 r.
Wed³ug szacunków amerykañskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) zu¿ycie zbó¿
paszowych w sezonie 2007/2008 zwiêkszy siê o 4,5% do 1059 min ton. Zwiêkszone za-
potrzebowanie na zbo¿e powoduje utrzymywanie siê cen zbó¿ na bardzo wysokim po-
ziomie, co z kolei nie pozostaje bez znaczenia dla producentów pasz. Nale¿y podkreœliæ,
i¿ obserwowane wzrosty cen zarówno zbó¿, jak i pasz wynikaj¹ przede wszystkim z sy-
tuacji poda¿owo-popytowej na rynku.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, chcia³bym zaznaczyæ, ¿e maj¹c na uwadze trudn¹ sytua-
cjê na rynku zbó¿ oraz rosn¹ce ceny pasz, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosko-
wa³ do Komisji Europejskiej o podjêcie dodatkowych dzia³añ pozwalaj¹cych na
zwiêkszenie poda¿y na rynku Wspólnoty zbó¿ z importu. W efekcie podjêtych dzia³añ,
równie¿ ze strony innych krajów cz³onkowskich, zosta³o wydane rozporz¹dzenie Rady
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(WE) nr 1/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie czasowego zawieszenia c³a przy-
wozowego na niektóre zbo¿a w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008. Rozpo-
rz¹dzenie przewiduje zawieszenie ce³ na takie zbo¿a jak: pszenica zwyczajna, pszenica
durum, ¿yto, jêczmieñ, kukurydza oraz sorgo. Takie rozwi¹zanie powinno wp³ywaæ
stabilizuj¹co na ceny pasz, przyczyniaj¹c siê do poprawy sytuacji ca³ego sektora ¿yw-
noœciowego, a w szczególnoœci producentów ¿ywca wieprzowego. Polska opowiedzia³a
siê równie¿ za zniesieniem na 2008 rok obowi¹zku od³ogowania w Unii Europejskiej
czêœci gruntów, co umo¿liwi wykorzystanie tych gruntów do zwiêkszenia poda¿y su-
rowców przeznaczanych na cele ¿ywnoœciowe, w tym równie¿ zbó¿.

Odnosz¹c siê do zagadnienia przywozu miêsa wieprzowego z innych krajów cz³on-
kowskich UE, nale¿y podkreœliæ, ¿e Rzeczpospolita Polska jako pañstwo cz³onkowskie
Unii Europejskiej jest zobowi¹zana do przestrzegania przepisów Traktatu Ustanawia-
j¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (Dz. Urz. UE L Nr 90 z 30.04.2004 r., str. 864), w tym
przepisów reguluj¹cych zasadê swobody przep³ywu towarów w ramach rynku wewnê-
trznego. W zwi¹zku z powy¿szym, niemo¿liwe jest wprowadzenie ograniczeñ lub zaka-
zu przemieszczania na terytorium Polski produktów pochodzenia zwierzêcego
z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej z przyczyn innych ni¿ zagro¿enie rozprze-
strzenianiem siê chorób zakaŸnych zwierz¹t lub zagro¿enie zdrowia publicznego.

Jeœli chodzi o ceny wieprzowiny w poszczególnych krajach cz³onkowskich UE, nale¿y
stwierdziæ, ¿e z porównania cen tusz wieprzowych, przekazywanych cotygodniowo przez
pañstwa cz³onkowskie wynika, i¿ cena w Danii od kilku miesiêcy jest najni¿sza w UE.

Œrednia cena tusz wieprzowych w wadze poubojowej sch³odzonej, w klasie E,
w marcu 2008 r. wynosi³a w Danii 120,17 EUR/100 kg, podczas gdy w Polsce kszta³to-
wa³a siê na poziomie 139,81 EUR/100 kg. Ni¿sze ni¿ w Polsce by³y tak¿e ceny referen-
cyjne w Irlandii (132,64 EUR/100 kg), w Holandii (133,55 EUR/100 kg), w Belgii
(136,52 EUR/100 kg) oraz we Francji (137,90 EUR/100 kg).

Przedstawiaj¹c powy¿sze nale¿y jednoczeœnie stwierdziæ, ¿e od wejœcia Polski do
UE na poziom handlu zagranicznego znaczny wp³yw wywiera sytuacja na wspólnoto-
wym rynku wieprzowiny. Wzrost produkcji w krajach bêd¹cych najwiêkszymi produ-
centami wieprzowiny w 2007 r. spowodowa³ obni¿enie cen, a tym samym wzrost
konkurencyjnoœci producentów w tych krajach w stosunku do polskich producentów,
co sprzyja³o wzrostowi przywozu wieprzowiny do Polski.

Wed³ug podawanych przez IERiG¯, wstêpnych danych handlowych za okres I–XII
2007 r.1, import w ekwiwalencie miêsa wyniós³ oko³o 246 tys. ton, zaœ eksport
– 331,5 tys. ton. Saldo handlu osi¹gnê³o poziom 85,3 tys. ton.

W 2006 r. natomiast import ¿ywca, miêsa, podrobów i przetworów wieprzowych, w ek-
wiwalencie miêsa, wyniós³ oko³o 178 tys. ton. Eksport w tym samym czasie ukszta³towa³
siê na poziomie 330 tys. ton. Dodatnie saldo osi¹gnê³o wiêc poziom 151 tys. ton.

Jeœli chodzi o eksport do Rosji, uprzejmie informujê, ¿e organy Inspekcji Weteryna-
ryjnej odnotowa³y pierwsze wysy³ki wieprzowiny na rynek rosyjski po dniu 18 stycznia
2008 r. Wed³ug informacji przekazanych przez G³ównego Lekarza Weterynarii od tego
czasu, do dnia 31 marca 2008 r. do Federacji Rosyjskiej wywiezione zosta³o oko³o 3,1
tys. ton miêsa wieprzowego.

W kwestii udzia³u Rosji w polskim eksporcie miêsa wieprzowego, chcia³bym zazna-
czyæ, i¿ wraz ze wst¹pieniem Polski do UE zmala³o znaczenie eksportu wieprzowiny do
krajów WNP, zw³aszcza do dwóch du¿ych odbiorców: Rosji i Ukrainy. Zmieni³y siê za-
sady stosowania dop³at do eksportu, a zniesienie granic w obrocie z krajami UE zmie-
ni³o kierunek handlu. W ci¹gu ostatniego roku przed akcesj¹ do Rosji trafia³o prawie
30% eksportowanego z Polski miêsa wieprzowego, natomiast w 2005 r. do momentu
wprowadzenia zakazu ju¿ tylko oko³o 9%. Wiêksze znaczenie rynek rosyjski mia³ jed-
nak dla sprzeda¿y podrobów, t³uszczów oraz tanich asortymentów miêsa.

Przedstawiaj¹c powy¿sze chcia³bym podkreœliæ, i¿ w ramach intensyfikacji dzia³añ
promocyjnych na rynkach wschodnich, w tym rynku rosyjskim, Ministerstwo uczest-
niczy³o w ostatnim czasie w kluczowych wystawach, takich jak: Polska Ekspozycja Na-
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rodowa w Baku w Azerbejd¿anie (w dn. 7–8.11.2007 r.), Polska Wystawa Narodowa
w Tbilisi Gruzji (w dn. 5–8.12.2007 r.), Miêdzynarodowa Wystawa PRODEXPO 2008
w Moskwie (w dn. 11–15.02.2008 r.), XIV Miêdzynarodowe Targi PRODEXPO 2008
w Kijowie (w dn. 26–29.02.2008 r.). W ramach tych targów i ekspozycji organizowane
s¹ imprezy i spotkania promuj¹ce polsk¹ ¿ywnoœæ, na które zapraszani s¹ przedstawi-
ciele przemys³u, administracji, handlu czy mediów celem przekazania informacji nt.
polskich produktów rolno-spo¿ywczych oraz nawi¹zania przez polskich przedsiêbior-
ców nowych kontaktów miêdzynarodowych.

Jeœli chodzi o refundacje do eksportu w sektorze wieprzowiny, chcia³bym przypom-
nieæ, ¿e nieprzetworzone miêso zosta³o objête refundacjami z dniem 30 listopada 2007 r.,
na podstawie rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 1410/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
ustalaj¹cego refundacje wywozowe dla wieprzowiny. Obecnie stawki refundacji w sek-
torze wieprzowiny ustala rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 153/2008 z dnia 21 lutego
2008 r. – stawki pozosta³y jednak na niezmienionym poziomie w stosunku do ustano-
wionych w koñcu listopada 2007 r.

Dop³aty przys³uguj¹ do tusz i pó³tusz oraz szynek, ³opatek, przodków oraz scha-
bów. Stawka dop³at do tej grupy produktów wynosi 31,10 �/l 00 kg. Dodatkowo dop³a-
tami do eksportu w wysokoœci 19,40 �//100 kg objêto tak¿e boczek. Na niezmienionym
poziomie pozosta³y stawki dop³at do wieprzowiny przetworzonej i wynosz¹ one w przy-
padku:

- szynek suszonych lub wêdzonych: 54,20 �/100 kg,
- kie³bas, w zale¿noœci od rodzaju: 15,20 �/100 kg oraz 19,50 �/100 kg,
- zakonserwowanych szynek i ³opatek, w zale¿noœci od wielkoœci opakowania:
17,10 �/100 kg, 22,80 �/100 kg lub te¿ 29,00 �/100 kg.
Refundacje eksportowe przys³uguj¹ do wyrobów spe³niaj¹cych specjalne warunki

jakoœciowe oraz wymogi w zakresie jakoœci zdrowotnej i wyprodukowanych w zak³a-
dach zatwierdzonych do handlu na rynku UE.

Od dnia uruchomienia refundacji do wywozu nieprzetworzonego miêsa wieprzowe-
go, tj. 30.11.2007 r. do 31.03.2008 r. o pozwolenia na wywóz z refundacj¹ do tych pro-
duktów wyst¹pi³o 22 przedsiêbiorców, którzy ³¹cznie uzyskali 457 pozwoleñ na wywóz
z refundacj¹ 18,4 tys. ton miêsa. Subsydiowany eksport miêsa wieprzowego deklaro-
wany jest do 11 pañstw, w tym g³ównie do Rosji 10,6 tys. ton (58%) oraz Republiki Ko-
rei 2,2 tys. ton (12%). Pozosta³e wa¿niejsze kierunki eksportu to Kazachstan, Ukraina
i Bia³oruœ. Wywóz niewielkich iloœci przedsiêbiorcy deklaruj¹ równie¿ do Hongkongu,
Japonii, Mo³dawii, Uzbekistanu, Gruzji i Kirgizji.

Agencja Rynku Rolnego realizuje wyp³aty refundacji w miarê uzyskiwania od eks-
porterów wymaganych dokumentów. Do dnia 15 marca 2008 r. rozliczono wywóz
345,48 ton wieprzowiny œwie¿ej/ch³odzonej/mro¿onej do Uzbekistanu, Mo³dawii i Ka-
zachstanu oraz wyp³acono refundacje w kwocie 382,41 tys. PLN.

G³ównym kierunkiem eksportu przetworzonego miêsa wieprzowego s¹ natomiast
Stany Zjednoczone - od pocz¹tku 2008 r. do dnia 31.03.2008 r. ARR wyda³a pozwole-
nia na wywóz z refundacj¹ 2,3 tys. ton produktów z sektora wieprzowiny.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Do 1990 r. wiêkszoœæ upraw i zwierz¹t gospodarskich w Polsce by³a obo-
wi¹zkowo objêta ochron¹ ubezpieczeniow¹. Od lat dziewiêædziesi¹tych a¿ do
teraz ubezpieczonych jest tylko kilka procent area³u upraw i kilka procent
zwierz¹t gospodarskich, co oznacza, ¿e ochrona ubezpieczeniowa rolnictwa
jest niewystarczaj¹ca. W zwi¹zku z tym powsta³a ustawa o dop³atach do
ubezpieczeñ upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich, uchwalona w roku
2005 i dwukrotnie nowelizowana, ostatnio w roku 2007. Jednak niejasne
i nieprecyzyjne przepisy powoduj¹, ¿e rolnicy w Polsce, poza nielicznymi wy-
j¹tkami, nie stosuj¹ ochrony ubezpieczeniowej, co w pe³ni nara¿a ich i ich sy-
tuacjê materialn¹ na ryzyko wyst¹pienia katastrofy.

Sytuacja powinna ulec zmianie z dniem 1 lipca bie¿¹cego roku, kiedy to
zaczn¹ obowi¹zywaæ przepisy ustawy mówi¹ce o obowi¹zku zawarcia przez
rolnika umowy ubezpieczenia od ryzyka szkód wywo³anych przez grad, po-
wódŸ, suszê, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne w od-
niesieniu do 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie. Jednak¿e
zgodnie z licznymi sygna³ami nap³ywaj¹cymi od rolników sytuacja nie jest
rozwi¹zana, bowiem ustawa nie reguluje wielu kwestii. Co wiêcej, zawarto
w niej nieprzyjazne rolnikom rozwi¹zania, utrudniaj¹ce zawieranie korzyst-
nych umów ubezpieczeniowych, a nawet wyp³atê œwiadczeñ w wypadku
umów ju¿ zawartych. Firmy ubezpieczeniowe czêsto odwlekaj¹ szacowanie
szkód, nie chc¹c uznawaæ ich przyczyn, szukaj¹ luk w przepisach, oddalaj¹
roszczenia poszkodowanych rolników pod byle pretekstem. Dotychczas
w systemie dotowanych ubezpieczeñ uczestnicz¹ tylko cztery zak³ady ubez-
pieczeniowe, gdy¿ w zwi¹zku z du¿ym ryzykiem ubezpieczenia (coraz czê-
œciej wystêpuj¹ce klêski ¿ywio³owe) firmy nie s¹ zainteresowane
rozwijaniem oferty ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia upraw rol-
nych i zwierz¹t gospodarskich.

W zwi¹zku z powsta³¹ sytuacj¹ mam kilka pytañ, które adresujê do mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi.

Czy ministerstwo zamierza wnosiæ o zmianê niekorzystnego dla rolników
zapisu w art. 6 ust. 2: „… zak³ad ubezpieczeñ odpowiada za szkody spowo-
dowane przez zdarzenia okreœlone w art. 3 ust. 2 pkt 1–11a, je¿eli szkody
w plonie g³ównym wynios¹ co najmniej 30%”? Konsekwencj¹ tego zapisu bê-
dzie szacowanie strat przez firmy ubezpieczeniowe poni¿ej progu wskazane-
go w ustawie.

Czy ministerstwo zamierza zaproponowaæ ujednolicenie sytemu ubezpie-
czeñ upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich, tak by rolnik móg³ jednorazowo
zawrzeæ umowê ubezpieczeniow¹ obejmuj¹c¹ swym zasiêgiem wszystkie
prowadzone w gospodarstwie uprawy oraz zwierzêta i dotycz¹c¹ ubezpie-
czenia ich od odpowiednich rodzajów ryzyka? Czy nie by³oby zasadne usta-
lenie jednego okresu ubezpieczeniowego w odniesieniu do wszystkich
rodzajów ryzyka oraz wszystkich rodzajów upraw i zwierz¹t?

Czy ministerstwo posiada informacje, ilu rolników skorzysta³o dotych-
czas z mo¿liwoœci ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich
z dop³at¹ bud¿etu pañstwa? Jak¹ czêœæ ogó³u stanowi¹ oni w zestawieniu
z rolnikami, którzy ubezpieczaj¹ swe uprawy i zwierzêta bez dop³aty pañ-
stwa?

W jaki sposób ministerstwo zamierza informowaæ rolników o terminach
zawierania umów ubezpieczeniowych z mo¿liwoœci¹ uzyskania dop³aty do
ubezpieczenia? Czy nie zasadne by³oby zaproponowanie szkoleñ dla rolni-
ków, tak by mogli oni aktywnie uczestniczyæ w systemie dotowanych ubez-
pieczeñ?

Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ ministerstwo, by rozszerzyæ listê zak³adów
ubezpieczeniowych uczestnicz¹cych w systemie ubezpieczeñ z dop³atami?

Proszê o wyjaœnienie tych sprzecznoœci i przedstawienie odpowiednich
rozwi¹zañ, bowiem ka¿dy rolnik powinien mieæ prawo do otrzymania od-
szkodowania.
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Jednak wa¿niejsze jest to, by w przysz³oœci stworzyæ w³aœciwy system
zabezpieczeñ, ni¿ to, by finansowaæ likwidacjê ewentualnych szkód. Funk-
cjonuj¹ce w rolnictwie mechanizmy ubezpieczeñ od ryzyka wyst¹pienia
klêsk ¿ywio³owych mog¹ jedynie ³agodziæ negatywne skutki naruszenia sta-
bilnoœci rynków i dochodów rolniczych, nie bêd¹ one jednak w stanie zrekom-
pensowaæ istotnego spadku przychodów i poziomu dochodów w sektorze.
Za³o¿eniem wprowadzenia obowi¹zkowych ubezpieczeñ upraw rolnych z do-
p³at¹ pañstwa by³o zachêcenie rolników do ubezpieczania swoich pól i zwie-
rz¹t, by w przysz³oœci unikn¹æ tragicznych skutków anomalii pogodowych.
Niestety, obecne przepisy w wiêkszoœci zniechêcaj¹ rolników do korzystania
z tej formy pomocy.

Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.10

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechow-
skiego na 6. posiedzeniu Senatu w dniu 6 marca 2008 r. w sprawie ubezpieczeñ upraw
rolnych i zwierz¹t gospodarskich, uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e od 2006 r.
wdra¿any jest w Polsce system ubezpieczeñ upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich
z dofinansowaniem z bud¿etu pañstwa do sk³adek producentów rolnych z tytu³u za-
warcia umów ubezpieczenia od wyst¹pienia nastêpuj¹cych zdarzeñ losowych:

– dla produkcji roœlinnej (tj. upraw – zbó¿, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu,
tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków,
buraków cukrowych lub roœlin str¹czkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawal-
nego, gradu, pioruna, obsuniêcia siê ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezi-
mowania lub przymrozków wiosennych,

– dla produkcji zwierzêcej (tj. byd³a, koni, owiec, kóz, drobiu lub œwiñ) od: huraga-
nu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsuniêcia siê ziemi, lawiny, uboju
z koniecznoœci.

Przepisy ww. ustawy dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ ubezpieczania upraw rolnych i zwie-
rz¹t gospodarskich od wszystkich okreœlonych w ustawie ryzyk lub wybranych przez
producenta rolnego, np. wystêpuj¹cych najczêœciej na danym obszarze.

W myœl powy¿szej ustawy rolnik mo¿e zawrzeæ z zak³adem ubezpieczeñ polisê
ubezpieczeniow¹ upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich ³¹cznie lub oddzielnie.

Poziom dop³at z bud¿etu pañstwa do sk³adek ubezpieczeñ nale¿nych od producen-
tów rolnych z tytu³u zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierz¹t gospo-
darskich na 2008 r. zosta³ okreœlony przez Radê Ministrów w rozporz¹dzeniu z dnia
8 listopada 2007 r. w sprawie wysokoœci dop³at do sk³adek z tytu³u ubezpieczenia up-
raw rolnych i zwierz¹t gospodarskich w 2008 r. (Dz. U. Nr 214 poz. 1570), w wysokoœci:
50% sk³adki do 1 ha upraw rolnych i 50% sk³adki do 1 szt. zwierzêcia gospodarskiego.

Zgodnie z ww. ustaw¹ z dnia 7 lipca 2005 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
2008 r. zawar³ z czterema zak³adami ubezpieczeñ, które z³o¿y³y swoje oferty, umowy
w sprawie stosowania ze œrodków bud¿etu pañstwa dop³at do sk³adek producentów
rolnych z tytu³u ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierz¹t gospodarskich od ryzyka
wyst¹pienia skutków zdarzeñ losowych w rolnictwie, tj. z Powszechnym Zak³adem
Ubezpieczeñ S.A. z siedzib¹ w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeñ Wzajemnych
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„TUW” z siedzib¹ w Warszawie, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajem-
nych z siedzib¹ w Poznaniu, MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeñ z siedzib¹ w Sopocie.

Równoczeœnie uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e od 1 lipca 2008 r. rolnik,
który uzyska³ p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów
o p³atnoœciach do gruntów rolnych i oddzielnej p³atnoœci cukrowej bêdzie mia³ obo-
wi¹zek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw. Rolnik bêdzie mia³ zatem
obowi¹zek zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym zak³adem ubezpieczeñ, który
zawar³ z ministrem w³aœciwym do spraw rolnictwa umowê w sprawie dop³at, albo in-
nym wykonuj¹cym dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ w zakresie ubezpieczenia upraw zbó¿,
kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów
owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roœlin str¹czkowych, od
zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wyst¹pienia szkód spowodowanych
przez powódŸ, grad, suszê, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Obowi¹zek ubezpieczenia przez producenta rolnego co najmniej 50% powierzchni
upraw, bêdzie spe³niony, je¿eli w okresie 12 miesiêcy, licz¹c od dnia 1 lipca roku nastê-
puj¹cego po roku, za który uzyska³ on p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych, ta
powierzchnia upraw rolnych objêta bêdzie ochron¹ ubezpieczeniow¹ od ww. ryzyk.

Rolnik, który nie spe³ni obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zkowe-
go, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowi¹zany bêdzie do wnie-
sienia op³aty za niespe³nienie tego obowi¹zku. Wysokoœæ op³aty obowi¹zuj¹cej
w ka¿dym roku kalendarzowym, stanowiæ bêdzie równowartoœæ w z³otych 2 Euro od
1 ha, ustalon¹ przy zastosowaniu kursu œredniego og³aszanego przez Narodowy Bank
Polski wed³ug tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Op³ata za niespe³nienie obowi¹zku
zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego bêdzie wnoszona na rzecz gminy w³aœci-
wej ze wzglêdu na miejsce zamieszkania albo siedzibê rolnika. Powy¿sze sankcje nie
bêd¹ jednak stosowane wobec rolników w przypadku:

1) niezawarcia przez ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa umów w sprawie do-
p³at do ubezpieczeñ upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich,

2) gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego z powodu pisemnej
odmowy przez co najmniej dwa zak³ady ubezpieczeñ, które zawar³y z ministrem
w³aœciwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dop³at, w szczególnoœci z powo-
du zaoferowania ubezpieczenia w stawkach taryfowych przekraczaj¹cych 6% su-
my ubezpieczenia.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rol-
nych nie bêdzie mia³o wp³ywu na ubieganie siê przez nich o p³atnoœci bezpoœrednie.

Wprowadzenie obowi¹zku ubezpieczenia upraw rolnych jest konieczne w zwi¹zku
z unijn¹ zasad¹ zmniejszenia o 50% pomocy krajowej w przypadku braku polis ubez-
pieczenia 50% upraw rolnych u rolników, którzy od 2010 r. bêd¹ ubiegaæ siê o inne for-
my wsparcia z bud¿etu krajowego w przypadku wyst¹pienia klêsk.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w 2006 r. zawarto 11.059 umów ubezpiecze-
nia z dop³atami z bud¿etu pañstwa, w tym 10.741 umów ubezpieczenia upraw rolnych
i 318 umów ubezpieczenia zwierz¹t gospodarskich. Natomiast w 2007 r. zawarto
28.828 umów ubezpieczenia, w tym 28.412 umów ubezpieczenia upraw rolnych i 416
umów ubezpieczenia zwierz¹t gospodarskich.

W celu usprawnienia systemu ubezpieczeñ upraw rolnych i zwierz¹t gospodar-
skich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zosta³ opracowany projekt ustawy
o zmianie ustawy o ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich, w którym
m.in. przewiduje siê obni¿enie z 30% do 10% wysokoœci strat w przypadku huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsuniêcia siê ziemi, lawiny, ujemnych
skutków przezimowania, przymrozków wiosennych oraz do 25% wysokoœci strat
w przypadku suszy, warunkuj¹cych ubieganie siê o odszkodowanie, rozdzielenie ryzyk
w zakresie ubezpieczenia obowi¹zkowego upraw rolnych od ryzyka wyst¹pienia szkód
spowodowanych przez powódŸ, suszê, grad, ujemne skutki przezimowania oraz przy-
mrozki wiosenne, zmianê zasad udzielania dotacji z bud¿etu pañstwa na czêœciowe sfi-
nansowanie odszkodowañ wyp³aconych producentom rolnym w zwi¹zku z susz¹,
a tak¿e przepisów dotycz¹cych prowadzenia monitoringu suszy. Projekt nowelizacji
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ww. ustawy zosta³ przyjêty przez Komitet Rady Ministrów i po jego przyjêciu przez Radê
Ministrów zostanie przes³any do Sejmu RP.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e w ramach informowania rolników o systemie
ubezpieczeñ upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich na stronie Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w banerze pod nazw¹ „Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz¹t go-
spodarskich”, zamieszczane s¹ aktualne informacje dotycz¹ce ubezpieczenia upraw
rolnych i zwierz¹t gospodarskich.

Niezale¿nie od powy¿szego informacje dotycz¹ce obowi¹zku ubezpieczenia upraw
rolnych przekazywane s¹ rolnikom równie¿ za poœrednictwem Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego.

MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Marek Sawicki
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Oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wraz z przyspieszeniem gospodarczym kraju nale¿y spodziewaæ siê

gwa³townego wzrostu liczby spraw z zakresu praw w³asnoœci intelektualnej
– praw autorskich, praw pokrewnych i praw w³asnoœci przemys³owej. Bior¹c
pod uwagê doœwiadczenia zagraniczne, trzeba równie¿ zak³adaæ wzrost licz-
by spraw dotycz¹cych tej problematyki w obrocie prawnym, co automatycz-
nie bêdzie siê przek³ada³o na zwiêkszenie liczby sporów s¹dowych.

W tym miejscu nale¿y wskazaæ, i¿ cech¹ systemów prawnych pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej jest postêpuj¹ca specjalizacja s¹dów, w ra-
mach których tworzone s¹ specjalne wydzia³y lub wyodrêbnione s¹dy zajmu-
j¹ce siê sprawami dotycz¹cymi praw w³asnoœci intelektualnej, bardzo
skomplikowanych i wymagaj¹cych od sêdziego szczególnej wiedzy.

Koncepcja utworzenia s¹dów patentowych wychodzi naprzeciw d¹¿e-
niom PO do u³atwienia dzia³alnoœci przedsiêbiorcom. Wierzê, ¿e jej wdro¿enie
w istotny sposób przyczyni siê do przyspieszenia rozpoznawania spraw
o du¿ym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego kraju i przyczyni siê do
wzrostu konkurencyjnoœci gospodarki. Kwestia ta jest równie¿ wa¿na w per-
spektywie organizowanych w Polsce Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA
Euro 2012, podczas których nale¿y siê spodziewaæ wzrostu liczby przypad-
ków naruszania praw w³asnoœci intelektualnej. St¹d te¿ wprowadzenie
wyspecjalizowanych s¹dów patentowych, przynosz¹cych dobre efekty,
z pewnoœci¹ spotka³oby siê z pozytywn¹ ocen¹ Unii Europejskiej.

W kontekœcie powy¿szego pragnê zapytaæ, czy w resorcie sprawiedliwo-
œci rozwa¿ane s¹ plany wprowadzenia s¹dów patentowych, a jeœli tak, to ja-
ki jest stan ich przygotowania.

Z uszanowaniem
Henryk WoŸniak

OdpowiedŸ

Warszawa, 14 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca 2008 r. Nr BPS/DSK-043-226/08, przy

którym przekazane zosta³o oœwiadczenie Pana Senatora Henryka WoŸniaka w sprawie
utworzenia s¹dów patentowych, z³o¿one podczas 6. posiedzenia Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej w dniu 6 marca 2008 r. – uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje:

Na wstêpie pragnê wskazaæ, ¿e poruszana przez Pana Senatora problematyka cha-
rakteryzuje siê znacznym stopniem skomplikowania. Stan ten w du¿ej mierze wynika
z tego, ¿e sprawy z zakresu w³asnoœci przemys³owej, w p³aszczyŸnie prawa materialne-
go, regulowane s¹ przepisami prawa wspólnotowego. Ponadto, sprawy sporne roz-
strzygane na tle tych przepisów czêsto zawieraj¹ w sobie element transgraniczny, co
powoduje koniecznoœæ stosowania przy ich rozpoznawaniu unijnych regulacji proceso-
wych.
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Jak s³usznie zauwa¿y³ Pan Senator w wiêkszoœci pañstw cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej funkcjonuje s¹downictwo patentowe. Ponadto, Unia Europejska zamierza
ustanowiæ wspólnotowe s¹downictwo do rozpoznawania tego rodzaju spraw.

W zwi¹zku z powy¿szym, podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do utworzenia w Polsce
s¹dów w³aœciwych do rozpatrywania spraw z zakresu w³asnoœci przemys³owej uznaæ
nale¿y za wskazane nie tylko z tej przyczyny, ¿e spotka³oby siê to z pozytywn¹ reakcj¹
na arenie miêdzynarodowej, ale równie¿ dlatego, ¿e takie s¹ wymogi rozwijaj¹cej siê go-
spodarki.

Wstêpne rozwa¿ania natury organizacyjnej prowadz¹ do wniosku, ¿e s¹dy patento-
we winny byæ utworzone jako wyspecjalizowane wydzia³y w s¹dach powszechnych.

Przedstawione stanowisko znajduje oparcie w opinii przygotowanej w toku wstêp-
nych prac koncepcyjnych przez prof. Tadeusza Ereciñskiego w ramach Komisji Kodyfi-
kacyjnej Prawa Cywilnego.

Dostrzegaj¹c wagê omawianej problematyki pragnê zapewniæ Pana Senatora, i¿ po-
zostaje ona w zainteresowaniu Ministerstwa Sprawiedliwoœci, a potrzeba podjêcia
ewentualnych prac o charakterze legislacyjnym rozwa¿ona zostanie po przyjêciu za³o-
¿eñ co do zasadniczego kierunku przysz³ych uregulowañ.

Z wyrazami szacunku
Z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Wed³ug opublikowanego niedawno raportu Komisji Europejskiej po raz

kolejny potwierdzi³o siê niechlubne przodownictwo Polski ze wzglêdu na ubó-
stwo dzieci. Z zebranych przez Europejski Urz¹d Statystyczny danych wyni-
ka, ¿e zgodnie ze stosowanymi w raporcie kryteriami w biedzie lub na skraju
ubóstwa ¿yje w naszym kraju 26% dzieci, podczas gdy œrednia dla krajów
europejskich wynosi 19%.

W zwi¹zku z tak alarmuj¹cym stanem rzeczy pozwolê sobie zadaæ Pani
Minister nastêpuj¹ce pytania.

Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ ministerstwo, aby istotnie ograniczyæ
rozmiary ubóstwa wœród dzieci?

Czy nie nale¿a³oby sprawie walki z ubóstwem dzieci nadaæ najwy¿szego
priorytetu i wzorem brytyjskiego „Children First” przygotowaæ i wdro¿yæ spe-
cjalnego programu w tym zakresie?

Jak na tle raportu ocenia Pani skutecznoœæ dotychczasowych dzia³añ mi-
nisterstwa zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji dzieci cierpi¹cych biedê?

By³bym tak¿e zainteresowany informacjami na nastêpuj¹cy temat.
Czy ministerstwo analizuje stan ubóstwa wœród dzieci wed³ug tej samej

metodologii co Komisja Europejska na potrzeby swojego raportu?
Czy ministerstwo udostêpnia³o w jakikolwiek sposób posiadane przez

siebie dane autorom raportu?
Czy kryteria stosowane w raporcie stosowane s¹ równie¿ do analizy sy-

tuacji spo³ecznej dokonywanej na potrzeby resortu?

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 13 marca 2008 roku, znak:
BPS/DSK-043-23008, w sprawie tekstu oœwiadczenia Pana Senatora Jana Wyrowiñ-
skiego w sprawie planowanych dzia³añ ministerstwa dotycz¹cych ograniczania roz-
miarów ubóstwa wœród dzieci, wyjaœniam, co nastêpuje:

O¿ywiona dyskusja nt. ubóstwa wœród dzieci na szczeblu Komisji Europejskiej zo-
sta³a sfinalizowana w raporcie opublikowanym w styczniu 2008 r. pt. Child Poverty and
Well-Being in the EU. Nale¿y przede wszystkim podkreœliæ fakt, i¿ wykorzystane do pre-
zentacji dane maj¹ ogólnounijny zakres i pozwalaj¹ na g³êbok¹ analizê porównawcz¹, je-
dnak wykorzystane wskaŸniki (jako miary ubóstwa oraz sytuacji materialnej w UE)
dotyczy³y roku 2005, a w praktyce opieraj¹ siê na danych o dochodach gospo-
darstw domowych za rok 2004. Analiza sytuacji Polski, ograniczaj¹ca siê wy³¹cz-
nie do oceny wskaŸników, przedstawia siê niepokoj¹co (wskaŸnik zagro¿enia
ubóstwem wœród dzieci na poziomie 29%). Jednak analiza ta odnosi siê do status quo
sprzed ponad 3 lat.
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Ostatni okres w polityce spo³ecznej pañstwa – zw³aszcza w dziedzinie polityki ro-
dzinnej koncentruje siê na zapewnieniu godzenia opieki nad dzieæmi przez rodziców
aktywnych zawodowo.

Systematycznie ulega obni¿eniu wskaŸnik ubóstwa wœród dzieci – do poziomu 25%
w 2006 r. (Wyniki badañ EU-SILC 2006 patrz: Dochody i Warunki ¯ycia Ludnoœci Pol-
ski, GUS, Warszawa 2008).

Badania i symulacje dokonywane przy u¿yciu programu SIMPL (za³¹cznik do pis-
ma) potwierdzaj¹, i¿ wprowadzanie tzw. kwoty wolnej na dziecko lub ulgi podatkowej
na dzieci, w istotny sposób wp³ywaj¹ na obni¿enie stopy ubóstwa. Ulgi tzw. prorodzin-
ne w sposób najbardziej skuteczny oddzia³ywuj¹ na obni¿enie stopy ubóstwa, zatem
w przypadkach, gdy ulgi dotycz¹ rodzin z dzieæmi poprawa sytuacji ekonomicznej ro-
dziny ogó³em wp³ywa równie¿ na sytuacjê materialn¹ dzieci.

Poprawi³a siê sytuacja materialna rodzin wychowuj¹cych dzieci, co obrazuj¹ wyni-
ki badañ bud¿etów gospodarstw domowych, przeprowadzanych przez G³ówny Urz¹d
Statystyczny. Odsetek rodzin o dochodzie poni¿ej ustawowej granicy ubóstwa (tj. kry-
terium dochodowego warunkuj¹cego prawo do œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej) w 2006 r.,
w porównaniu do 2004 r., zmniejszy³ siê:

– o 37% w przypadku ma³¿eñstw z jednym dzieckiem (z 9,6% w 2004 r. do 6,1%
w 2006 r.),

– o 19% w przypadku ma³¿eñstw z dwojgiem dzieci (z 18,1% w 2004 r. do 15,1%
w 2006 r.),

– o 31% w przypadku ma³¿eñstw z trojgiem dzieci (z 37,6% w 2004 r. do 28,6%
w 2006 r.),

– o17% w przypadku ma³¿eñstw z czworgiem i wiêcej dzieci (z 62,4% w 2004 r. do
53,3% w 2006r.),

– o 11% w przypadku rodzin niepe³nych (z 22% w 2004 r. do 19,8% w 2006 r.).
Niew¹tpliwie na poprawê sytuacji rodzin mia³ wp³yw spadek stopy bezrobocia

(z 19% w 2004 r. do 11,4% w 2007 r.) oraz wzrost wynagrodzeñ. Przeciêtne wynagro-
dzenie w gospodarce narodowej wzros³o z 2.289,57 z³ w 2004 r. do 2.691,03 z³ w 2007 r.,
co oznacza wzrost realny o prawie 7%. Minimalne wynagrodzenie wzros³o z 824 z³
w 2004 r. do 1.126 z³ w 2008 r., tj. nominalnie a¿ o 37% (realnie o prawie 25%, z uwzglê-
dnieniem prognozowanego na 2008 r. w ustawie bud¿etowej wskaŸnika inflacji).

Ponadto w latach 2005–2007 Polska podjê³a szereg dzia³añ, które maj¹ na celu
ograniczenie skali ubóstwa wœród dzieci. W obszarze wsparcia materialnego rodzin po-
przez system œwiadczeñ rodzinnych do najwa¿niejszych zmian wprowadzonych w tym
okresie nale¿a³y:

1. Wprowadzenie œwiadczenia rodzinnego skierowanego do rodzin wielodzietnych
(od 1 wrzeœnia 2005 r.).

2. Podwy¿szenie z dniem 1 wrzeœnia 2006 r. kwot niektórych œwiadczeñ rodzinnych,
w tym o 30% wzros³a kwota œwiadczenia skierowanego do rodzin wielodzietnych;
zwiêkszono równie¿ kwoty dodatków zwi¹zanych z edukacj¹ dziecka i wychowy-
waniem dziecka niepe³nosprawnego.

3. Zwiêkszenie wsparcia materialnego kierowanego do rodzin w zwi¹zku z urodze-
niem siê dziecka – od 2006 r. rodziny, których dochód netto na osobê nie przekra-
cza kwoty 504 z³ mog¹ otrzymaæ z tego tytu³u 2000 z³ z bud¿etu pañstwa i ewentu-
alnie dodatkowe œwiadczenie finansowane ze œrodków w³asnych gmin. Rodziny,
których dochody s¹ wy¿sze ni¿ 504 z³ netto na osobê, maj¹ prawo do œwiadczenia
rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka w wysokoœci 1000 z³.

4. Dla rodzin niepe³nych od 1 wrzeœnia 2005 r. wprowadzone zosta³o œwiadczenie
przys³uguj¹ce w sytuacji niedostatecznej egzekucji zas¹dzonych alimentów (zalicz-
ka alimentacyjna).

Przeciêtna wartoœæ œwiadczenia rodzinnego (³¹cznie z zaliczk¹ alimentacyjn¹)
w przeliczeniu na 1 dziecko korzystaj¹ce z zasi³ku rodzinnego systematycznie roœnie –
w 2004 r. wynosi³a 117 z³, w 2005 r. – 127 z³, w 2006 r. – 151 z³, w 2007 r. - 157 z³. Kwo-
ta ta wzros³a wiêc od 2004 r. o 34%.

Z dniem 1 paŸdziernika 2008 r. wejdzie w ¿ycie ustawa z dnia 7 wrzeœnia 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz.1378). Osoby maj¹ce
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zas¹dzone œwiadczenia alimentacyjne, których egzekucja jest bezskuteczna, upraw-
nione bêd¹ do finansowanego z bud¿etu pañstwa œwiadczenia z funduszu alimentacyj-
nego do wysokoœci 500 z³, przy kryterium 725 z³ netto na osobê w rodzinie, które jest
znacznie wy¿sze ni¿ w przypadku zaliczki alimentacyjnej (583 z³ na osobê w rodzinie)
i ni¿ w przypadku œwiadczeñ rodzinnych (504 z³ na osobê w rodzinie). Ze œwiadczenia
tego bêd¹ mog³y korzystaæ miêdzy innymi rodziny niepe³ne, które – w œwietle raportu –
znajduj¹ siê w najgorszej sytuacji materialnej. Oznacza to znaczne zwiêkszenie wspar-
cia materialnego kierowanego do rodzin niepe³nych, w porównaniu do obecnie obo-
wi¹zuj¹cych rozwi¹zañ, regulowanych ustaw¹ z dnia 22 kwietnia 2005 r.
o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U.
Nr 86, poz. 732, z póŸn. zm.) – wiêksza bêdzie liczba objêtych nim rodzin (ze wzglêdu na
wzrost kwoty kryterium dochodowego: z 583 z³ do 725 z³ netto na osobê w rodzinie)
oraz wy¿sza bêdzie kwota œwiadczenia (maksymalnie 500 z³, podczas gdy najwy¿sza
kwota zaliczki alimentacyjnej wynosi 380 z³).

Jeœli chodzi o dzia³ania w ramach obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy spo³ecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z póŸn. zm.), to uprzejmie informujê, ¿e od
dnia 1 maja 2004 roku (wejœcie w ¿ycie przepisów nowej ustawy o pomocy spo³ecznej)
wprowadzono nowe przepisy dotycz¹ce zasi³ku okresowego realizowanego w ramach
zadañ w³asnych gminy, dofinansowywanego w czêœci gwarantowanej z bud¿etu pañ-
stwa. Œwiadczenie to stanowi ró¿nicê miêdzy posiadanym dochodem, a przyjêtym kry-
terium uprawniaj¹cym do œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej, przy czym docelowo
ustalona zosta³a minimalna gwarantowana wysokoœæ tego œwiadczenia na poziomie:

– dla osób samotnych w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ 50% kwoty ró¿nicy miêdzy kryte-
rium dochodowym osoby samotnie gospodaruj¹cej, a posiadanym dochodem,

– dla rodziny w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ 50% ró¿nicy miêdzy kryterium dochodo-
wym rodziny, a posiadanym dochodem.

Ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci finansowe bud¿etu pañstwa gwarantowane
kwoty stanowi³y: w 2004 roku 20% dla osób samotnych i 15% dla rodziny, w 2005 r.
odpowiednio 30% i 20%, a w 2006 i 2007 r. odpowiednio 35% i 25%.

Od 1 stycznia 2008 roku gwarantowane kwoty wynosz¹ zarówno dla osób samotnie
gospodaruj¹cych, jak i dla rodziny 50% ró¿nicy miêdzy odpowiednim kryterium docho-
dowym, a posiadanym dochodem.

W kolejnych latach zdecydowanie wzrasta³a wysokoœæ zasi³ku okresowego: w roku
2004 jego przeciêtna miesiêczna wysokoœæ wynosi³a 116 z³, w 2005 149 z³ i w 2006 ro-
ku 164 z³. Czêstotliwoœæ wyp³at zasi³ku okresowego utrzymywa³a siê na takim samym
poziomie w latach 2004 i 2005 i wynosi³a 3,9 miesi¹ca, natomiast w roku 2006 wzros³a
do prawie 6 miesiêcy.

Wzros³a tak¿e przeciêtna wysokoœæ zasi³ku celowego na osobê w ci¹gu roku z 472 z³
w roku 2004 do 550 z³ w roku 2006.

Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê, i¿ ustawa o pomocy spo³ecznej wprowadzi³a na mocy
art. 9 ust. 1 nowe kryteria uprawniaj¹ce do pieniê¿nych œwiadczeñ z pomocy spo³ecz-
nej ustalane co 3 lata w oparciu o próg interwencji socjalnej wyliczony przez Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych dla ró¿nych typów gospodarstw domowych. Pierwsza taka
weryfikacja nast¹pi³a w 2006 roku. Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodaru-
j¹cej wzros³o z dniem 1 paŸdziernika 2006 roku z kwoty 461 z³ do 477 z³, natomiast
kryterium dochodowe osoby w rodzinie z kwoty 316 z³ do kwoty 351 z³.

Mo¿na przyj¹æ, ¿e poprawa sytuacji osób dotkniêtych ryzykami socjalnymi wynika
w znacznym stopniu z coraz bardziej aktywnej i odpowiedzialnej polityki spo³ecznej
w zakresie pomocy spo³ecznej prowadzonej przez w³adze samorz¹dowe. Samorz¹dy
gmin coraz czêœciej zwiêkszaj¹ œrodki finansowe na finansowanie realizacji zadañ w³as-
nych z zakresu pomocy spo³ecznej. W 2005 roku wydatkowa³y na ten cel 1 760 mln z³,
w tym 554 mln z³ na inne zasi³ki i pomoc w naturze i 148 mln z³ na zapewnienie po-
si³ku, zaœ w 2006 roku 2 056 mln z³, w tym 701 mln z³ na inne zasi³ki i pomoc w natu-
rze i ponad 265,5 mln z³ na zapewnienie posi³ku. Zwraca jednak uwagê, i¿ poziom
wydatków gmin na finansowanie zasi³ków okresowych, które mog¹ znacz¹co zmniej-
szyæ wskaŸniki ubóstwa w Polsce uleg³ w tym okresie zmniejszeniu (2005 r. – 83 mln z³,
2006 r. 78 mln z³, tj. o 5,3% mniej ni¿ w 2005 r.). Natomiast poziom finansowania reali-
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zacji tego zadania przez administracjê rz¹dow¹ w formie dotacji dla gmin zwiêkszy³ siê.
W 2005 r. dotacja wynosi³a 459,0 mln z³, podczas gdy w 2006 r. 533 mln z³, tj. o 15,9%
wiêcej ni¿ w 2005 r.).

Ponadto od 31 grudnia 2005 roku wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”
(Dz.U. Nr 267, poz. 2259) i bêdzie obowi¹zywaæ do koñca 2009 r. Ustawa ta ma na celu
przede wszystkim ograniczanie zjawiska niedo¿ywienia w szczególnoœci wœród dzieci
i m³odzie¿y, a tak¿e osób przewlekle chorych, niepe³nosprawnych i w podesz³ym wieku
oraz wsparcie gmin w realizacji ich zadania w³asnego w zakresie do¿ywiania dzieci
i m³odzie¿y oraz zapewnienia posi³ku osobom, które nie s¹ w stanie go sobie zapewniæ.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e kryterium dochodowe przyjête w tej ustawie stanowi 150%
kryterium dochodowego ustawy o pomocy spo³ecznej, co w przypadku dzieci stano-
wi, ¿e bezp³atna pomoc w ramach programu przys³uguje dziecku, je¿eli dochód na
osobê w rodzinie nie przekracza kwoty 526,5 z³. Niektóre gminy podnosz¹ jeszcze to
kryterium. W roku 2006 liczba gmin, które podwy¿szy³y kryteria dochodowe wyno-
si³a 285, zaœ w roku 2007 wzros³a do 306. Pragnê podkreœliæ, ¿e œrodki przeznaczo-
ne corocznie na realizacjê tego Programu z bud¿etu pañstwa wynosz¹ nie mniej ni¿
500 mln z³ rocznie.

W roku 2006 wykorzystana kwota z bud¿etu pañstwa na realizacjê Programu wy-
nosi³a ponad 484 mln z³otych, zaœ wstêpne obliczenia dotycz¹ce œrodków przekaza-
nych gminom na realizacjê tego zadania w roku 2007 wskazuj¹ na kwotê ponad
527 mln z³. W roku 2006 pomoc¹ w ramach programu objêto ponad 1 452 tys. dzieci
i m³odzie¿y, zaœ w roku 2007 ponad 1 332 tys. dzieci i m³odzie¿y.

Oprócz rutynowych dzia³añ ustawowych skierowanych do osób pozostaj¹cych
w obszarze niedostatku realizowane s¹ tak¿e przez ministra w³aœciwego do spraw za-
bezpieczenia spo³ecznego programy os³onowe wspieraj¹ce miêdzy innymi dzieci (art. 23
ustawy o pomocy spo³ecznej), takie jak:

– program „Œwietlica, praca, sta¿ – socjoterapia w œrodowisku wiejskim”,
– program „Opieka nad dzieckiem i rodzin¹, w tym zapobieganie niedostosowaniu

spo³ecznemu i przestêpczoœci wœród dzieci i m³odzie¿y”.
Ponadto b³êdem by³oby nie wspomnieæ, ¿e na terenie kraju dzia³a szereg organiza-

cji pozarz¹dowych, które w ramach swojej dzia³alnoœci statutowej oferuj¹ pomoc tak¿e
rodzinom wielodzietnym. S¹ to miêdzy innymi du¿e organizacje o zasiêgu krajowym
(Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej, Polski Czerwony Krzy¿, Banki ¯ywnoœci, Caritas),
które – najczêœciej we wspó³pracy z oœrodkami pomocy spo³ecznej – udzielaj¹ miêdzy
innymi pomocy ¿ywnoœciowej, tak¿e pomocy ¿ywnoœciowej unijnej (Program PAED).

Do dzia³añ, jakie podejmie w najbli¿szym czasie Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
³ecznej w celu zwiêkszenia wartoœci œwiadczeñ rodzinnych oraz dostosowania kwot
kryteriów dochodowych, warunkuj¹cych prawo do œwiadczeñ rodzinnych, do zmienia-
j¹cych siê kosztów utrzymania rodzin, nale¿eæ bêdzie przede wszystkim weryfikacja
z dniem 1 wrzeœnia 2009 r. kwot kryteriów dochodowych i wysokoœci œwiadczeñ. Zgod-
nie z art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póŸñ. zm.), kryteria dochodowe i kwoty œwiadczeñ rodzin-
nych podlegaj¹ okresowej weryfikacji co 3 lata. Decyzja w sprawie podniesienia kwot
zostanie wypracowana w ramach uzgodnieñ w Trójstronnej Komisji ds. Spo³eczno-Go-
spodarczych i opieraæ siê bêdzie na diagnozie sytuacji dochodowej rodzin oraz wyni-
kach badania progu wsparcia dochodowego rodzin (WDR), które zostanie
przeprowadzone przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Podobne dzia³ania dotyczyæ bêd¹ weryfikacji kwot kryteriów dochodowych przyjê-
tych w ustawie o pomocy spo³ecznej, a tak¿e wysokoœci œwiadczeñ przyznawanych
z pomocy spo³ecznej. Nowe zweryfikowane kwoty kryteriów oraz wysokoœci œwiadczeñ
bêd¹ obowi¹zywa³y od 1 paŸdziernika 2009 roku.

Planowana jest tak¿e w najbli¿szym czasie nowelizacja ustawy o pomocy spo³ecz-
nej, która przewiduje miêdzy innymi wy³¹czenie z dochodu osób ubiegaj¹cych siê o po-
moc pieniê¿n¹ zasi³ków celowych oraz pomocy materialnej dla uczniów maj¹cej
charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na podstawie przepisów o syste-
mie oœwiaty.
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Ponadto w przygotowanym projekcie uchwa³y RM w sprawie harmonogramu zadañ
wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc pañstwa w zakresie do¿y-
wiania” oraz kierunków realizacji Programu w roku 2009 przewiduje siê podjêcie prac
w celu przygotowania kolejnego Programu wieloletniego w zakresie do¿ywiania (na lata
2010–2013), maj¹c na uwadze przede wszystkim potrzeby dzieci i m³odzie¿y. Je¿eli
projekt ten zostanie zaakceptowany, wówczas kontynuowane bêdzie zadanie wspiera-
nia finansowego gmin w realizacji do¿ywiania dzieci i m³odzie¿y.

Konkluduj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ zauwa¿alne jest w ostatnich latach znacz¹ce
ograniczenie skali ubóstwa w Polsce. W 2005 roku 58,7% ludnoœci nie osi¹ga³o docho-
du na poziomie co najmniej minimum socjalnego, podczas gdy w 2006 roku wskaŸnik
ten wyniós³ 49,8%. W tym okresie znacz¹co zmniejszy³a siê liczba osób nieosi¹ga-
j¹cych dochodu na poziomie minimum egzystencji. W 2005 roku wskaŸnik liczby osób
nie osi¹gaj¹cych dochodu na poziomie minimum egzystencji wynosi³ 12,3%, podczas
gdy w 2006 roku wskaŸnik ten wyniós³ 7,8%. Analiza zbieranych w latach 1994–2006
danych statystycznych dotycz¹cych ogólnej sytuacji demograficznej ludnoœci oraz pro-
blemu niedostatku pozostaj¹cego w obszarze zainteresowania systemu pomocy spo³ecz-
nej zdaje siê potwierdzaæ zaczynaj¹c¹ siê od roku 2005 poprawê sytuacji socjalnej lud-
noœci RP. Poprawa ta dotyczy takich wskaŸników jak: minimum egzystencji, minimum
socjalne, procentowy udzia³ w ogólnej populacji osób, które decyzj¹ otrzyma³y œwiad-
czenie z pomocy spo³ecznej, procentowy udzia³ w ogólnej populacji osób w rodzinach
œwiadczeniobiorców z pomocy spo³ecznej.

Odpowiadaj¹c na pytanie Pana Senatora, czy resort analizuje stan ubóstwa wœród
dzieci wed³ug tej samej metodologii co Komisja Europejska na potrzeby swojego rapor-
tu i czy kryteria stosowane w raporcie stosowane s¹ równie¿ do analizy sytuacji spo³ecz-
nej dokonywanej na potrzeby resortu, wyjaœniam, ¿e granica ubóstwa przyjêta przez
Komisjê jako miernik sytuacji rodzin zosta³a zdefiniowana jako 60% mediany dochodu
gospodarstwa domowego (wg przyjêtej przez OECD zmodyfikowanej skali ekwiwalen-
tnoœci, przypisuj¹cej nastêpuj¹ce wartoœci: 1 dla pierwszej osoby doros³ej w gospo-
darstwie domowym, 0,5 dla ka¿dej nastêpnej osoby doros³ej, 0,3 dla dziecka poni¿ej
14. roku ¿ycia).

�ród³em danych o dochodach rodzin by³o natomiast Europejskie Badanie Docho-
dów i Warunków ¯ycia Ludnoœci – The European Union Statistics on Income and Li-
ving Conditions. Jednostkami badania w EU-SILC s¹ gospodarstwa domowe oraz
osoby w wieku 16 lat i wiêcej wchodz¹ce w sk³ad tych gospodarstw. Nale¿y przy tym
podkreœliæ, ¿e granica ubóstwa wyznaczona t¹ metod¹ zmienia siê w zale¿noœci od
zmian kategorii przeciêtnych dochodów b¹dŸ wydatków w danym kraju. Zatem w kra-
jach o wysokim poziomie ¿ycia pokazuje bardziej zjawisko nierównoœci ni¿ biedy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej monitoruje sytuacjê materialn¹ rodzin,
wykorzystuj¹c dane G³ównego Urzêdu Statystycznego z Badania Bud¿etów Gospo-
darstw Domowych. Za granicê ubóstwa przyjmuje siê minimum egzystencji (tj. koszyk
dóbr, niezbêdnych do podtrzymania funkcji ¿yciowych cz³owieka i sprawnoœci psycho-
fizycznej. Uwzglêdnia on jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie mo¿e byæ od³o-
¿one w czasie, a konsumpcja ni¿sza od tego poziomu prowadzi do biologicznego
wyniszczenia i zagro¿enia ¿ycia) oraz ustawow¹ granicê ubóstwa (tj. kwota – miesiêcz-
ny dochód netto w gospodarstwie domowym – która zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹
uprawnia do ubiegania siê o przyznanie œwiadczenia pieniê¿nego z pomocy spo³ecznej).
W oparciu o te dane raz na 3 lata, w zwi¹zku z weryfikacj¹ kwot œwiadczeñ rodzinnych
i kryteriów dochodowych, przygotowywana jest „Informacja o sytuacji dochodowej ro-
dzin posiadaj¹cych dzieci na utrzymaniu”.

Ponadto w Krajowym Planie Dzia³ania na Rzecz Integracji Spo³ecznej na lata
2006–2008 za³o¿ono monitorowanie ubóstwa (granica ubóstwa obliczona w oparciu
o 60% mediany dochodu ekwiwalentnego) za pomoc¹ nastêpuj¹cych wskaŸników:

– wskaŸnik zagro¿enia ubóstwem wg p³ci,
– wskaŸnik zagro¿enia ubóstwem trwa³ym wg p³ci,
– wskaŸnik zagro¿enia ubóstwem wœród dzieci (0–15 lat),
– wskaŸnik zagro¿enia ubóstwem wœród rodzin wielodzietnych (wychowuj¹cych 3

dzieci lub wiêcej),
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– wskaŸnik zagro¿enia ubóstwem obliczany w oparciu o minimum egzystencji dla
dzieci (0–19 lat),

– wskaŸnik zagro¿enia ubóstwem obliczany w oparciu o minimum egzystencji dla ro-
dzin wielodzietnych (wychowuj¹cych 4 dzieci lub wiêcej),

– wskaŸnik zagro¿enia ubóstwem po uwzglêdnieniu rent i emerytur, ale przed trans-
ferami spo³ecznymi.

Jednoczeœnie wyjaœniam, ¿e Ministerstwo przekazuje do EUROSTAT-u (bazy da-
nych ESSPROS) dane na temat wydatków na œwiadczenia rodzinne i na pomoc spo³ecz-
n¹. Zosta³y one równie¿ wykorzystane w raporcie Komisji Europejskiej. Nale¿y jednak
zauwa¿yæ, ¿e dane wykorzystane w czêœci opisuj¹cej diagnozê sytuacji dzieci musia³y
opieraæ siê na ujednoliconych statystykach, by umo¿liwiæ porównywalnoœæ miêdzy
krajami. Ka¿dy z krajów podawa³ informacje na temat mierników ubóstwa, które sto-
suje, natomiast celem raportu nie by³o zebranie wartoœci ró¿nych wskaŸników stoso-
wanych w ró¿nych krajach, lecz zobrazowanie, czy obecnie wykorzystywane mierniki
s¹ wystarczaj¹ce.

Na zakoñczenie pragnê podkreœliæ, ¿e administracja rz¹dowa dzia³aj¹c w oparciu
o konstytucyjn¹ zasadê pomocniczoœci pañstwa – wspiera i w przysz³oœci bêdzie wspie-
raæ dzia³ania samorz¹du terytorialnego, a tak¿e organizacji pozarz¹dowych bêd¹cych
coraz wa¿niejszym podmiotem polityki spo³ecznej, zmierzaj¹ce do poprawy poziomu
integracji spo³ecznej osób dotkniêtych ubóstwem, ze szczególnym uwzglêdnieniem
dzieci.

MINISTER
Jolanta Fedak

Za³¹cznik

Reforma Koszt (mln z³) Stopa ubóstwa

Obni¿enie sk³adki rentowej pracownika do 4,5% 3900,6 18,14

Obni¿enie sk³adki rentowej pracownika do 1,5%,
pracodawcy do 4,5%

9753,6 17,54

Dwie stopy PIT - 18% i 32% 3157 18,43

Dwie stopy PIT- 18% i 32%, i 20% obni¿enie pierwszego progu 2201 18,43

18% podatek liniowy 6705,1 18,43

18% podatek liniowy, kwota wolna 935 z³ 0 19,85

Wzrost kosztów uzyskania dochodu o 25% 719,6 18,38

Wzrost kosztów uzyskania dochodu o 50% 1398,1 18,25

Wzrost kosztów uzyskania dochodu o 100% 2737,3 18,20

Kwota wolna na dziecko 530,08 z³ 2894 17,68

Ulga podatkowa na dziecko 2*530,08 6062,2 17,08

Bazowa stopa ubóstwa = 18,61%

�ród³o: „Wp³yw wybranych reform podatkowych i ubezpieczeniowych na ograniczenie ubóstwa gospodarstw

domowych” Wydzia³ Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 2008, Patrz: http://www.simpl.pl/dowlo-

ad/04_prezentacja_reformyZUSPIT.pdf, s. 11.
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Komentarz

Tabela przedstawia wp³yw poszczególnych reform na stopê ubóstwa. Dodatkowo
zosta³ oszacowany ich potencjalny koszt.

Najskuteczniejsze w obni¿eniu stopy ubóstwa w Polsce wydaj¹ siê byæ reformy
zwi¹zane z wprowadzeniem:

a) kwoty wolnej na dziecko w wysokoœci 530,08 z³ – spadek stopy ubóstwa
o 0,93% do poziomu 17,68%,

b) ulgi podatkowej na dziecko w wysokoœci 2 530,08 – spadek stopy ubóstwa
o 1,53% do poziomu 17,08%

Jednak najbardziej efektywnym (generuj¹cym niskie koszty) rodzajem reformy jest
„Kwota wolna na dziecko 530,08 z³”.
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7. POSIEDZENIE SENATU
(27 marca 2008 r.)





Oœwiadczenie senatora Grzegorza Banasia

skierowane do Prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Chcia³bym wyg³osiæ oœwiadczenie w sprawie prowadzenia obrad Wyso-
kiej Izby przez pana marsza³ka Bogdana Borusewicza. Czyniê to ze smut-
kiem, gdy¿ wielce szanujê pana marsza³ka Borusewicza nie tylko ze wzglêdu
na urz¹d, który pe³ni, ale równie¿ ze wzglêdu na piêkn¹ kartê ¿yciow¹ i jego
drogê. Nie mogê jednak przejœæ obojêtnie wobec prowadzenia obrad w taki
sposób, który odbiera senatorom uprawnienia, zapisane nie gdzie indziej, jak
w Regulaminie Senatu.

Otó¿ dzisiaj po raz kolejny mieliœmy do czynienia z sytuacj¹, gdy pan
marsza³ek po rozpoczêciu procedury g³osowania odmówi³ z³o¿enia wniosku
formalnego senatorowi Cichoniowi, a art. 53 w rozdziale dotycz¹cym g³oso-
wania mówi: „Po zamkniêciu dyskusji lub wyst¹pieniu sprawozdawcy komi-
sji Marsza³ek Senatu oznajmia, ¿e Senat przystêpuje do g³osowania. Od tej
chwili mo¿na zabieraæ g³os tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku
formalnego…”. Pan senator chcia³ zg³osiæ wniosek formalny. Tego mu odmó-
wi³ pan marsza³ek Borusewicz.

Dlatego pytam pana marsza³ka – i proszê odpowiedzieæ na piœmie – na
podstawie jakiego aktu prawnego odmówi³ zg³oszenia wniosku formalnego
panu senatorowi Cichoniowi po rozpoczêciu procedury g³osowania.

Grzegorz Banaœ

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 kwietnia 2008 r.

Pan
Grzegorz Banaœ
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze!
W oœwiadczeniu senatorskim wyg³oszonym na 7. posiedzeniu Senatu w dniu

27 marca 2008 r. zg³osi³ Pan w¹tpliwoœæ dotycz¹c¹ sposobu prowadzenia obrad przez
Marsza³ka Senatu. Problem dotyczy³ niedopuszczenia przeze mnie senatora Zbigniewa
Cichonia do zg³oszenia wniosku formalnego.

Sytuacja mia³a miejsce w trakcie uchwalania przez Senat porz¹dku obrad. Do zg³o-
szonego wniosku o rozszerzenie porz¹dku obrad o punkt: „stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem
Republiki Federalnej Niemiec w sprawie za³o¿enia polsko-niemieckiej Szko³y Spotkañ
i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie” sprzeciw zg³osi³a senator Dorota Arci-
szewska-Mielewczyk.

W efekcie zg³oszenia sprzeciwu rozwinê³a siê dyskusja, w ramach której swoje sta-
nowisko wyrazi³o czterech senatorów, wiêkszoœæ z nich mia³a na celu przeniesienie te-
go punktu na kolejne posiedzenie Senatu. Pragn¹c zakoñczyæ wymianê zdañ w tej
kwestii, zarz¹dzi³em g³osowanie w celu podjêcia ostatecznej decyzji przez Senat. W tym
momencie chêæ zabrania g³osu “w kwestii formalnej” oznajmi³ senator Zbigniew Ci-
choñ, przypominaj¹c, ¿e domaga³ siê udzielenia mu g³osu ju¿ wczeœniej, jeszcze przed
przyst¹pieniem do g³osowania. W przekonaniu, ¿e wypowiedŸ senatora Zbigniewa Ci-
chonia bêdzie kontynuacj¹ toczonej dyskusji i bêdzie intensyfikowa³a poruszenie pa-
nuj¹ce na sali, podj¹³em decyzjê o kontynuowaniu g³osowania.

7. posiedzenie Senatu w dniu 27 marca 2008 r. 201



Dzia³ania moje by³y oparte na przepisach art. 47 ust. 1 oraz na art. 53 ust. 1
w zwi¹zku z art. 42 ust. 2 Regulaminu Senatu.

Z przepisów tych wynika mój obowi¹zek czuwania nad przestrzeganiem w toku ob-
rad Regulaminu Senatu oraz powagi i porz¹dku na sali posiedzeñ oraz prawo do samo-
dzielnego dokonywania wyk³adni i decydowania o sposobie stosowania przepisów
Regulaminu Senatu w toku obrad.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 Regulaminu Senatu, po zarz¹dzeniu
przyst¹pienia do g³osowania, skutecznie zg³oszone mog¹ byæ jedynie wnioski formalne
dotycz¹ce sposobu lub porz¹dku g³osowania. W moim przekonaniu senator Z. Cichoñ
nie zamierza³ sk³adaæ takiego wniosku, lecz wyra¿a³ chêæ udzia³u we wczeœniej toczo-
nej dyskusji.

W zwi¹zku z powy¿szym, nie uwa¿am, aby moje dzia³ania ogranicza³y lub zmierza³y
do ograniczania senatorów w wykonywaniu ich ustawowych uprawnieñ.

Z powa¿aniem
Bogdan Borusewicz
MARSZA£EK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Oœwiadczenie senatora Zbigniewa Cichonia

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
oraz do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Chcê zwróciæ siê do ministra finansów i ministra sprawiedliwoœci o spo-
wodowanie zmiany w funkcjonowaniu s¹dów przywracaj¹cej dostêp do nich
ograniczony przez rozwi¹zania, które procedury postêpowania dotycz¹ nie
wprost, tylko poœrednio.

Mianowicie w 2006 r. wprowadzono ustawê o op³acie skarbowej, w któ-
rej zlikwidowano znaki op³aty skarbowej i wprowadzono absurdalny wy-
móg dokonywania zap³aty na konto bankowe urzêdu w³aœciwego, to znaczy
usytuowanego tam, gdzie jest prowadzona sprawa. Oznacza to, ¿e ktoœ, kto
na przyk³ad przyjmuje sprawê do prowadzenia w Gdañsku, a mieszka
w Warszawie, musi znaæ numer konta bankowego urzêdu w Gdañsku i musi
wp³aciæ pieni¹dze na to konto bankowe. Wprowadzono to zamiast rozwi¹za-
nia, które funkcjonowa³o od ponad stu lat, zamiast tak zwanej instytucji op³at
skarbowych, w ramach której kupowa³o siê znaczki skarbowe w okienku ka-
¿dego, praktycznie rzecz bior¹c, urzêdu czy nawet w budynku s¹dowym.

Dochodzi do takich absurdów, ¿e wprowadza siê sankcjê karn¹ za
nieop³acenie op³aty skarbowej przez pe³nomocnika. Ma³o tego, na s¹dy
nak³ada siê obowi¹zek z³o¿enia do urzêdu skarbowego doniesienia, je¿eli
ktoœ tej op³aty nie uiœci³. Adwokat niejednokrotnie staje przed dylematem,
czy z³o¿yæ okreœlony pozew czy te¿ go nie sk³adaæ dlatego, ¿e nie zna nu-
meru konta bankowego. Dzisiaj na przyk³ad mija termin przedawnienia,
trzeba z³o¿yæ pozew, ale nie ma mo¿liwoœci uiszczenia op³aty. Uruchamia
siê w ten sposób proces swoistej produkcji przestêpców i to wœród ludzi,
którzy powinni siê cieszyæ najwy¿szym zaufaniem, wœród prawników,
wœród adwokatów i radców prawnych. No bo w takiej sytuacji oni wybie-
raj¹ oczywiœcie dobro klienta: je¿eli dzisiaj muszê z³o¿yæ pozew, bo dzisiaj
koñczy siê przedawnienie, to sk³adam go bez uiszczenia op³aty skarbo-
wej. S¹dy z kolei zmusza siê do pe³nienia roli donosicieli, którzy w razie
wy³apania takiego faktu maj¹ donieœæ do urzêdu skarbowego, ¿e adwo-
kat czy radca prawny pope³ni³ wykroczenie skarbowe. Sytuacja jest na-
prawdê absurdalna. A to tylko jedno utrudnienie.

Inne utrudnienie spowodowane jest instytucj¹ op³at s¹dowych, tym ra-
zem ju¿ nie skarbowych, tylko s¹dowych. Nie wiem, co siê dzieje, ale w wielu
oœrodkach, a zw³aszcza w Krakowie zlikwidowano – zg³aszaj¹ siê do mnie
z za¿aleniem w tej sprawie zarówno profesjonaliœci, jak i ludzie, którzy pro-
wadz¹ sprawy – sprzeda¿ znaczków op³aty s¹dowej w kioskach, które nor-
malnie tê sprzeda¿ prowadzi³y obok sprzeda¿y innych rzeczy, na przyk³ad
prasy. Znaczki mo¿na kupiæ tylko w kilku punktach w kasach s¹dowych.
Efekt jest taki, ¿e tworz¹ siê tasiemcowe kolejki. Ja dawno takich kolejek nie
widzia³em. Ostatnio chyba w czasach komunistycznych po papier toaletowy
czy wêdlinê. Ludzie czekaj¹ czasami godzinê, pó³torej godziny, ¿eby kupiæ
znaczek op³aty s¹dowej. Przecie¿ to s¹ sytuacje karygodne! Apelujê, ¿eby
minister sprawiedliwoœci temu przeciwdzia³a³.

Kolejna sprawa dotyczy sytuacji w aresztach. Zak³ady karne s¹ przeludnio-
ne i w zwi¹zku z tym nie dba siê o poufnoœæ rozmowy adwokata z areszto-
wanym klientem. Dochodzi do takich sytuacji, ¿e do ma³ych pokoików
przyprowadzane s¹ trzy, cztery osoby na raz na rozmowê z adwokatem
i wszyscy s³ysz¹ co, kto, w jakiej sprawie mówi. Nie jest zachowana elemen-
tarna tajemnica adwokacka w kontaktach miêdzy klientem a adwokatem.

I jeszcze à propos op³aty skarbowej. Chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e nie-
potrzebnie odst¹piono od zasady – ona te¿ dziesi¹tki lat obowi¹zywa³a – ¿e
od pe³nomocnictwa substytucyjnego nigdy siê nie nale¿a³a op³ata skarbo-
wa. Teraz tê op³atê wprowadzono. Sytuacja znowu absurdalna, bo przecie¿
profesjonaliœci czêsto maj¹ kolizjê terminów. Czasami muszê poprosiæ kole-
gê, ¿eby mnie zast¹pi³. I to te¿ pod rygorem odpowiedzialnoœci karnoskar-
bowej powinienem ow¹ op³atê skarbow¹ zap³aciæ, czyli odstaæ swoje
w kolejce albo pójœæ do banku i zap³aciæ, bo jak nie, to s¹d na mnie doniesie,



¿e nie uiœci³em op³aty. I mamy nastêpny absurd wynikaj¹cy z tego, ¿e od-
chodzi siê od pewnych sprawdzonych rozwi¹zañ prawnych, które funkcjo-
nowa³y dziesi¹tki lat i które siê sprawdza³y. W dodatku niejednokrotnie jest
to niesprawiedliwe. Dlaczego w³aœciwie Skarb Pañstwa ma zarabiaæ na
tym, ¿e ktoœ musi korzystaæ z zastêpcy? Sprawa mo¿e ci¹gn¹æ siê latami
i je¿eli bêdzie w niej uczestniczy³o na przyk³ad piêciu zastêpców, to Skarb
Pañstwa piêæ razy bêdzie pobiera³ op³atê skarbow¹. Wydaje siê to niegodzi-
we. Od jednego dokumentu, jakim jest pe³nomocnictwo, powinna obowi¹zy-
waæ jedna op³ata; nie mo¿na od ka¿dej innej substytucji pobieraæ op³aty. To
by³oby tyle o wymiarze sprawiedliwoœci.

Zbigniew Cichoñ

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 25 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2008 r. Nr BPS/DSK-043-302/08, przy

którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie Pana Zbigniewa Cichonia – Senatora Rzeczypo-
spolitej Polskiej, z³o¿one podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 marca 2008 r.,
w sprawie op³aty skarbowej od pe³nomocnictw, uprzejmie informujê.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o op³acie skar-
bowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z póŸn. zm.) op³acie tej podlega z³o¿enie dokumentu
stwierdzaj¹cego udzielenie pe³nomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub
kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postêpowaniu s¹dowym.

Obowi¹zek zap³aty op³aty skarbowej od pe³nomocnictwa powstaje z chwil¹ z³o¿enia
dokumentu w organie administracji publicznej, s¹dzie lub podmiocie innym ni¿ organ
administracji publicznej, w zwi¹zku z wykonywaniem przez niego zadañ z zakresu ad-
ministracji publicznej. Zap³ata op³aty skarbowej mo¿e byæ dokonywana w kasie w³aœci-
wego organu podatkowego lub na jego rachunek, a je¿eli rada gminy zarz¹dzi³a pobór
op³aty skarbowej w drodze inkasa, zap³ata nale¿nej op³aty mo¿e byæ dokonywana u in-
kasenta. Informacje o rachunku s¹ zazwyczaj zamieszczone na stronie internetowej
organu podatkowego. Dodatkowo, do dnia 31 grudnia 2008 r. zap³ata op³aty skarbowej
mo¿e byæ dokonana równie¿ nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia
2007 r. znakami op³aty skarbowej.

Decyzjê o zaprzestaniu druku i dystrybucji znaków op³aty skarbowej podjêto ze
wzglêdu na bardzo du¿e koszty, które siê z tym wi¹za³y. Dla ich zobrazowania nale¿y
wskazaæ, ¿e w latach 2001–2006 bud¿et Pañstwa i jednostki samorz¹du terytorialnego
wydatkowa³y rocznie na druk i dystrybucjê znaków op³aty skarbowej ok. 41 mln z³.

Obecnie, w dobie rozwoju œrodków komunikacji elektronicznej nie stanowi proble-
mu ustalenie numeru rachunku bankowego organu podatkowego, jak równie¿ istnieje
mo¿liwoœæ dokonania przelewu za poœrednictwem internetu. Dowód zap³aty op³aty
skarbowej mo¿e byæ za³¹czony do pe³nomocnictwa w ci¹gu 3 dni od dnia powstania
obowi¹zku zap³aty op³aty skarbowej.

Obowi¹zuj¹ce przepisy nie przewiduj¹ szczególnych sankcji zwi¹zanych z nieuisz-
czeniem op³aty skarbowej. W takim przypadku, na mocy art. 2 § 1 pkt 3 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póŸn. zm.)
znajduj¹ zastosowanie przepisy tej ustawy, okreœlaj¹ce sposób postêpowania organu
podatkowego w przypadku powstania zaleg³oœci podatkowej. Do podjêcia przez organ
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podatkowy dzia³añ zmierzaj¹cych do wyegzekwowania nale¿noœci niezbêdna jest infor-
macja o fakcie nieuiszczenia op³aty skarbowej przez podatnika, a do jej przekazania
zobligowany jest organ administracji publicznej lub s¹d, w którym z³o¿ono pe³nomoc-
nictwo.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. uleg³y zmianie przepisy reguluj¹ce kwestie obci¹¿enia
op³at¹ skarbow¹ pe³nomocnictw. Objêcie op³at¹ skarbow¹ substytucji wynika ze zmia-
ny zasad dotycz¹cych opodatkowania pe³nomocnictw. Do koñca 2006 r. op³acie skar-
bowej podlega³o ka¿dorazowe sporz¹dzenie dokumentu stwierdzaj¹cego ustanowienie
pe³nomocnika lub jego odpisu (wypisu), natomiast od 1 stycznia 2007 r. przedmiotem
op³aty skarbowej jest z³o¿enie takiego dokumentu w sprawie z zakresu administracji
publicznej lub w postêpowaniu s¹dowym. W tej sytuacji pozostawienie zwolnienia od
op³aty skarbowej substytucji mog³oby skutkowaæ omijaniem przepisów podatkowych.

Dodatkowo uprzejmie informujê, ¿e nie powoduje obowi¹zku zap³aty op³aty skar-
bowej z³o¿enie dokumentu pe³nomocnictwa w sprawach wymienionych w Czêœci IV
kol. 4 pkt 2 za³¹cznika do ustawy o op³acie skarbowej, tj. w sprawach karnych, kar-
nych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia, a tak¿e w spra-
wach cywilnych, w których mocodawcy przys³uguje zwolnienie od kosztów s¹dowych.
Od op³aty skarbowej zwolnione jest równie¿ z³o¿enie dokumentu pe³nomocnictwa, je-
¿eli mocodawc¹ jest osoba korzystaj¹ca ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej z powodu
ubóstwa.

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

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 5 maja 2008 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
stosownie do postanowieñ art. 49 ust. 5 Regulaminu Senatu Rzeczypospolitej Pol-

skiej uprzejmie przesy³am na rêce Pani Marsza³ek odpowiedŸ na skierowane do mnie
przez Pana Senatora Zbigniewa Cichonia oœwiadczenie dotycz¹ce utrudnieñ w naby-
waniu znaków op³aty s¹dowej oraz trudnych warunków do rozmowy adwokata z aresz-
towanym klientem w zwi¹zku z przeludnieniem w zak³adach karnych.

Odnosz¹c siê do sprzeda¿y znaków op³aty s¹dowej chcê podkreœliæ, i¿ sprzeda¿
znaków op³aty s¹dowej na terenie ca³ego kraju prowadzona jest w kasach s¹dów (bez
ponoszenia kosztów dodatkowej prowizji) oraz w detalicznych punktach sprzeda¿y
(z dodatkow¹ prowizj¹ w wysokoœci od 1% do 5% nominalnej wartoœci sprzedanych
znaków op³aty s¹dowej). W 2007 roku wydatki bud¿etu pañstwa z tytu³u prowizji po-
bieranej przez sprzedawców detalicznych wynios³y 3 671 271 z³, w tym w obszarze ape-
lacji krakowskiej, gdzie sprzeda¿ prowadzi³o 18 sprzedawców detalicznych – 408 537,82 z³.
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Przeprowadzona w 2006 roku na obszarze okrêgu krakowskiego analiza w zakresie
sprzeda¿y znaków op³aty s¹dowej, pozwoli³a stwierdziæ, ¿e sprzeda¿ tych znaków za
poœrednictwem podmiotów trzecich, którym z tego tytu³u przys³ugiwa³a wówczas rela-
tywnie wysoka prowizja, jest w du¿ym stopniu nieuzasadniona. Niemniej wzglêdy spo-
³eczne oraz potrzeba przygotowania alternatywnego sposobu sprzeda¿y znaków
spowodowa³y, ¿e w 2007 roku utrzymano dotychczasow¹ formê sprzeda¿y jakkolwiek
o blisko po³owê obni¿ono wysokoœæ prowizji (z 5 do 2,6%), by w kolejnych latach osta-
tecznie zrezygnowaæ z tej formy sprzeda¿y. W przypadku mo¿liwoœci prowadzenia
sprzeda¿y bezprowizyjnej w ramach kas s¹dowych, zawarcie umowy z innym podmio-
tem na przedmiotow¹ dystrybucjê nosi znamiona niegospodarnoœci i podlega kwestio-
nowaniu przez wewnêtrzn¹ jak i zewnêtrzn¹ kontrolê finansow¹, jako naruszenie
ustawy o finansach publicznych.

Pragnê dodaæ, i¿ od chwili wprowadzenia systemu informatycznego „Nowa Ksiêga
Wieczysta” sprzeda¿ znaków op³aty s¹dowej na terenie okrêgu krakowskiego, a zw³asz-
cza miasta Krakowa znacznie zmala³a. Niemniej jednak w budynku S¹du Okrêgowego
oraz czterech S¹dów Rejonowych w Krakowie funkcjonuje 7 kas sprzedaj¹cych znaki
op³aty s¹dowej, a w trakcie przygotowania s¹ dwie kolejne kasy s¹dowe. Jak wynika
z przeprowadzonej w budynku s¹dów wizytacji, kolejki do kas s¹dowych, o ile siê zda-
rzaj¹ s¹ zjawiskiem incydentalnym, ewentualne kolejki petentów w S¹dzie Rejonowym
dla Krakowa-Podgórza w Krakowie s¹ spowodowane koniecznoœci¹ przyjmowania
op³at zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych.

Przechodz¹c do zagadnienia dotycz¹cego braku odpowiednich warunków do roz-
mowy adwokata z aresztowanym klientem, chcê podkreœliæ, i¿ z problemem przelud-
nienia w zak³adach karnych resort sprawiedliwoœci boryka siê od kilku lat. S³u¿ba
Wiêzienna dysponuje 78 944 miejscami zakwaterowania dla wiêŸniów, jednak w jed-
nostkach penitencjarnych przebywa na chwilê obecn¹ 87 670 osadzonych. Rozwi¹za-
nie tego problemu wi¹¿e siê z ogromnymi nak³adami finansowymi. Na rok bie¿¹cy
w bud¿ecie wiêziennictwa zaplanowane s¹ œrodki na inwestycje zwi¹zane z realizacj¹
programu pozyskania dodatkowych miejsc w zak³adach karnych. Powy¿szy problem
bêdzie wiêc sukcesywnie w miarê mo¿liwoœci bud¿etowych rozwi¹zywany.

Chcê podkreœliæ, i¿ S³u¿ba Wiêzienna, pomimo zjawiska przeludnienia polskich
wiêzieñ realizuje przepisy prawa wynikaj¹ce z Kodeksu karnego wykonawczego, w tym
równie¿ dotycz¹ce zasad udzielania widzeñ adwokatów z osadzonymi. Przedmiotowe
widzenia odbywaj¹ siê w godzinach urzêdowania administracji jednostki penitencjar-
nej, w pomieszczeniach s³u¿¹cych do dokonywania czynnoœci procesowych, podczas
nieobecnoœci innych osób, zaœ rozmowy adwokata z osadzonym nie s¹ kontrolowane.
Ponadto na wniosek adwokata dyrektor jednostki mo¿e udzieliæ takiego widzenia w in-
nym miejscu i czasie. Nie obserwuje siê niepokoj¹cego wp³ywu przeludnienia jedno-
stek na formê i zasady odbywania przedmiotowych widzeñ. Problem ten mo¿e dotyczyæ
jedynie jednostkowych przypadków.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia, wyra¿am nadziejê, ¿e w sposób wyczerpuj¹cy
i zadowalaj¹cy dostarczy³y Panu Senatorowi odpowiedzi na przedstawione problemy.

Z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Marian Cichosz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Zbigniewa Cichonia

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Chcia³bym jeszcze zwróciæ siê do ministra zdrowia, aczkolwiek nie
wiem, czy to jest bezpoœrednio w jego gestii, czy byæ mo¿e w gestii sejmiku
samorz¹dowego – nie jestem tego pewny.

Chcê powiedzieæ o sprawie szpitala w Wadowicach. Dyrekcja tego szpi-
tala zwróci³a siê do mnie z proœb¹ o ratunek wobec groŸby likwidacji tego
szpitala, co siê wydaje decyzj¹ bardzo niefortunn¹. Trzeba powiedzieæ, ¿e
Wadowice to w tej chwili jedno z g³ównych miejsc pielgrzymkowych. Wiado-
mo dlaczego: jako miejsce, w którym urodzi³ siê Ojciec Œwiêty. Likwidowa-
nie tam szpitala wydaje siê zupe³nie niecelowe i chyba nie na czasie.

Zbigniew Cichoñ

OdpowiedŸ

Warszawa, 13 maja 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia za³o¿onego przez Pana Senatora Zbigniewa Cicho-

nia na 7. posiedzeniu Senatu w dniu 27 marca 2008 r. przes³anego przy piœmie znak
BPS/DSK-043-291/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r., w sprawie mo¿liwej likwidacji szpita-
la w Wadowicach, uprzejmie informujê, i¿ odpowiedŸ na oœwiadczenie zostanie udzie-
lona w terminie póŸniejszym, niezw³ocznie po wyjaœnieniu wszystkich okolicznoœci.

Jednoczeœnie uprzejmie przepraszam za zaistnia³¹ zwlokê.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Krzysztof Grzegorek
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OdpowiedŸ

Warszawa 2008.06.04

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Zbigniewa Cichonia

na 7. posiedzeniu Senatu w dniu 27 marca 2008 r., przekazanego przy piœmie z dnia
2 kwietnia 2008 r. (znak: BPS/DSK-043-291/08) w sprawie mo¿liwej likwidacji Szpi-
tala w Wadowicach, uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szego.

W dniu 11 kwietnia 2008 r. Minister Zdrowia wystosowa³ pismo do Pani Teresy Kra-
marczyk, Starosty Wadowickiego z proœb¹ o zajêcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi na powy¿sze pismo Starosta Wadowicki poinformowa³a, ¿e istnieje
realna groŸba zamkniêcia zak³adu, gdy¿ czêœæ oddzia³ów szpitalnych funkcjonuje
w budynkach, których przebudowa lub modernizacja nie jest mo¿liwa, a zgodnie z roz-
porz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagañ, jakim
powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dze-
nia zak³adu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r. nr 213, poz. 1568) wszystkie zak³ady
opieki zdrowotnej powinny do koñca 2012 roku dostosowaæ siê do wymogów budowla-
nych i warunków sanitarnych. Ze wstêpnych szacunków przedstawionych w piœmie
Pani Starosty wynika, ¿e inwestycja rozbudowy Szpitala to wydatek oko³o 60 mln z³.
Œrodki przewidziane na ten cel w Ma³opolskim Regionalnym Programie Operacyjnym
s¹ niewystarczaj¹ce, a organ za³o¿ycielski Zak³adu nie posiada zarezerwowanych fun-
duszy na budowê kolejnego obiektu. Starostwo Powiatowe powo³a³o zespó³, który ma
przygotowaæ za³o¿enia techniczne planowanej inwestycji oraz zwróci³o siê o pomoc fi-
nansow¹ do Ministerstwa Zdrowia.

Z uwagi na powy¿sze, uprzejmie informujê, i¿ na mocy art. 15 ustawy z dnia 30 sier-
pnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r., Nr 91, poz. 408 z póŸn. zm.),
je¿eli zak³ad opieki zdrowotnej w ca³ym zakresie lub w czêœci swojej dzia³alnoœci przesta³
odpowiadaæ wymaganiom okreœlonym w art. 9 (okreœlonym wymaganiom fachowym
i sanitarnym) i 10 albo narusza przepisy ustawy lub zosta³o stwierdzone naruszenie
przepisów o wykonywaniu zawodów medycznych albo w sposób ra¿¹cy narusza statut
zak³adu, organ prowadz¹cy rejestr wyznacza termin usuniêcia uchybieñ, a po jego bez-
skutecznym up³ywie mo¿e podj¹æ decyzjê o wykreœleniu zak³adu z rejestru w ca³oœci lub
w czêœci dotycz¹cej dzia³alnoœci nie odpowiadaj¹cej wymaganiom ustawy lub statutu.
Zgodnie z powy¿szym, niespe³nienie przez zak³ad warunków „dostosowawczych” nie jest
to¿same z jego natychmiastow¹ likwidacj¹, bowiem Wojewoda, jako organ rejestrowy,
wyznacza termin do usuniêcia braków, a po jego bezskutecznym up³ywie mo¿e podj¹æ
decyzjê (fakultatywnoœæ podjêtego rozstrzygniêcia) o wykreœleniu zak³adu z rejestru lub
dokonaæ wykreœlenia w czêœci, która nie spe³nia wymagañ.

Uprzejmie informujê, i¿ Minister Zdrowia, w myœl przepisów art. 55 ustawy o zak³ad-
ach opieki zdrowotnej, nie udziela dotacji na inwestycje przeprowadzane w jednostkach,
dla którycli nie jest podmiotem za³o¿ycielskim. Ponadto zgodnie z art. 36 ww. ustawy two-
rzenie, przekszta³cenie i likwidacja publicznego zak³adu opieki zdrowotnej nastêpuje
w drodze rozporz¹dzenia w³aœciwego organu administracji rz¹dowej albo uchwa³y w³aœci-
wego organu jednostki samorz¹du terytorialnego, wobec powy¿szego Minister Zdrowia nie
posiada w swoich kompetencjach narzêdzi prawnych pozwalaj¹cych na ingerowanie
w struktury organizacyjne jednostek, dla których nie jest organem za³o¿ycielskim.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Na rêce Pana Ministra sk³adam wyrazy uznania dla komendanta 1. Szpi-

tala Wojskowego w Lublinie, p³k dra n. med. Zbigniewa Kêdzierskiego, i pod-
leg³ych mu pracowników, lekarzy i pielêgniarek, którzy na terenie powiatu
krasnostawskiego wielokrotnie organizowali akcjê „Bia³a niedziela”. Dzia³a-
nia zespo³u lekarsko-pielêgniarskiego oceniam bardzo wysoko z uwagi na
wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom ludnoœci cywilnej we
wsiach i w ma³ych miasteczkach.

Wykonywanie bezp³atnych badañ specjalistycznych i profilaktycznych
bez kilkumiesiêcznego oczekiwania w kolejce jest wielk¹ wartoœci¹, wk³a-
dem w ochronê zdrowia i ¿ycia mieszkañców.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.16

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Lucjana Cichosza pod-

czas 7. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 marca br.
(BPS/DSK-043-287/08), dotycz¹ce wyrazów uznania dla zespo³u 1. Szpitala Wojsko-
wego w Lublinie za akcje „Bia³a niedziela”, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych
wyjaœnieñ.

Wojskowa s³u¿ba zdrowia zawsze s³u¿y³a swym potencja³em nie tylko Si³om Zbroj-
nym Rzeczypospolitej Polskiej, do czego zosta³a powo³ana, ale równie¿ ca³emu spo³e-
czeñstwu.

Postawa i przedsiêwziêcia podejmowane przez komendanta Pana p³ka dra n. med.
Zbigniewa Kêdzierskiego i podleg³ych mu pracowników 1. Szpitala Wojskowego w Lub-
linie nie s¹ okazjonalnymi dzia³aniami, ale konsekwentn¹ realizacj¹ humanitarnych
zasad jakimi wojskowa s³u¿ba zdrowia kieruje siê od swego powstania.

Tym niemniej postawa personelu 1. Szpitala Wojskowego w Lublinie, w sytuacji tak
trudnej dla ca³ej s³u¿by zdrowia, warta jest szczególnego wyró¿nienia, albowiem jest
zaprzeczeniem nieustaj¹cych doniesieñ, o co prawda incydentalnych ale bardzo „me-
dialnych” patologicznych zdarzeniach dotykaj¹cych œrodowisko lekarskie.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie informujê, i¿ za swoj¹ postawê i zaanga¿owanie
Pan p³k dr n. med. Zbigniew Kêdzierski zostanie wyró¿niony przez Szefa Inspektoratu
Wojskowej S³u¿by Zdrowia nagrod¹ rzeczow¹ na odprawie s³u¿bowej komendantów
i dyrektorów wojskowych zak³adów leczniczych.

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

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Zwracam siê o ponowne rozpatrzenie kryteriów doboru wskaŸników wy-
³aniaj¹cych obszary metropolitalne w Polsce. WskaŸniki obecnie proponowa-
ne w projekcie ustawy, przygotowanym przez zespó³ prawników i ekspertów
pod kierownictwem wojewody œl¹skiego Zygmunta £ukaszczyka, s¹ nie do
przyjêcia. Tak wa¿ny obszar rozwojowy polityki regionalnej powinien byæ
rozpatrywany przez wy³onion¹ przez MSWiA niezale¿n¹ grupê ekspertów
i prawników, w ten sposób zosta³yby wyeliminowane stronniczoœæ i partyku-
laryzm interesów.

Przedstawiony przez œl¹skich prawników projekt ogranicza dostêp do
statusu metropolii miastom, które dot¹d by³y uznawane za rozwojowe i po-
siadaj¹ odpowiednie czynniki endogeniczne i egzogeniczne, jakie sk³adaj¹
siê na funkcje rozwojowe obszarów metropolitalnych.

Przyjêcie pewnych cech miasta metropolii nie mo¿e skutkowaæ brakiem
dofinansowania na rzecz wzmocnienia funkcji metropolitalnych miast rozwi-
jaj¹cych siê. Zgodnie z celami wyodrêbnienia miast metropolii œrodki finanso-
we maj¹ byæ przeznaczone na rozwój funkcji metropolitalnych, na przyk³ad:
promocjê, strategiê rozwoju metropolii, organizowanie transportu publicznego
i zarz¹dzanie drogami publicznymi na obszarze metropolii.

Z projektu ustawy wynika, ¿e w Polsce na pewno bêdzie dzia³a³o siedem
metropolii: górnoœl¹ska, warszawska, pomorska, ³ódzka, krakowska, wroc-
³awska i poznañska. Siedzib¹ w³adz metropolii ma byæ jej najwiêksze miasto.
Czy to jednoczeœnie oznacza, ¿e pozosta³e miasta, które pretenduj¹ do tego
statusu, nie powinny wzmacniaæ swych funkcji metropolitalnych? W ten spo-
sób pog³êbiamy ró¿nice rozwojowe i nie dajemy szans prê¿nym i rokuj¹cym
rozwój innym obszarom kraju.

Ca³okszta³t procesów modernizuj¹co-inicjuj¹cych zapewnia rozwój po-
szczególnych obszarów sk³adaj¹cych siê na funkcje metropolitalne. Takie
miasta jak Bia³ystok, Rzeszów czy Lublin s¹ motorami rozwojowymi swoich
województw. Dlaczego wiêc pozbawia siê je dofinansowania maj¹cego na ce-
lu zdynamizowanie i wzmocnienie wschodnich gospodarek regionalnych kra-
ju? Dlaczego zabrak³o pretendentów do statusu metropolii po tej stronie
kraju? Mo¿e nale¿y zweryfikowaæ kryteria przyznawania statusu tak zwane-
go miasta œwiatowego, metropolii.

Zgodnie z doktryn¹, na potencja³ endogeniczny metropolii sk³adaj¹ siê czyn-
niki kapita³u ludzkiego i spo³ecznego, dzia³aj¹ce jednostki badawczo-naukowe,
uczelnie wy¿sze, skumulowane zasoby wiedzy formalnej i nieformalnej. Wiedza
i innowacje s¹ naukowo potwierdzonym Ÿród³em przewagi konkurencyjnej gospo-
darek regionalnych, a w efekcie wzrostu konkurencyjnoœci gospodarki krajowej.

Bia³ystok z ca³¹ pewnoœci¹ posiada taki potencja³ i od kilku lat jest bar-
dzo prê¿nie rozwijaj¹cym siê oœrodkiem gospodarczo-naukowym. Rozwój ob-
szarów metropolitalnych, takich jak Bia³ystok, jest szans¹ przyspieszonego
rozwoju regionów o zró¿nicowanym bogactwie czynników endogenicznych.
Nale¿y zdywersyfikowaæ dzia³ania rozwojowe, wykorzystuj¹c posiadane za-
soby. Kryteria wyodrêbnienia miasta – centrum obszaru metropolitalnego
w Polsce musz¹ byæ przejrzyste i uwzglêdniaæ konstytucyjny równy dostêp
wszystkich miast do tego miana.

Zdefiniowanie i przyjêcie jednej powszechnie obowi¹zuj¹cej definicji me-
tropolii jest podejœciem subiektywnym. Pamiêtaæ jednak nale¿y o kierunkach
europejskiej polityki regionalnej, obowi¹zuj¹cej w latach 2007–2013, która
ma odzwierciedlenie w Strategii Lizboñskiej i dyrektywach dotycz¹cych funk-
cjonowania funduszy strukturalnych. Zwrot w europejskim podejœciu do roz-
woju regionalnego polega na wzmacnianiu obszarów s³abiej rozwiniêtych
jako przysz³ych lokomotyw rozwoju kraju i Europy. Nadawanie statusu me-
tropolii w Polsce powinno uwzglêdniaæ za³o¿enia Unii Europejskiej, a nie dzia-
³aæ w odwrotnym kierunku – marginalizacji obszarów metropolitalnych
zlokalizowanych we wschodniej czêœci naszego kraju.

Jan Dobrzyñski
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 25 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do pisma z dnia 2 kwietnia 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-261/08)

przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Jana Dobrzyñskiego pod-
czas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 marca 2008 roku w sprawie kryteriów doboru
wskaŸników wy³aniaj¹cych obszary metropolitalne w Polsce, z upowa¿nienia Prezesa
Rady Ministrów, pragnê podkreœliæ, ¿e problematyka rozwoju aglomeracji i metropolii
pozostaje w zakresie zainteresowania obecnego Rz¹du. Rada Ministrów w dniu 22 stycz-
nia 2008 roku podjê³a uchwa³ê Nr 13 w sprawie dokoñczenia reformy administracji pub-
licznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie (M.P. Nr 8, poz. 99), której wa¿nym
za³o¿eniem jest uporz¹dkowanie podzia³u kompetencji miêdzy administracj¹ rz¹dow¹
i samorz¹dow¹. Powy¿szy cel Rz¹d chcia³by zrealizowaæ we wspó³pracy z organizacjami
samorz¹du terytorialnego oraz innymi podmiotami bezpoœrednio zainteresowanymi po-
szczególnymi aspektami materii administracji publicznej.

Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa umo¿liwiaj¹ ró¿ne formy wspó³pracy jedno-
stek samorz¹du terytorialnego. Niemniej jednak, praktyczne doœwiadczenia dotycz¹ce
obszarów metropolitalnych (tj. uk³adów przestrzennych sk³adaj¹cych siê z du¿ego mia-
sta oraz otaczaj¹cych je terenów œciœle z nim funkcjonalnie powi¹zanych) wskazuj¹, i¿
uregulowania te mog¹ okazaæ siê niewystarczaj¹ce i nie w pe³ni wykorzystane. Dlatego
te¿ celowym pozostaje wypracowanie rozwi¹zañ w przedmiocie funkcjonowania obsza-
rów metropolitalnych. Preferowanym rozwi¹zaniem systemowym jest ustawa, jako ge-
neralny akt prawny dla wszystkich obszarów metropolitalnych, z ewentualn¹
mo¿liwoœci¹ doprecyzowania kwestii ustrojowych przez same metropolie.

Niezale¿nie od przyjêtej konstrukcji legislacyjnej dla uregulowania przedmiotowej
materii, obszary aktywnoœci metropolitalnej zwi¹zane s¹ z zadaniami z zakresu m.in.
zagospodarowania przestrzennego, gospodarki odpadami i transportu publicznego.
Odniesienie siê do szczegó³ów opracowywanych rozwi¹zañ normatywnych (w tym zde-
finiowanie zakresu podmiotowego), ze wzglêdu na obecny etap prac zwi¹zanych z do-
koñczeniem reformy administracji publicznej, mo¿liwe bêdzie po zakoñczeniu
procedur legislacyjnych.

Odnosz¹c siê natomiast do delimitacji obszarów metropolitalnych uprzejmie infor-
mujê, ¿e problem ten nie zosta³ jeszcze rozstrzygniêty. Dlatego te¿ sygna³y dotycz¹ce
braku wskazania konkretnych obszarów metropolitalnych (np. Bia³egostoku) wydaj¹
siê byæ przedwczesne.

Z wyrazami szacunku
MINISTER
SPRAW WEWNTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z wielk¹ radoœci¹ przyj¹³em wiadomoœæ o zakwalifikowaniu siê pana An-

drzeja Topczewskiego, zawodnika kadry Polski Wushu, do udzia³u w Wushu
Tournament Beijing 2008 podczas XXIX Igrzysk Olimpijskich. To wielki za-
szczyt i ogromny powód do dumy, ¿e jeszcze jeden zawodnik bêdzie repre-
zentowa³ nasz kraj na arenie miêdzynarodowej podczas zbli¿aj¹cych siê
igrzysk olimpijskich.

Ze wzglêdu na fakt, i¿ decyzja Komitetu Wykonawczego Miêdzynarodo-
wej Federacji Wushu oraz Komitetu Technicznego IWUF dotycz¹ca kwalifika-
cji do Wushu Tournament Beijing 2008 zosta³a podjêta w dniu 6 marca
bie¿¹cego roku, a wiêc po podpisaniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki
umowy bud¿etowej wraz z ofert¹ zadañ PZWS na 2008 r., koszty przygoto-
wania i udzia³u w mistrzostwach pana Andrzeja Topczewskiego nie zosta³y
uwzglêdnione w rocznym bud¿ecie Polskiego Zwi¹zku Wushu.

Koszty zwi¹zane z przygotowaniem zawodnika do zawodów, podró¿¹,
zakwaterowaniem wynosz¹ oko³o 43 tysi¹ce z³. Powy¿sza kwota to ogromne
obci¹¿enie finansowe dla Polskiego Zwi¹zku Wushu, znacznie przewy¿sza-
j¹ce jego bud¿etowe mo¿liwoœci.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do pana ministra z uprzejm¹ proœb¹
o dodatkowe dofinansowanie PZWS w wysokoœci 43 tysiêcy z³, co umo¿liwi pa-
nu Andrzejowi Topczewskiemu start w zbli¿aj¹cych siê igrzyskach olimpij-
skich. Udzia³ w tak presti¿owych i istotnych dla ka¿dego sportowca zawodach
to wielka szansa na pokazanie swoich umiejêtnoœci, rozwój, miêdzynarodow¹
karierê, a jednoczeœnie promocja naszego kraju na ca³ym œwiecie.

Szanowny Panie Ministrze, ¿ywiê g³êbok¹ nadziejê, ¿e przychyli siê pan
do mojej proœby i wesprze finansowo start tego wybitnego sportowca w zawo-
dach Wushu Tournament Beijing 2008 podczas zbli¿aj¹cych siê igrzysk olim-
pijskich.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
SPORTU I TURYSTYKI

Warszawa, 2008.04.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Macieja Grubskiego z³o¿one podczas 7.

posiedzenia Senatu RP w dniu 27 marca 2008 roku uprzejmie informujê, co nastêpuje.
Pan Miros³aw Drzewiecki, Minister Sportu i Turystyki, zosta³ poinformowany pis-

mem z dnia 17 marca 2008 r. przez Polski Zwi¹zek Wushu o zakwalifikowaniu przez
Miêdzynarodow¹ Federacjê Wushu (IWUF) zawodnika Andrzeja Topczewskiego do tur-
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nieju wushu rozgrywanego na obiektach olimpijskich w dniach 21–24 sierpnia 2008 r.
Polski Zwi¹zek Wushu zwróci³ siê do Ministra Sportu i Turystyki o dodatkowe dofinan-
sowanie zadania zwi¹zanego przygotowaniem i udzia³em zawodnika we wskazanym
turnieju.

Pragnê poinformowaæ, ¿e sprawa przyjêcia przedmiotowego zadania i dodatkowe
dofinansowanie zostanie rozpatrzone po uzyskaniu odpowiedzi z Polskiego Zwi¹zku
Wushu w sprawie zaleceñ pokontrolnych Ministra Sportu i Turystyki zwi¹zanych
z przeprowadzon¹ kontrol¹ pracowników ministerstwa w Polskim Zwi¹zku Wushu
w 2007 roku. Postêpowanie wyjaœniaj¹ce i ostateczne wyniki kontroli bêd¹ podstaw¹
rozpatrzenia wskazanego wniosku.

Z powa¿aniem
Zbigniew Pacelt
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator, a przede wszystkim obywatel wolnego, demokratycznego

kraju czujê siê zobowi¹zany do zwrócenia uwagi na akty przemocy maj¹ce
miejsce w Tybecie.

¯yjemy w czasach, które powinny dawaæ wszystkim ludziom, bez wzglê-
du na narodowoœæ, wyznanie, kulturê, swobody obywatelskie i prawa gwa-
rantuj¹ce egzystencjê godn¹ cz³owieka. Niestety, obecna sytuacja
Tybetañczyków, którzy s¹ traktowani przez w³adze Chiñskiej Republiki Lu-
dowej w sposób niezwykle brutalny, pokazuje, ¿e na œwiecie w kwestiach
praw cz³owieka i obywatela jest jeszcze wiele do zrobienia. My, którzy tak¿e
doœwiadczyliœmy zniewolenia komunistycznego, powinniœmy wys³aæ w stro-
nê Tybetu, a tak¿e wszystkich innych ludzi bêd¹cych ofiarami represji o cha-
rakterze totalitarnym, wyraŸny sygna³ wsparcia.

Dlatego zwracam siê z pytaniem do pana ministra: jakie konkretne dzia-
³ania zamierza pan podj¹æ w sprawie tragedii narodu tybetañskiego?

Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Tadeusza Gruszki (pismo

nr BPS/DSK-043-301/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r.) w sprawie dzia³añ polskiego
rz¹du podjêtych wobec sytuacji w Tybecie pragnê podkreœliæ, ¿e Polska wyraŸnie i zde-
cydowanie zareagowa³a na doniesienia o si³owym t³umieniu demonstracji, a strona
chiñska otrzyma³a jednoznacznie brzmi¹cy sygna³ z naszego kraju akcentuj¹cy konie-
cznoœæ pokojowego rozwi¹zania problemu, tak¿e poprzez dialog z duchowym przywód-
c¹ Tybetañczyków Dalajlam¹.

Odpowiednie dzia³ania dyplomatyczne wobec w³adz chiñskich podjête zosta³y
przez MSZ w Warszawie i Ambasadê RP w Pekinie. W dniu 17 kwietnia 2008 r., tj. na-
stêpnego dnia roboczego po st³umieniu przez w³adze demonstracji w Lhasie (14 kwiet-
nia 2008 r.) do MSZ zosta³ wezwany Ambasador Chiñskiej Republiki Ludowej Pan Sun
Rongmin. Wiceminister spraw zagranicznych Pan Witold Waszczykowski wyrazi³
w czasie spotkania z nim oczekiwanie, ¿e problemy w Tybecie rozwi¹zywane bêd¹ z po-
szanowaniem praw i wolnoœci obywatelskich, a w³adze chiñskie rozszerz¹ dialog
z przedstawicielami Dalajlamy, tak aby móg³ on doprowadziæ do rzeczywistej poprawy
sytuacji ludnoœci tybetañskiej zamieszkuj¹cej ChRL. Minister W. Waszczykowski pod-
kreœli³, ¿e tylko taki rzeczowy i konstruktywny dialog – a nie metody si³owe – mo¿e
przynieœæ zasadnicze rozwi¹zanie problemów Tybetu, uwzglêdniaj¹ce w pe³ni kulturê
i oczekiwania mieszkañców regionu i tym samym uzyskaæ poparcie spo³ecznoœci miê-
dzynarodowej, w tym Polski.

Identyczne stanowisko prezentowa³ wobec strony chiñskiej Ambasador RP w Peki-
nie w czasie spotkañ w MSZ ChRL w dniach 17, 20 oraz 24 marca 2008 r. Oœwiadcze-
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nie w sprawie Tybetu wystosowa³ równie¿ Prezydent RP Pan Lech Kaczyñski. W³adze
chiñskie zdaj¹ sobie sprawê z wagi, jak¹ ze wzglêdu na swe historyczne doœwiadczenia
spo³eczeñstwo polskie i polscy politycy przywi¹zuj¹ do kwestii przestrzegania praw
cz³owieka – tak¿e dlatego, i¿ kwestie te podnoszone s¹ przez nas ka¿dorazowo w kon-
taktach z przedstawicielami ChRL na najwy¿szych szczeblach.

Pragnê podkreœliæ, i¿ Polska nale¿y do grupy pañstw, które zareagowa³y najszybciej
i najbardziej zdecydowanie na wydarzenia w Tybecie. Warunkiem powodzenia wszel-
kich rozwa¿anych dzia³añ jest jednak ich uzgodnienie i wspólne prowadzenie przez pañ-
stwa UE. Proszê przyj¹æ moje zapewnienie, i¿ Rz¹d RP bêdzie kontynuowa³ dzia³ania
w tym kierunku.

£¹czê wyrazy szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych z dnia 13 paŸdzier-

nika 1998 r. reguluj¹ miêdzy innymi: zasady podlegania ubezpieczeniom
spo³ecznym; zasady ustalania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne oraz pod-
staw ich wymiaru; zasady, tryb i terminy zg³oszeñ do ubezpieczeñ spo³ecz-
nych oraz prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i p³atników sk³adek.

Zgodnie z przepisami ustawy p³atnik sk³adek jest zobowi¹zany, wed³ug
zasad wynikaj¹cych z przepisów, obliczaæ, potr¹caæ z dochodów ubezpieczo-
nych, rozliczaæ oraz op³acaæ nale¿ne sk³adki za ka¿dy miesi¹c kalendarzo-
wy. Deklaracjê rozliczeniow¹ stanowi zestawienie informacji o nale¿nych
sk³adkach na fundusze, na które sk³adki pobiera ZUS, kwot rozliczanych
w ciê¿ar sk³adek oraz kwot nale¿nych do zap³aty. Deklaracjê rozliczeniow¹
oraz imienne raporty miesiêczne p³atnik sk³adek przekazuje bezpoœrednio do
wskazanej przez ZUS jednostki organizacyjnej. W sytuacji, kiedy p³atnik
omy³kowo wskaza³ w deklaracji rozliczeniowej niew³aœciwe wartoœci, winien
dokonaæ stosownej korekty. W skrajnych przypadkach drobne pomy³ki pisar-
skie czy rachunkowe – a posiadam udokumentowane przypadki nadp³aty zo-
bowi¹zañ o 1 gr – skutkuj¹ koniecznoœci¹ korekty deklaracji. Uruchamiana
w takich przypadkach machina administracyjna obci¹¿a wysokimi kosztami
bud¿et pañstwa w stopniu znacznie przewy¿szaj¹cym rangê sprawy,
a w spo³eczeñstwie wywo³uje uzasadnione oburzenie.

W zwi¹zku z powy¿szym mam do Pana Ministra uprzejme pytanie: czy Mi-
nisterstwo Finansów zamierza podj¹æ odpowiednie kroki prawne w celu zmia-
ny przepisów prawa w sposób pozwalaj¹cy organowi rentowemu
korygowanie z urzêdu oczywistych pomy³ek pisarskich i drobnych b³êdów ra-
chunkowych?

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do przekazanego pismem Pana Marsza³ka z dnia 2 kwietnia br.

(Nr BPS/DSK-043-303/08) oœwiadczenia Pana Tadeusza Gruszki Senatora RP, z³o¿o-
nego podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 marca 2008 r., dotycz¹cego przepi-
sów ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Minister Finansów nie jest w³aœciwy do podjêcia inicjatywy legislacyjnej zmienia-
j¹cej przepisy prawa w zakresie korygowania przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
z urzêdu oczywistych pomy³ek pisarskich i drobnych b³êdów rachunkowych w doku-
mentach ubezpieczeniowych sk³adanych przez p³atników do ZUS.
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Zgodnie bowiem z ustaw¹ z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹do-
wej kwestie obejmuj¹ce powszechny (pracowniczy) system ubezpieczeñ spo³ecznych
nale¿¹ do dzia³u „zabezpieczenie spo³eczne”, którym kieruje i za który jest odpowie-
dzialny Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej. Minister kieruj¹cy tym dzia³em jest obo-
wi¹zany do opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do dzia³u, którym
kieruje oraz do przedk³adania w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatyw-
nych, a tak¿e przedstawiania wyjaœnieñ w sprawach dotycz¹cych tego obszaru.

Z wyrazami szacunku
Z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Pani Minister!
Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdro-

wotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz rozporz¹dzenia ministra
polityki spo³ecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywia-
du œrodowiskowego reguluj¹ zasady odprowadzania przez powiatowe urzê-
dy pracy sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych z prawem
i bez prawa do zasi³ku oraz zasady dotycz¹ce pomocy spo³ecznej, a przede
wszystkim przeprowadzania rodzinnego wywiadu œrodowiskowego, który
jest podstaw¹ do przyznawania œwiadczeñ. Taka sytuacja powoduje, ¿e
w urzêdach pracy rejestruj¹ siê osoby zainteresowane nie aktywizacj¹ zawo-
dow¹, lecz korzystaniem z bezp³atnej opieki zdrowotnej, a tak¿e ze œwiad-
czeñ z pomocy spo³ecznej.

Uwa¿am, ¿e istnieje pilna potrzeba zmiany przedmiotowego przepisu
tak, by rozdzieliæ przyznawanie statusu bezrobotnego od przyznawania pra-
wa do opieki zdrowotnej, a tak¿e odst¹piæ od koniecznoœci wydawania za-
œwiadczeñ potwierdzaj¹cych pozostawanie w ewidencji bezrobotnych
i poszukuj¹cych pracy.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej zamierza podj¹æ odpowiednie kroki praw-
ne w celu zmiany przepisów ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodków publicznych oraz rozporz¹dzenia ministra polity-
ki spo³ecznej w sprawie rodzinnego wywiadu œrodowiskowego, tak by umo¿-
liwiæ osobom oczekuj¹cym wsparcia w aktywizacji zawodowej rejestrowanie
siê w urzêdach pracy.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 2 kwietnia br. znak: BPS/DKS-043-269/08 przeka-
zuj¹ce tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Piotra Kaletê podczas 7. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 27 marca 2008 roku, uprzejmie informujê:

Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy okreœlaj¹, ¿e œwiadczenia opieki zdrowotnej, poza
nielicznymi wyj¹tkami, przys³uguj¹ obywatelom posiadaj¹cym tytu³ do ubezpieczenia
zdrowotnego. Podstaw¹ do tego tytu³u jest odprowadzanie sk³adek na ubezpieczenie
zdrowotne. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. 210,
poz. 2135 ze zm.) obowi¹zkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegaj¹ bezrobotni nie-
podlegaj¹cy obowi¹zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu³u. Postulowana
przez Pana senatora Kaletê nowelizacja ww. ustawy (bêd¹cej w kompetencji Minister-
stwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów), musia³aby zak³adaæ albo ca³kowit¹ zmianê za-
sad finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej – bez koniecznoœci obowi¹zkowego
ubezpieczenia; lub nale¿a³oby znaleŸæ inne rozwi¹zanie sposobu op³acania sk³adek na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepracuj¹ce niepodlegaj¹ce obowi¹zkowi ubezpie-
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czenia zdrowotnego z innego tytu³u. W pierwszym przypadku by³aby to ca³kowita prze-
budowa istniej¹cego obecnie systemu maj¹ca znaczne skutki dla finansów pañstwa.
Drugi przypadek wymaga znalezienia innego p³atnika sk³adek za wspomniane osoby
w miejsce powiatowych urzêdów pracy. Wymaga³oby to precyzyjnego okreœlenia sytua-
cji, w których bud¿et pañstwa finansowa³by sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne za
obywateli nieposiadaj¹cych ¿adnego innego tytu³u do tego ubezpieczenia. W ogromnej
wiêkszoœci s¹ to osoby niemaj¹ce innych œrodków utrzymania. Dlatego te¿ bardzo czê-
sto korzystaj¹ one z pomocy spo³ecznej. Ubocznym skutkiem takiego rozwi¹zania mo-
¿e byæ zwiêkszenie liczebnoœci tej kategorii osób.

Zgodnie z art. 67 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obywatel pozostaj¹cy
bez pracy nie z w³asnej woli i niemaj¹cy innych œrodków utrzymania ma prawo do za-
bezpieczenia spo³ecznego, którego zakres i formy okreœla ustawa. W przypadku osób
bezrobotnych bez prawa do zasi³ku dla bezrobotnych, ustaw¹ wype³niaj¹c¹ dyspozycjê
art. 67 ust. 2 Konstytucji RP jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecz-
nej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z póŸn. zm.).

Dlatego uzyskiwanie przez oœrodki pomocy spo³ecznej informacji na temat posia-
dania, przez osoby ubiegaj¹ce siê o pomoc, statusu osoby bezrobotnej jest niezbêdne
do w³aœciwej oceny sytuacji ¿yciowej i ekonomicznej klienta, oraz prawid³owego wy-
pe³niania obowi¹zku pañstwa w stosunku do swoich obywateli.

Ponadto informujê, ¿e ustawa o pomocy spo³ecznej posiada mechanizm pozwala-
j¹cy na identyfikacjê w systemie pomocy spo³ecznej osób bezrobotnych, które nie po-
dejmuj¹ ¿adnej aktywnoœci zawodowej, a jedynie rejestruj¹ siê w powiatowych
urzêdach pracy dla uzyskania statusu osoby bezrobotnej celem uzyskiwania œwiad-
czeñ z pomocy spo³ecznej. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy spo³ecznej, nieuza-
sadniona odmowa podjêcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobê
bezrobotn¹ lub wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych, o których mowa w przepi-
sach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mog¹ stanowiæ podstawê do
odmowy przyznania œwiadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu œwiadczenia lub
wstrzymania œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej. Równie¿ ustawa z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001 z póŸn. zm.) zawiera w art. 33 ust. 4 mechanizmy pozwalaj¹ce na pozbawia-
nie statusu bezrobotnego osoby, które nie s¹ zainteresowane podjêciem zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej czy przekwalifikowaniem.

Obecnie gdy sytuacja Funduszu Pracy jest dobra, powiatowe urzêdy pracy posia-
daj¹ mo¿liwoœæ skutecznej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Ponadto wyraŸ-
ny spadek poziomu bezrobocia stwarza du¿e potencjalne mo¿liwoœci wzrostu
zatrudnienia, a poœrednio wyraŸnego ograniczenia rejestracji w urzêdach pracy osób
zainteresowanych wy³¹cznie korzystaniem z bezp³atnej opieki zdrowotnej oraz œwiad-
czeniami z pomocy spo³ecznej a nie aktywizacj¹ zawodow¹.

Jednoczeœnie informujê, ¿e obecnie trwaj¹ prace wewn¹trzresortowe zarówno ana-
lityczne rozwa¿aj¹ce przyjêcie innego sposobu finansowania œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej, jak te¿ nad mo¿liwoœciami uproszczenia procedur przekazywania informacji
pomiêdzy oœrodkami pomocy spo³ecznej a powiatowymi urzêdami pracy, w zakresie
niezbêdnym do prawid³owego wype³niania zadañ przypisanych tym instytucjom.

Z powa¿aniem
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Zosta³o na moje rêce przekazane stanowisko Rady Powiatu w Jarocinie
w sprawie zamiaru likwidacji jednostki wojskowej w Jarocinie.

W uzasadnieniu czytamy, ¿e jednostka wojskowa w Jarocinie jest jedy-
n¹ jednostk¹ wojskow¹ w regionie po³udniowej Wielkopolski. W sk³ad tej jed-
nostki wchodzi 16. Batalion Usuwania Zniszczeñ Lotniskowych, który
stacjonuje w Jarocinie. Jest to logistyczny pododdzia³ remontowy przezna-
czony do realizacji przedsiêwziêæ z zakresu zabezpieczenia lotniskowego na
szczeblu operacyjnym. Jednostka ta jest zdolna do intensywnego odtwarza-
nia zdolnoœci eksploatacyjnej uszkodzonych dróg startowych i dróg ko³owa-
nia oraz umocnionych stref rozœrodkowania samolotów poprzez likwidacjê
skutków uderzeñ przeciwnika. W ci¹gu ostatnich trzech lat przesz³a ona sze-
reg przeobra¿eñ. Posiada obecnie specjalistyczny sprzêt przeznaczony g³ów-
nie do prowadzenia prac remontowych p³aszczyzn lotniskowych oraz
wykwalifikowan¹ kadrê pracowników cywilnych. Przeniesienie batalionu dla
tych pracowników oznacza utratê pracy, zaœ dla powiatu jarociñskiego wzrost
bezrobocia oraz spadek kondycji lokalnych przedsiêbiorstw, a co za tym idzie
zahamowanie rozwoju gospodarczego regionu.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra z zapytaniem, czy plano-
wana likwidacja jednostki wojskowej w Jarocinie jest zasadna i konieczna.

Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.15

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

7. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 marca 2008 r.
(BPS/DSK-043-288/08), w sprawie likwidacji jednostki wojskowej w Jarocinie,
uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Potrzeby obronne pañstwa, w zwi¹zku ze stale zmieniaj¹cymi siê zadaniami i wa-
runkami funkcjonowania wojsk, wymuszaj¹ dokonywanie stosownych przeobra¿eñ
w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dotycz¹ one m.in. spraw organizacyj-
nych zwi¹zanych ze zmian¹ dyslokacji jednostek wojskowych, maj¹cych na celu mini-
malizowanie kosztów ich funkcjonowania.

Zagadnienie przemian organizacyjno-dyslokacyjnych w Si³ach Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej dotyczy równie¿ jednostek logistycznych Si³ Powietrznych. Zakres
i harmonogram ich realizacji zosta³ okreœlony w Programie rozwoju Si³ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej w latach 2007-2012, Planie zamierzeñ organizacyjnych i dysloka-
cyjnych Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na 2007 rok oraz g³ównych kierunków
zmian organizacyjnych na 2008 rok, a tak¿e Planie rozwoju Si³ Powietrznych w latach
2007-2012.

Przywo³ane dokumenty determinuj¹ m.in. zamierzenia organizacyjno-dyslokacyj-
ne w odniesieniu do 16. Batalionu Usuwania Zniszczeñ Lotniskowych. Wynikaj¹ one
z faktu zmniejszenia liczby szczebli dowodzenia, a tym samym rozformowania dowódz-
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twa 3. Korpusu Obrony Powietrznej, w sk³ad którego wchodzi³a wspomniana jednost-
ka wojskowa – co spowodowa³o, okreœlenie nowego zakresu zadañ realizowanych
w ramach 3. Brygady Lotnictwa Taktycznego, jak równie¿ potrzeby obni¿enia kosztów
funkcjonowania Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przez przekazywanie zbêd-
nych nieruchomoœci do Agencji Mienia Wojskowego.

W celu realizacji powy¿szych przedsiêwziêæ, Minister Obrony Narodowej wyda³ de-
cyzjê Nr 74/ORG/P1 z dnia 20 wrzeœnia 2007 r. zmieniaj¹c¹ decyzjê Nr Z77/ORG/P1
Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 paŸdziernika 2006 r. w sprawie zmian organiza-
cyjnych w Si³ach Powietrznych – nakazuj¹c¹ w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.
prze formowanie 16. Batalionu Usuwania Zniszczeñ Lotniskowych na 16. Batalion Re-
montu Lotnisk i przedyslokowanie go z miasta Jarocin do miasta Powidz, z jednoczes-
nym podporz¹dkowaniem Dowódcy 3. Brygady Lotnictwa Transportowego.

Zapewniam, ¿e przy podejmowaniu decyzji w zakresie zmian w Si³ach Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej ka¿dorazowo w³aœciwe komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony
Narodowej oraz poszczególnych rodzajów si³ zbrojnych dokonuj¹ szeregu wnikliwych ana-
liz zarówno operacyjnych, jak równie¿ ekonomiczno-spo³ecznych. Stanowi¹ one nastêpnie
podstawê do zdefiniowania optymalnych rozwi¹zañ dla obronnoœci Polski.

W zwi¹zku z powy¿szym przeniesienie 16. Batalionu Usuwania Zniszczeñ Lotnis-
kowych rozpatrywane by³o w aspekcie kompleksowego funkcjonowania Si³ Powietrz-
nych. Z dokonanej oceny wynika, ¿e rozmieszczenie wskazanej jednostki w g³ównej
bazie lotnictwa transportowego Si³ Powietrznych przyczyni siê do zwiêkszenia jej mo-
bilnoœci przy wykonywaniu zadañ na rzecz lotnisk interoperacyjnych, zg³oszonych do
wykorzystania przez pañstwa cz³onkowskie Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckie-
go, a tak¿e zapewni w³aœciwe funkcjonowanie 33. Bazy Lotniczej w kompleksie lotnis-
kowym w Powidzu.

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 Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Z danych Komendy G³ównej Policji wynika, ¿e w 2006 r. a¿ piêæ tysiêcy
osiemset piêædziesi¹t dziewiêæ ofiar wypadków stanowili rowerzyœci, z czego
piêæset dziewiêæ osób ponios³o œmieræ, a piêæ tysiêcy trzysta piêædziesi¹t zo-
sta³o rannych. W przypadku motorowerzystów liczby te to odpowiednio: ty-
si¹c dwieœcie osiem, piêædziesi¹t siedem, tysi¹c sto piêædziesi¹t jeden.
Rowerzyœci byli sprawcami a¿ dwóch tysiêcy dziewiêciuset trzydziestu wy-
padków drogowych, w wyniku których zmar³o dwieœcie osiemdziesi¹t szeœæ
osób, a dwa tysi¹ce siedemset szeœædziesi¹t cztery zosta³y ranne.

Dane statystyczne pokazuj¹, z jak du¿ym problemem mamy do czynienia
i jak wa¿ne jest opracowanie w³aœciwej regulacji prewencyjnej.

Brak oznaczenia pojazdów oraz brak elementów odblaskowych na ubra-
niach rowerzystów, niekorzystne warunki atmosferyczne, ograniczona wido-
cznoœæ – to najczêstsze czynniki, które powoduj¹ niebezpieczeñstwo
powa¿nych wypadków i tym samym stanowi¹ zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia
rowerzystów oraz innych uczestników ruchu drogowego. W poszczególnych
miastach w Polsce wci¹¿ brakuje miejsc wydzielonych dla ruchu rowerzy-
stów. Ogromna ich wiêkszoœæ nie zdaje sobie sprawy z realnego zagro¿enia,
a podstawowe zasady dotycz¹ce zachowania bezpieczeñstwa nie s¹ prze-
strzegane.

Rozwi¹zanie problemu wypadków drogowych z udzia³em rowerzystów
i motorowerzystów wydaje siê spraw¹ bardzo wa¿n¹. Dlatego wprowadze-
nie odpowiedniej regulacji ustawowej jest konieczne.

Jednym z rozwi¹zañ, które w sposób zasadniczy mog³oby wp³yn¹æ na
podniesienie poziomu bezpieczeñstwa i zmniejszenie liczby wypadków, jest
wprowadzenie obowi¹zku odpowiedniego oœwietlenia pojazdu oraz wyposa-
¿enia ubrañ rowerzystów w elementy odblaskowe. Musimy pamiêtaæ, ¿e przy
ograniczonej widocznoœci spowodowanej warunkami pogodowymi i braku
oznaczenia rowerzysty wyhamowanie przez kierowcê jest prawie niemo¿li-
we, a szanse na prze¿ycie osoby potr¹conej przy prêdkoœci powy¿ej 50 km/h
malej¹ praktycznie do zera.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o zapoznanie siê z problemem i roz-
wa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia w kodeksie drogowym po¿¹danych zmian.

Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego skierowane do

Ministra Infrastruktury pismem nr BPS/DSK-043-275/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r.,
uprzejmie informujê, ¿e aktualnie obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce wyposa¿enia rowe-
rów i motorowerów, zawarte w § 53 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbêd-
nego wyposa¿enia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262) okreœlaj¹ m.in. nastêpuj¹ce wyma-
gania zwi¹zane z oœwietleniem:

Rower powinien byæ wyposa¿ony:
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– z przodu – w jedno œwiat³o pozycyjne barwy bia³ej lub ¿ó³tej selektywnej;
– z ty³u – w jedno œwiat³o odblaskowe barwy czerwonej o kszta³cie innym ni¿ trójk¹t

oraz jedno œwiat³o pozycyjne barwy czerwonej, które mo¿e byæ migaj¹ce;
Motorower powinien byæ wyposa¿ony w nastêpuj¹ce œwiat³a:
– jedno œwiat³o mijania barwy bia³ej lub ¿ó³tej selektywnej, umieszczone z przodu,
– jedno tylne œwiat³o pozycyjne barwy czerwonej, umieszczone z ty³u,
– tylne œwiat³o (œwiat³a) odblaskowe, o kszta³cie innym ni¿ trójk¹t,
– boczne œwiat³o odblaskowe, o kszta³cie innym ni¿ trójk¹t, barwy ¿ó³tej samochodo-

wej, w liczbie jedno lub dwa z ka¿dej strony pojazdu.
Uprzejmie informujê, ¿e resort przygotowa³ projekt ustawy O dopuszczeniu pojaz-

dów do ruchu, który zawiera równie¿ zmiany do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z póŸn. zm.). Przywo³any
projekt ustawy, wprowadza zmianê brzmienia art. 40 ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym, na podstawie którego kieruj¹cy rowerem oraz osoba przewo¿ona takim pojazdem
bêd¹ obowi¹zani u¿ywaæ w czasie jazdy kasków ochronnych, o ile nie ukoñczyli 18 lat
oraz wszyscy kamizelek odblaskowych, podczas jazdy po poboczu lub jezdni od zmierz-
chu do œwitu poza obszarem zabudowanym.

Obecnie projekt tej ustawy po konsultacjach spo³ecznych przygotowywany jest do
uzgodnieñ miêdzyresortowych i bêdzie udostêpniony na stronie internetowej resortu
w Biuletynie Informacji Publicznej. Planowany termin przekazania projektu ustawy do
prac sejmowych, to pierwsze pó³rocze 2008 roku.

Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Z nieukrywanym zdziwieniem i niepokojem przyj¹³em informacjê, ¿e Mi-
nisterstwo Zdrowia przygotowuje siê do zniesienia sta¿u podyplomowego
lekarzy medycyny. W swoim najbli¿szym œrodowisku spotykam siê z jedno-
znacznie krytycznymi ocenami tego pomys³u.

Z w³asnego doœwiadczenia wiem, jak du¿o m³ody lekarz mo¿e nauczyæ
siê na sta¿u i jak wiele umiejêtnoœci praktycznych uzyskuje podczas jego od-
bywania.

Uwa¿am, podobnie jak wiele moich kole¿anek i kolegów ze œrodowiska
lekarskiego, ¿e pomys³ ten jest ca³kowicie chybiony, a jego realizacja mo¿e
przynieœæ jedynie szkody.

Zdajê sobie sprawê, ¿e dotychczasowy sposób szkolenia podyplomowe-
go nie jest doskona³y i wymaga du¿ych zmian. Musimy jednak pamiêtaæ
o tym, ¿e sta¿ podyplomowy jest t¹ czêœci¹ szkolenia, w trakcie której m³ody
lekarz nabywa cenn¹ wiedzê i umiejêtnoœci. Wszelkie próby ograniczenia
sta¿u lub jego zlikwidowania doprowadz¹ do znacznego obni¿enia poziomu
kszta³cenia pocz¹tkuj¹cych lekarzy.

Uwa¿am, ¿e wa¿niejsz¹ i bardziej po¿¹dan¹ zmian¹ w zakresie kszta³ce-
nia przysz³ych medyków jest zniesienie Lekarskiego Egzaminu Pañstwowego.

Maj¹c to wszystko na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z proœb¹
o ponowne rozpatrzenie postulowanych zmian i o odst¹pienie od planów zlik-
widowania tak wa¿nego etapu szkolenia lekarzy w Polsce, jakim jest sta¿ po-
dyplomowy.

Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.21

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana senatora Stanis³awa Karczew-

skiego podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 marca 2008 r., pragnê ustosunko-
waæ siê do podniesionych kwestii i uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych
wyjaœnieñ.

W Ministerstwie Zdrowia trwaj¹ prace w zakresie kierunku zmian kszta³cenia po-
dyplomowego lekarzy. Rozwa¿ana jest kwestia przesuniêcia zakresu sta¿u podyplomo-
wego do kszta³cenia przeddyplomowego.

Koniecznoœæ dokonania modyfikacji obowi¹zuj¹cego systemu kszta³cenia podyplo-
mowego lekarzy wynika z narastaj¹cych w ostatnim czasie problemów dotycz¹cych ka-
dry lekarskiej, z których najwa¿niejsze to:

– d³ugotrwa³y proces kszta³cenia podyplomowego od momentu uzyskania dyplomu
wy¿szej uczelni do uzyskania dyplomu specjalisty, bêd¹cy jedn¹ z zasadniczych przy-
czyn migracji m³odych lekarzy,

– brak pe³nej samodzielnoœci zawodowej lekarzy sta¿ystów i lekarzy rezydentów,
przez co najmniej kilka lat od zakoñczenia studiów,
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– deficyt kadry lekarskiej, w tym specjalistów (g³ównie zwi¹zany z regulacjami doty-
cz¹cymi ograniczenia czasu pracy oraz z migracj¹ lekarzy) – wg opracowania Departa-
mentu Dialogu Spo³ecznego deficyt ocenia siê na 7,5–11 tys lekarzy,

– obserwowane zagro¿enie zwi¹zane z tzw. luk¹ pokoleniow¹, przede wszystkim
wœród lekarzy specjalistów,

– migracja lekarzy szacowana na podstawie liczby zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych
kwalifikacje uprawniaj¹ce do wykonywania zawodu na terenie krajów Unii Europej-
skiej, wydawanych przez samorz¹d lekarski (5,34 % wydanych zaœwiadczeñ w stosun-
ku do liczby lekarzy – stan na dzieñ 30.09.2007 r.).

W zwi¹zku z umocowaniem sta¿u podyplomowego w ustawie o zawodach lekarza
i lekarza dentysty, przeprowadzenie powy¿szych zmian wymaga zmian w ww. ustawie
i aktach wykonawczych do niej, jak równie¿ w innych aktach prawnych reguluj¹cych
system ochrony zdrowia, gdzie wystêpuj¹ zapisy dotycz¹ce lekarzy sta¿ystów i sta¿u
podyplomowego (zw³aszcza ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej, rozporz¹dzenie
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów). W przypadku przyjêcia takich za-
³o¿eñ, o wy¿ej wskazanych zmianach nale¿y pamiêtaæ przy pracach nad pakietem
ustaw reformuj¹cych system ochrony zdrowia.

W œwietle ostatniej nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty po za-
koñczeniu sta¿u podyplomowego lekarz jest zobowi¹zany do z³o¿enia z wynikiem pozy-
tywnym egzaminu LEP lub LDEP. Dopiero ³¹czne spe³nienie tych warunków pozwala
na uzyskanie prawa wykonywania zawodu. Dokonanie wy¿ej opisywanych zmian nie
powoduje koniecznoœci modyfikacji przepisów europejskich ani nie narusza upraw-
nieñ polskich lekarzy do uznawania ich kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej.

Obecnie trwaj¹ prace nad nowelizacj¹ obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia w sprawie
sta¿u podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów – projekt jest na koñcowym etapie
procesu legislacyjnego.

Planowane zmiany mia³y na celu usprawnienie systemu kszta³cenia podyplomowego
i dostosowanie rozporz¹dzenia do zmian w ustawie o zak³adach opieki zdrowotnej (czas
pracy) i ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty (zmiany w zakresie Lekarskiego
Egzaminu Pañstwowego). Wprowadzane zmiany mia³y spowodowaæ uniezale¿nienie mo-
¿liwoœci zdawania LEP od ukoñczenia sta¿u podyplomowego (LEP nie by³by ju¿ „egzami-
nem pañstwowym koñcz¹cym sta¿ podyplomowy”), co wychodzi³o naprzeciw
postulatom zg³aszanym przez m³odych lekarzy. Dziêki tym zmianom lekarze bêd¹ mogli-
by przystêpowaæ do LEP i LDEP w dwóch terminach w trakcie sta¿u podyplomowego, co
pozwoli³oby skróciæ okres od zakoñczenia sta¿u do rozpoczêcia specjalizacji i wyelimino-
waæ czasem kilkumiesiêczny okres od zdania LEP do przyst¹pienia do postêpowania
kwalifikacyjnego do specjalizacji, co ma miejsce przy aktualnych przepisach (zmiany te
by³yby kompatybilnie wprowadzone do przygotowanego projektu rozporz¹dzenia
w sprawie specjalizacji lekarzy). W ww. rozporz¹dzeniu o sta¿u uproszczone zosta³yby
równie¿ procedury zg³oszenia do LEP (rejestracja elektroniczna w CEM).

Ponadto rozporz¹dzeniem tym zostanie wprowadzona procedura zg³aszania za-
strze¿eñ do pytañ w LEP, m.in. poprzez upublicznienie pytañ po egzaminie i stworzenie
procedury odwo³awczej w Centrum Egzaminów Medycznych. Przygotowuj¹c projekt
rozporz¹dzenia przyjêto za³o¿enie, aby przy terminowym zakoñczeniu sta¿u 30 paŸ-
dziernika mo¿liwe by³o rozpoczêcie specjalizacji zw³aszcza w trybie rezydentury do
15 listopada.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

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

Od 1 maja 2005 r. obowi¹zuje ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniej-
szoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym (DzU z 2005 r.
nr 17 poz. 141). Na podstawie tej ustawy stworzono miêdzy innymi mo¿li-
woœæ ustalania dodatkowych nazw miejscowoœci i obiektów fizjograficznych
w jêzyku regionalnym – kaszubskim. Nazwy kaszubskie mog¹ byæ stosowa-
ne po urzêdowych nazwach w jêzyku polskim.

14 listopada 2007 r. czterdzieœci piêæ nazw miejscowoœci z obszaru gmi-
ny Stê¿yca w powiecie kartuskim wpisano do rejestru gmin, na terenie któ-
rych u¿ywane s¹ nazwy w jêzyku mniejszoœci. Zgodnie z art. 15 ust. 2
ustawy koszty wymiany tablic informacyjnych, wynikaj¹ce z ustalenia do-
datkowych nazw w jêzyku kaszubskim, ponosi bud¿et pañstwa.

W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê pana ministra o przedstawienie pro-
cedur, za pomoc¹ których Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji bêdzie realizowa³o obowi¹zek wynikaj¹cy z art. 15 ust. 2 wymienionej
ustawy i przekazywa³o w³aœciwym podmiotom œrodki na wymianê tablic in-
formacyjnych przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajo-
wych, na stacjach PKP i SKM, na drogach zarz¹dzanych przez Lasy
Pañstwowe. Bêdê wdziêczny za przedstawienie wzorów stosownych umów
zawieranych w tej sprawie pomiêdzy MSWiA a w³aœciwymi podmiotami, bê-
d¹cymi zarz¹dcami dróg.

Uprzejmie proszê o wyjaœnienie, czy w Polsce ustalone s¹ urzêdowe na-
zwy obiektów fizjograficznych, poniewa¿ od tego uzale¿niona jest mo¿liwoœæ
ustalenia dodatkowych nazw w jêzyku kaszubskim.

Wprowadzenie dodatkowych nazw miejscowoœci i obiektów fizjograficz-
nych w jêzyku regionalnym ma istotne znaczenie dla spo³ecznoœci kaszub-
skiej i jestem przekonany, ¿e pojawiaj¹ce siê w tej kwestii trudnoœci szybko
zostan¹ przezwyciê¿one dziêki zainteresowaniu pana ministra tym tematem.

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Kleina

OdpowiedŸ

Warszawa, 6 maja 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 2 kwietnia 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-263/08)

przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Kazimierza Kleinê pod-
czas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia do-
datkowych nazw miejscowoœci i obiektów fizjograficznych w jêzyku regionalnym pragnê
podkreœliæ, i¿ podzielam pogl¹d Pana Senatora w sprawie znaczenia dodatkowych nazw
miejscowoœci i obiektów fizjograficznych dla zachowania jêzyka regionalnego.

Odnosz¹c siê do kwestii trybu przekazywania z bud¿etu pañstwa dotacji celowych
na pokrycie kosztów wymiany tablic informacyjnych zawieraj¹cych dodatkowe nazwy
miejscowoœci i obiektów fizjograficznych uprzejmie informujê, ¿e w przypadku opisa-
nym w przedmiotowym oœwiadczeniu w³aœciwy jest tryb porozumienia zawieranego
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przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z gmin¹ (wzór porozumienia w za-
³¹czeniu). Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jedno-
stek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z póŸn. zm.) jednostka
samorz¹du terytorialnego realizuj¹ca zadania z zakresu administracji rz¹dowej, na
mocy porozumieñ zawartych z organami administracji rz¹dowej, otrzymuje od tych or-
ganów dotacje celowe w kwocie wynikaj¹cej z zawartego porozumienia. Jednoczeœnie
art. 48 wskazanej ustawy stanowi, ¿e szczegó³owe zasady i terminy przekazywania do-
tacji na realizacjê przez jednostkê samorz¹du terytorialnego zadañ na mocy porozu-
mieñ, okreœlone s¹ w tych porozumieniach.

W dniu 10 marca 2008 roku zawarte zosta³o pierwsze tego rodzaju porozumienie
pomiêdzy Ministrem Spraw Wewnêtrznych i Administracji a Gmin¹ Rad³ów na realiza-
cjê zadania polegaj¹cego na wymianie na terenie Gminy Rad³ów tablic informacyjnych
zawieraj¹cych dodatkowe nazwy miejscowoœci w jêzyku niemieckim jako jêzyku mniej-
szoœci, na mocy którego przekazane zosta³y ju¿ œrodki finansowe na realizacjê przed-
miotowego zadania.

Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
6 stycznia 2005 roku o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regional-
nym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 z póŸn. zm.), koszty zwi¹zane z wymian¹ tablic informacyj-
nych, wynikaj¹c¹ z ustalenia dodatkowej nazwy miejscowoœci lub obiektu
fizjograficznego w jêzyku mniejszoœci, ponosi bud¿et pañstwa. Przepis ten nie precyzu-
je podmiotu zobowi¹zanego do dokonania wymiany tablic. W zwi¹zku z tym, uwzglêd-
niaj¹c okolicznoœæ, i¿ na poziomie samorz¹du wszelkie kompetencje zwi¹zane
z wpisem gminy do Rejestru Gmin, na których obszarze u¿ywane s¹ nazwy w jêzyku
mniejszoœci, jak i ustaleniem dodatkowej nazwy w jêzyku mniejszoœci ustawodawca
przyzna³ radzie gminy, uprawnionym wydaje siê byæ twierdzenie, i¿ dokonywanie wy-
miany tablic informacyjnych równie¿ przynale¿y do gminy.

Podsumowuj¹c nale¿y zaznaczyæ, ¿e pomimo, i¿ obszarem gminy w³adaj¹ ró¿ne
podmioty prawa cywilnego np. gmina (grunty komunalne, drogi gminne), powiat (drogi
powiatowe), spó³dzielnie mieszkaniowe (drogi wewnêtrzne), Skarb Pañstwa i prywatne
lub pañstwowe osoby prawne oraz osoby fizyczne, to z uwagi na zasady przyznawania
dotacji celowych wydaje siê, ¿e w kwestii ponoszenia kosztów zwi¹zanych z wymian¹
tablic w³aœciwa jest gmina – w granicach otrzymanej na podstawie porozumienia dota-
cji celowej. Gmina mo¿e dokonaæ powy¿szych czynnoœci we w³asnym zakresie, b¹dŸ
zleciæ ich wykonanie innym podmiotom gospodarczym w przewidzianej prawem formie
(np. umowa cywilnoprawna). Ponadto, mo¿liwe wydaje siê zawarcie porozumieñ po-
miêdzy gmin¹ a innymi podmiotami prawa cywilnego (np. powiatem), ale tylko co do
zakresu informacyjnego (miejsca, daty dokonania wymiany tablic).

Ponadto pragnê poinformowaæ, ¿e zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
2003 roku o urzêdowych nazwach miejscowoœci i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166,
poz. 1612 z póŸn. zm.) minister w³aœciwy do spraw administracji publicznej, w terminie
dziesiêciu lat od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, ustali w drodze rozporz¹dzenia wykaz
urzêdowych nazw obiektów fizjograficznych. Obecnie trwaj¹ prace nad weryfikacj¹
urzêdowych nazw miejscowoœci, natomiast analiza nazw obiektów fizjograficznych roz-
pocznie siê w terminie póŸniejszym. Najprawdopodobniej weryfikacja ta bêdzie wyma-
ga³a wspó³pracy z urzêdami gmin oraz z G³ównym Urzêdem Geodezji i Kartografii.

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

zawarte w dniu.....................2008 r.

w Warszawie,

na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.), art. 45 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966,
z póŸn. zm.), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoœciach narodo-
wych i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z póŸn. zm.),
w zwi¹zku z wpisem Gminy X do Rejestru gmin, na których obszarze s¹ u¿ywane na-
zwy w jêzyku mniejszoœci, dokonanym w dniu... przez Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji

pomiêdzy:

Ministrem Spraw Wewnêtrznych i Administracji, zwanym „Zleceniodawc¹”, repre-
zentowanym przez Dyrektora Departamentu Wyznañ Religijnych oraz Mniejszoœci Na-
rodowych i Etnicznych Zbigniewa Filipkowskiego,

a

Gmin¹ X, zwan¹ „Zleceniobiorc¹”, reprezentowan¹ przez...;

§1.1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia
6 stycznia 2005 r. o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regional-
nym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z póŸn. zm.) realizacjê zadania polegaj¹cego na wymianie
na terenie Gminy Rad³ów tablic informacyjnych zawieraj¹cych dodatkowe nazwy
miejscowoœci w jêzyku niemieckim, jako jêzyku mniejszoœci, okreœlone w szczegó³o-
wym kosztorysie wymiany tablic informacyjnych na terenie gminy X, stanowi¹cym
za³¹cznik do porozumienia.

2.Termin wykonania zadania ustala siê od dnia... do dnia...
§ 2. Prawa i obowi¹zki stron niniejszego porozumienia nie mog¹ byæ przenoszone

na osoby trzecie.

§ 3.1. Zleceniodawca zobowi¹zuje siê do przekazania na realizacjê zadania, o któ-
rym mowa w § 1 ust. 1, dotacji w wysokoœci... z³otych (s³ownie:...), a Zleceniobiorca zo-
bowi¹zuje siê wykonaæ zadanie w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym
porozumieniu.

2. Œrodki, o których mowa w ust. 1, zostan¹ przekazane na rachunek bankowy Zle-
ceniobiorcy... w terminie do 15 dni od dnia podpisania porozumienia.

§ 4.1. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do wykorzystania przekazanych œrodków fi-
nansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyska³ i na warunkach okreœlonych w niniej-
szym porozumieniu. Dotyczy to tak¿e ewentualnych przychodów uzyskanych przy
realizacji porozumienia, których nie mo¿na by³o przewidzieæ przy kalkulowaniu wiel-
koœci dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcê œrodków,
które nale¿y wykorzystaæ wy³¹cznie na wykonanie zadania.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê w czasie trwania porozumienia, za
zgod¹ stron, mo¿liwoœæ zmian zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.

§ 5.1. Zleceniobiorca jest zobowi¹zany do prowadzenia wyodrêbnionej ewidencji
ksiêgowej œrodków finansowych otrzymanych na realizacjê zadania oraz wydatków do-
konywanych z tych œrodków.

2. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do prowadzenia dokumentacji w sposób umo¿li-
wiaj¹cy ocenê wykonania zadania pod wzglêdem rzeczowym i finansowym.
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3. Sprawozdanie koñcowe z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone przez
Zleceniobiorcê i przedstawione Zleceniodawcy w terminie...

4. Sprawozdanie koñcowe powinno zawieraæ opis wykonania zadania, kosztorys re-
alizacji zadania, zestawienie faktur z oznaczeniem ich: daty, daty zap³aty, numeru, na-
zwy wydatku oraz kwoty.

§ 6.1. Zleceniodawca sprawuje kontrolê prawid³owoœci wykonywania zadania przez
Zleceniobiorcê, w tym wydatkowania przekazanych mu œrodków finansowych.

2. Zleceniodawca dokonuje oceny wykonania zadania.
3. Na ka¿dorazowe wezwanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca w terminie 14 dni od

dnia wezwania udzieli na piœmie informacji na temat realizacji porozumienia.
4. Kontrolê wykonania zadania pod k¹tem legalnoœci i gospodarnoœci wykorzysta-

nia œrodków finansowych przekazanych w ramach porozumienia oraz rzetelnoœci do-
kumentacji, o której mowa w § 5, przeprowadzi Zleceniodawca w terminie do 3 tygodni
od dnia z³o¿enia sprawozdania.

§ 7.1. Przyznane œrodki finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1, Zleceniobiorca jest
zobowi¹zany wykorzystaæ do dnia...

2. Niewykorzystane œrodki finansowe podlegaj¹ zwrotowi na rachunek bankowy
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w NBP Oddzia³ Okrêgowy w War-
szawie 91 1010 1010 0012 5422 3000 0000/2008, nie póŸniej ni¿ do 15 dnia od
dnia wykonania zadania.

3. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana w nadmiernej wy-
sokoœci lub pobrana nienale¿nie, podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokoœci
okreœlonej jak dla zaleg³oœci podatkowych na rachunek bankowy i w terminie okreœlo-
nym przez Zleceniodawcê.

§ 8. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane na mocy porozumienia Stron w przypadku
wyst¹pienia okolicznoœci, za które Strony nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci, a które unie-
mo¿liwiaj¹ wykonywanie porozumienia.

§ 9. W przypadku rozwi¹zania porozumienia skutki finansowe i ewentualny zwrot
œrodków finansowych Strony okreœl¹ w sporz¹dzonym protokole.

§ 10.1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Zleceniodawcê ze skutkiem na-
tychmiastowym w przypadku niedotrzymania jego warunków, w szczególnoœci gdy Zle-
ceniobiorca:

– wykorzystuje dotacjê niezgodnie z przeznaczeniem,
– nie realizuje zadania na które dotacja zosta³a przeznaczona,
– nie dope³nia obowi¹zku sprawozdawczego o którym mowa w § 5 ust. 3.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca zwraca kwotê dotacji

przeznaczon¹ na realizacjê zadania, pomniejszon¹ o kwoty wydatkowane zgodnie z po-
rozumieniem, w terminie 15 dni od dnia rozwi¹zania porozumienia.

§ 11. Zleceniobiorca ponosi wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ wobec osób trzecich za
szkody powsta³e w zwi¹zku z realizacj¹ zadania.

§ 12. Do zamówieñ na dostawy oraz us³ugi i roboty budowlane op³acanych ze œrod-
ków pochodz¹cych z dotacji Zleceniobiorca stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655).

§ 13. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje siê w szczególnoœci
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z póŸn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, z póŸn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z póŸn. zm.), usta-
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wy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku
regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z póŸn. zm.).

§14. W przypadku powstania sporów pomiêdzy stronami porozumienia, do roz-
strzygniêcia których w³aœciwy jest s¹d powszechny, rozstrzygaæ je bêdzie s¹d w³aœciwy
dla miejsca siedziby Zleceniodawcy.

§15. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ zachowania formy pisemnej pod ry-
gorem niewa¿noœci.

§16. Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w trzech jednobrzmi¹cych egzem-
plarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy i jeden egzemplarz dla Zlecenio-
biorcy.

Zleceniobiorca: Zleceniodawca:

ZA£¥CZNIKI:
1. Szczegó³owy kosztorys wymiany tablic informacyjnych na terenie gminy X z umie-

szczeniem dodatkowych nazw miejscowoœci w jêzyku..., jako jêzyku mniejszoœci.
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W latach 1939–1941 setki tysiêcy Polaków zosta³o przymusowo deporto-

wanych na Syberiê, gdzie zmuszani byli do pracy w ciê¿kich, skrajnie nieludz-
kich warunkach, a wszystko to przy znikomych racjach ¿ywieniowych.
Warunki te w znaczny sposób przyczyni³y siê do ich powa¿nych problemów ze
zdrowiem.

W zwi¹zku z tym, ¿e Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych czêsto nie dostrzega
utraty zdrowia u osób, które by³y zes³ane, a tym samym nie przyznaje im ren-
ty, proszê Pani¹ Minister o zainteresowanie siê tym problemem i sprawdzenie,
czy istnieje mo¿liwoœæ przyznania inwalidztwa wojennego – bez potrzeby ba-
dania przez komisjê ZUS – tym wszystkim osobom, które posiadaj¹ uprawnie-
nia kombatanckie, gdy¿ w ramach represji by³y deportowane na Syberiê.

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina

OdpowiedŸ

Warszawa, 30 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 2 kwietnia br. znak: BPS/DSK-043-270/08, przy

któiym przes³ane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Kazimierza Kleinê podczas
7. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 marca 2008 r. w sprawie mo¿liwoœci przyznania in-
walidztwa wojennego, bez potrzeby badania przez komisjê Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych, wszystkim osobom, które w ramach represji by³y deportowane na Syberiê, a obecnie
posiadaj¹cym uprawnienia kombatanckie uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje:

Podstawowe uprawnienia kombatantów, osób które podlega³y represjom wojennym
i okresu powojennego zosta³y okreœlone przepisami ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.

O kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z póŸn. zm.), zwanej dalej usta-
w¹ kombatanck¹.

Uprawnieniami tymi objête s¹ miêdzy innymi osoby, które podlega³y represjom wo-
jennym i okresu powojennego, jak przyk³adowo z tytu³u przebywania na przymuso-
wych zes³aniach i deportacji w ZSRR.

W myœl przepisów wymienionej ustawy osobom, które podlega³y represjom wojen-
nym i okresu powojennego, tj. osobom, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy
kombatanckiej, które zosta³y zaliczone do jednej z grup inwalidztwa, obecnie niezdol-
noœæ do pracy, wskutek inwalidztwa obecnie niezdolnoœæ do pracy, pozostaj¹cego
w zwi¹zku z pobytem w miejscach okreœlonych w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy obok upra-
wnieñ wynikaj¹cych z przepisów ustawy przys³uguj¹ tak¿e uprawnienia do œwiadczeñ
pieniê¿nych, w tym renty inwalidy wojennego i innych okreœlonych uprawnieñ uregu-
lowanych przepisami ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojen-
nych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z póŸn. zm.).
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W zwi¹zku z tym do œwiadczeñ pieniê¿nych i uprawnieñ wynikaj¹cych zarówno
z przepisów ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami re-
presji wojennych i okresu powojennego oraz przepisów ustawy o zaopatrzeniu inwali-
dów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin uprawnionymi s¹ te osoby, które zosta³y
zaliczone do jednej z grup inwalidztwa, niezdolnoœci do pracy, wskutek inwalidztwa,
niezdolnoœci do pracy, pozostaj¹cej w zwi¹zku z pobytem w miejscach represji wojen-
nych i okresu powojennego jak przyk³adowo pobytem na przymusowym zes³aniu i de-
portacji w ZSRR.

Za inwalidztwo, niezdolnoœæ do pracy, pozostaj¹ce w zwi¹zku z pobytem na przy-
musowym zes³aniu i deportacji w ZSRR uwa¿a siê inwalidztwo, niezdolnoœæ do pracy,
bêd¹ce nastêpstwem zranieñ, kontuzji b¹dŸ innych obra¿eñ lub chorób pozostaj¹cych
w zwi¹zku z tym pobytem.

Zwi¹zek zranieñ, kontuzji b¹dŸ innych obra¿eñ lub chorób z pobytem w tych miej-
scach, a tak¿e zwi¹zek inwalidztwa, niezdolnoœci do pracy, z takim pobytem ustala le-
karz orzecznik Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Przy ocenie niezdolnoœci do pracy, stopnia niezdolnoœci i jej ustalenia stosowane s¹
przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póŸn. zm.).

Oceny niezdolnoœci do pracy i jej stopnia dokonuje w formie orzeczenia lekarskiego
lekarz orzecznik Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Ocena niezdolnoœci do pracy i jej
stopnia obejmuje datê powstania niezdolnoœci do pracy, trwa³oœæ lub przewidywany
okres niezdolnoœci do pracy, zwi¹zek przyczynowy niezdolnoœci do pracy, trwa³oœæ lub
przewidywany okres niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji, celowoœæ przekwalifiko-
wania zawodowego.

Od orzeczenia lekarza orzecznika Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych osobie zaintere-
sowanej przys³uguje sprzeciw do komisji lekarskiej Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Wszyscy lekarze orzecznicy ZUS i cz³onkowie komisji lekarskich ZUS przy orzeka-
niu niezdolnoœci do pracy zwi¹zani s¹ zasadami zawartymi w przepisach rozporz¹dze-
nia Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania
o niezdolnoœci do pracy (Dz.U. Nr 273, poz. 2711).

Zgodnie z tymi zasadami lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie na podstawie
udokumentowanego wniosku zainteresowanego.

Lekarz orzecznik ZUS mo¿e wydaæ orzeczenie na podstawie dokumentacji do³¹czo-
nej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpoœredniego badania stanu zdrowia osoby
zainteresowanej lub mo¿e wydaæ orzeczenie bez bezpoœredniego badania stanu zdro-
wia osoby zainteresowanej, w przypadku gdy do³¹czona do wniosku dokumentacja jest
wystarczaj¹ca do wydania orzeczenia.

Przy ocenie stopnia i trwa³oœci niezdolnoœci do pracy oraz rokowania co do odzys-
kania zdolnoœci do pracy osoby zainteresowanej uwzglêdniany jest stopieñ naruszenia
sprawnoœci organizmu oraz mo¿liwoœæ przywrócenia niezbêdnej sprawnoœci w drodze
leczenia i rehabilitacji.

Uwzglêdniana jest tak¿e mo¿liwoœæ wykonywania dotychczasowej pracy lub podjê-
cia innej pracy oraz przekwalifikowania zawodowego. Brany jest równie¿ pod uwagê ro-
dzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykszta³cenia, wiek
i predyspozycje psychofizyczne osoby zainteresowanej.

Ponadto przed wydaniem orzeczenia lekarz orzecznik ZUS mo¿e tak¿e zleciæ uzu-
pe³nienie dokumentacji, w szczególnoœci o opinie lekarza konsultanta lub psychologa
albo o wyniki badañ dodatkowych lub obserwacji szpitalnej.

Nale¿y dodaæ, i¿ lekarzem orzecznikiem ZUS i cz³onkiem komisji lekarskiej ZUS
mo¿e byæ lekarz spe³niaj¹cy ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki: jest specjalist¹, w szczegól-
noœci w zakresie nastêpuj¹cych dziedzin medycyny: chorób wewnêtrznych, chirurgii,
neurologii, psychiatrii, medycyny pracy, medycyny spo³ecznej oraz odby³ przeszkole-
nie w zakresie ustalonym przez Prezesa ZUS.

Powy¿sze wskazuje, ¿e przy orzekaniu niezdolnoœci do pracy lekarze orzecznicy
ZUS i cz³onkowie komisji lekarskiej ZUS nie kieruj¹ siê swobodn¹ ocen¹, lecz obo-
wi¹zuj¹cymi uregulowaniami dotycz¹cymi orzekania.
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Nale¿y tak¿e dodaæ, i¿ ka¿da sprawa o przyznanie renty rozpatrywana jest indywi-
dualnie.

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS stanowi podstawê
dla organu rentowego do wydania decyzji w sprawach œwiadczeñ, do których prawo
uzale¿nione jest od stwierdzenia niezdolnoœci do pracy.

Gdy u osoby zainteresowanej nie zostanie stwierdzona niezdolnoœæ do pracy bê-
d¹ca nastêpstwem zranieñ, kontuzji b¹dŸ innych obra¿eñ lub chorób pozostaj¹cych
w zwi¹zku z pobytem na przymusowym zes³aniu i deportacji w ZSRR renta inwalidy
wojennego jak równie¿ inne uprawnienia wynikaj¹ce z przepisów wymienionej ustawy
z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich ro-
dzin nie mog¹ byæ przyznane.

Pragnê równoczeœnie dodaæ, i¿ w okresie od 1954 r. do dnia wprowadzenia w ¿ycie
zasad orzekania o niezdolnoœci do pracy, tj. do dnia wejœcia w ¿ycie przepisów ustawy
z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym
i ubezpieczeniu spo³ecznym (Dz.U. Nr 100, poz. 461) warunkiem do nabycia renty in-
walidzkiej (w tym renty z tytu³u choroby zawodowej) by³o ustalenie inwalidztwa, defi-
niowanego jako niezdolnoœæ zatrudnienia.

Pomimo takiego okreœlenia inwalidztwa ówczesne przepisy przewidywa³y tak¿e mo-
¿liwoœæ stwierdzenia inwalidztwa uprawniaj¹cego do renty z powodu szczególnych na-
ruszeñ sprawnoœci organizmu, nawet je¿eli to inwalidztwo nie ogranicza³o zdolnoœci do
wykonywania zatrudnienia. W praktyce oznacza³o to, ¿e niejednokrotnie renty by³y
przyznawane osobom, które mog³y i powinny kontynuowaæ zatrudnienie.

Obowi¹zuj¹ce od dnia 1 wrzeœnia 1997 r. zasady orzekania w sprawach rentowych
uzale¿niaj¹ prawo do renty od utraty lub istotnego ograniczenia zdolnoœci do pracy za-
robkowej.

Wprowadzenie takiego pojêcia niezdolnoœci do pracy mia³o na celu umo¿liwienie
uwolnienia systemu ubezpieczeñ spo³ecznych od koniecznoœci przyznawania œwiad-
czeñ ze wzglêdów socjalnych. Chodzi³o o to aby renty otrzymywali tylko ci ubezpiecze-
ni, którzy rzeczywiœcie utracili zdolnoœæ do osi¹gania dochodów z pracy i którym renta
powinna zast¹piæ utracone zarobki.

Przyjête zasady w powo³anej ustawie z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i ubezpieczeniu spo³ecznym zosta³y prze-
niesione do obowi¹zuj¹cych od dnia 1 stycznia 1999r. przepisów ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Renta jest œwiadczeniem d³ugookresowym, które zgodnie z generaln¹ zasad¹ przy-
jêt¹ w systemie emerytalno-rentowym przys³uguje po spe³nieniu okreœlonych warun-
ków. Zwi¹zana jest ona z utrat¹ lub ograniczeniem zdolnoœci do pracy zarobkowej.

Renta przyznawana jest tylko w przypadku utraty lub znacznego ograniczenia zdol-
noœci do pracy. Przyznanie tego œwiadczenia zwi¹zane jest z brakiem pozytywnych ro-
kowañ dotycz¹cych odzyskania zdolnoœci do podjêcia dotychczasowej pracy lub
podjêcia innej pracy. Osoba ubiegaj¹ca siê o rentê musi spe³niaæ istotne warunki do
przyznania tego œwiadczenia.

W wypadku osoby represjonowanej, przebywaj¹cej na przymusowym zes³aniu lub
deportacji w ZSRR, tym warunkiem jest powstanie inwalidztwa, niezdolnoœci do pracy
wskutek zranieñ, kontuzji b¹dŸ innych obra¿eñ lub chorób pozostaj¹cych w zwi¹zku
z tym pobytem.

Pragnê równie¿ zauwa¿yæ, i¿ w systemie emerytalno-rentowym przyjêta zosta³a ge-
neralna zasada obejmuj¹ca wszystkie osoby ubiegaj¹ce siê o przyznanie renty, niezale-
¿nie od przynale¿noœci do grupy zawodowej lub tytu³u ubiegania siê o to œwiadczenie,
zgodnie z któr¹ orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS stanowi
dla organu rentowego podstawê do wydania decyzji.

Od decyzji tej osobie zainteresowanej przys³uguje prawo odwo³ania na drodze s¹do-
wej – do okrêgowego s¹du pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych oraz s¹du apelacyjnego.

Wyroki s¹dów wi¹¿¹ strony i s¹d, który go wyda³, jak równie¿ wi¹¿¹ wszystkie organy.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze brak jest podstaw do podejmowania dzia³añ w kierunku

przyznawania rent osobom, które przebywa³y na przymusowym zes³aniu lub deporta-
cji w ZSRR z samego tytu³u przebywania w tych miejscach. Bowiem osoby te z samego
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tytu³u przebywania na przymusowym zes³aniu lub deportacji w ZSRR, w razie otrzy-
mania uprawnieñ kombatanckich, objête s¹ uprawnieniami do dodatku kombatanc-
kiego, dodatku kompensacyjnego, rycza³tu energetycznego, jak równie¿ szeregu
innych uprawnieñ wynikaj¹cych z powo³anych przepisów ustawy z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojen-
nych i okresu powojennego.

MINISTER
z up. Rados³aw Mleczko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Sk³adam oœwiadczenie dotycz¹ce zmiany kategorii drogi wojewódzkiej

nr 214 na drog¹ krajow¹.
Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim

opracowana na lata 2007–2020 zak³ada zmianê kategorii drogi wojewódz-
kiej nr 214 na odcinku £eba–Lêbork–Koœcierzyna na drogê krajow¹. Zmiana
ta ma doprowadziæ do wzmocnienia struktury przestrzennej i funkcjonal-
no-technicznej poprzez utworzenie tak zwanego korytarza kaszubskiego.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem o to, jaki jest
aktualnie stan zaawansowania prac nad zmian¹ kategorii tej drogi, oraz kie-
dy ta zmiana nast¹pi?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina

OdpowiedŸ

Warszawa, 14 maja 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczeñ z³o¿onych podczas 7. posiedzenia Senatu w dniu

27 marca 2008 r., przekazanych przy piœmie z dnia 2 kwietnia 2008 r., znak:
BPS/DSK-043-276/08, w sprawie modernizacji drogi S6 ³acz¹cej Szczecin z Gdañ-
skiem oraz zmian kategorii drogi wojewódzkiej nr 214 na drogê krajow¹, uprzejmie
przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

Odnoœnie modernizacji drogi S6 ³¹cz¹cej Szczecin z Gdañskiem

Na odcinku od S3 (Goleniów) do pocz¹tku obwodnicy S³upska wykommo Siu-
dium Techniczno-Ekonomiczno-Œrodowiskowe (STEŒ), które by³o przedmiotem posie-
dzenia Komisji Oceny Przedsiêwziêæ Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg
Krajowych i Autostrad (KOP1) w dniu 12 paŸdziernika 2007 r. Przedstawiono 5 warian-
tów przebiegu w tym tzw. wariant Ko³obrzeski, opracowany na odcinku P³oty–Koszalin,
prowadzony ca³kowicie po nowym œladzie i pokrywaj¹cy siê na odcinku oko³o 33 km
z projektowan¹ drog¹ ekspresow¹ S11. KOP1 zleci³a ponowne przeanalizowanie na ak-
tualnych mapach trasy wg wariantu Ko³obrzeskiego oraz wykonanie wielokryterialnej
analizy porównawczej wszystkich wariantów. Analiza porównawcza techniczna oraz
ruchowa zasta³y opracowane, natomiast œrodowiskowa zostanie zakoñczona W IV kw.
2008 r. Nastêpnie opracowanie ponownie bêdzie rozpatrywane na posiedzeniu KOP1.
D³ugoœæ drogi ekspresowej na tym odcinku w zale¿noœci od wariantu bêdzie wynosi³a
od 173 do 184 km (w tym obwodnica Nowogardu o d³ugoœci 9,3 km, dla której decyzja
o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaciê przedsiêwziêcia powinna zo-
staæ uzyskana w II kw. 2008 r.)

Na odcinku obwodnicy S³upska – uzyskano decyzjê œrodowiskow¹, decyzjê lokali-
zacyjn¹ oraz decyzjê o pozwoleniu na budowê,

Na odcinku koniec obwodnicy S³upska–Lêbork (pocz¹tek obwodnicy Lêborka) –
nie rozpoczêto projektowania z uwagi na brak uzasadnienia ruchowego.
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Na odcinku Lêbork–Gdañsk w opracowaniu „Studium techniczno-ekonomiczno
-œrodowiskowe budowy drogi ekspresowej S6 odc. Lêbork (wraz z obwodnic¹ Lêborka)
-Chwaszczyno". Przewiduje siê, ¿e w III kwartale 2008 r. opracowanie to ostanie rozpa-
trzone.

Odnoœnie zmiany kategorii drogi wojewódzkiej nr 214 na drogê krajow¹
GDDKiA nie posiada ¿adnych informacji dotycz¹cych wszczêcia procedury w spra-

wie zmiany kategorii drogi wojewódzkiej nr 214. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad ze swej strony nie akceptuje propozycji rozszerzenia sieci dróg krajowych
poprzez zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku £eba–Lêbork–Koœcierzyna do
kategorii dróg krajowych. Droga ta nie spe³nia kryteriów przewidzianych dla dróg kra-
jowych w ustawie o drogach publicznych,

W „Regionalnej strategii rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata
2007–2020", zamieszczonej na stronie internetowej Urzêdu Marsza³kowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego, zawarte s¹ za³o¿enia dotlycz¹ce utworzenia korytarza kaszub-
skiego, zaliczenia kilku dróg do kategorii dróg krajowych i w konsekwencji
podniesienia klas technicznych tych dróg. Podniesienie klasy drogi do klasy GP mo¿li-
we jest tak¿e dla dróg wojewódzkich, Nie jest wiêc konieczna zmiana kategorii drogi
wojewódzkiej nr 214 na drogê krajow¹.

Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Zbigniew Rapciak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Panie Premierze! Panie Ministrze!
W dniu 6 lutego bie¿¹cego roku Pan Premier poinformowa³ o rz¹dowej

propozycji wsparcia finansowego dla miast buduj¹cych stadiony na Eu-
ro 2012. Wœród wymienionych przez Pana miast nie znalaz³y siê Kraków
i Chorzów.

Kraków posiada dobrze rozwiniêt¹ sieæ hotelow¹, a tak¿e infrastrukturê
komunikacyjn¹: lotnisko miêdzynarodowe, dobrze rozwiniêt¹ sieæ drogow¹,
w tym bezpoœredni dostêp z autostrady, przez któr¹ jest po³¹czony z sieci¹
autostrad europejskich. Czynniki te sprawiaj¹, ¿e jest jedn¹ z najbardziej do-
stêpnych metropolii w Polsce. Posiada tak¿e infrastrukturê sportow¹, która
jest w trakcie zaawansowanej modernizacji i dostosowywania do wymagañ
stawianych obiektom, na których bêd¹ rozgrywane mecze Euro 2012.

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœnienie powodów pominiêcia tych
miast oraz o ujêcie ich w rz¹dowej propozycji wsparcia finansowego.

Proszê równie¿ o informacjê, na jakie œrodki mo¿e liczyæ Kraków i Ma³o-
polska w zwi¹zku z organizacj¹ Euro 2012.

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPORTU I TURYSTYKI

Warszawa, 30 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
Odpowiadaj¹c, z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów, na oœwiadczenie z³o¿one

przez senatora Macieja Klimê podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 marca 2008
roku, przekazane pismem z dnia 2 kwietnia br. (sygn. BPS/DSK-043-262/08 oraz
BPS/DSK-043-268/08), uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej wyra¿a pe³ne poparcie dla w³¹czenia Krakowa i Cho-
rzowa na listê miast-gospodarzy EURO 2012 oraz zapewnia o nieustaj¹cym wsparciu
dla lokalnych w³adz w ich staraniach. Stosowne decyzje finansowe dotycz¹ce dofinan-
sowania inwestycji stadionowych zostan¹ podjête niezw³ocznie po decyzji Unii Euro-
pejskich Zwi¹zków Pi³karskich (UEFA) w sprawie zmiany liczby miast, w których bêd¹
rozgrywane mecze w ramach UEFA EURO 2012. W przypadku w³¹czenia Krakowa
i Chorzowa do listy miast-gospodarzy, zostan¹ potraktowane przez Rz¹d RP na takich
samych zasadach dofinansowania jak Poznañ, Wroc³aw i Gdañsk.

Ponadto informujê, ¿e zgodnie z przedstawion¹ przez Polskê i Ukrainê ofert¹ orga-
nizacji Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012, oficjalnie wybran¹ i za-
aprobowan¹ przez UEFA w dniu 18 kwietnia 2007 r., turniej fina³owy ma odbyæ siê na
8 stadionach w Polsce i na Ukrainie.
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Od momentu og³oszenia naszego kraju wspó³gospodarzem Mistrzostw Europy
w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012, Polska stara siê o mo¿liwoœæ rozszerzenia listy pol-
skich miast organizuj¹cych mecze turnieju z czterech do szeœciu. W tym celu wspólnie
z Ukrain¹ przedstawi³a tzw. suplement do oferty organizacji mistrzostw. We wskaza-
nym dokumencie wyst¹piono do UEFA z oficjaln¹ propozycj¹ zwiêkszenia z 8 do
12 liczby stadionów, na których rozegrane zostan¹ mecze turnieju fina³owego. Wed³ug
wskazanego wniosku Polska czyni starania, by poza wymienionymi oœrodkami, status
miasta gospodarza UEFA EURO 2012 uzyska³y równie¿ Kraków i Chorzów. Propozycja
ta by³a wielokrotnie omawiana w czasie oficjalnych i roboczych spotkañ z przedstawi-
cielami UEFA. Jednak do tej pory UEFA nie zajê³a jeszcze oficjalnego stanowiska
w przedmiotowej kwestii.

Polska, jako wspó³gospodarz turnieju, realizuje poszczególne etapy przygotowañ
do Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012 przy aktywnym wspó³udziale
wszystkich 6 miast.

Rz¹d RP we wspó³pracy z Polskim Zwi¹zkiem Pi³ki No¿nej oraz za poœrednictwem
spó³ki celowej „PL.2012” Sp. z o.o. podejmuje dzia³ania, aby mecze fina³owe EURO 2012
zosta³y rozegrane na szeœciu polskich stadionach, w tym w Krakowie i Chorzowie.

Z powa¿aniem
Miros³aw Drzewiecki
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Panie Ministrze!
Oœwiadczenie moje dotyczy wycofania Polskiego Kontyngentu Wojsko-

wego z Iraku.
Na wniosek Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2007 r. prezydent RP prze-

d³u¿y³ misjê Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku do 31 paŸ-
dziernika 2008 r. Do tego dnia PKW ma zakoñczyæ misjê w tym pañstwie. Od-
powiedzialnoœæ za to zadanie zosta³a powierzona Panu Ministrowi.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie mi informa-
cji na temat harmonogramu dzia³añ i stopnia przygotowania MON do przepro-
wadzenia tego trudnego zadania, jakim jest wycofanie PKW z Iraku. Jakie
kroki podjê³o kierowane przez Pana ministerstwo, aby w wyznaczonym ter-
minie bezpiecznie wycofaæ polskich ¿o³nierzy z Iraku? Czy realizacja przyjête-
go harmonogramu przebiega bez zak³óceñ i opóŸnieñ?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.17

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

7. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 marca 2008 r.
(BPS/DSK-043-289/08), dotycz¹ce wycofania Polskiego Kontyngentu Wojskowego
z Iraku, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia
2007 r. o przed³u¿eniu okresu u¿ycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w sk³adzie
Miêdzynarodowych Si³ Stabilizacyjnych w Republice Iraku (M.P. Nr 100, poz. 1088), Si-
³y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej bêd¹ uczestniczyæ w operacji Miêdzynarodowych
Si³ Stabilizacyjnych w Republice Iraku do dnia 31 paŸdziernika 2008 r.

W tym okresie polscy ¿o³nierze bêd¹ realizowaæ zadania zwi¹zane z zakoñczeniem
misji, przy jednoczesnym zachowaniu gotowoœci do zapewnienia bezpieczeñstwa Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego oraz wsparcia Irackich Si³ Bezpieczeñstwa w plano-
waniu i prowadzeniu dzia³añ bojowych, jak równie¿ do dzia³añ w zakresie odbudowy
Republiki Iraku oraz pomocy humanitarnej.

Pragnê zapewniæ, ¿e resort Obrony Narodowej przywi¹zuje ogromn¹ wagê do spraw-
nego przygotowania i realizacji operacji wycofania Polskiego Kontyngentu Wojskowego
z Republiki Iraku. W tym celu opracowano plan tego przedsiêwziêcia i szczegó³owy har-
monogram realizacji. Zgodnie z ich postanowieniami wskazany proces bêdzie przebie-
ga³ w dwóch etapach.

Etap pierwszy, przygotowawczy, obecnie realizowany, obejmuje m.in. inwentaryza-
cjê uzbrojenia i sprzêtu wojskowego kontyngentu, uzgodnienie z koalicjantami termi-
nów transportu sprzêtu i ¿o³nierzy do kraju, przygotowanie grupy likwidacyjnej,
a tak¿e dokonanie uzgodnieñ z w³adzami irackimi i partnerami koalicyjnymi w zakre-
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sie przekazania odpowiedzialnoœci za prowincjê Ad Quadisiyah. Powy¿sze przedsiê-
wziêcia zostan¹ zakoñczone do koñca kwietnia br. W dalszej kolejnoœci rozpocznie siê
przygotowanie sprzêtu i dokonanie jego podzia³u – na sprzêt kwalifikuj¹cy siê do: wy-
cofania do kraju; przekazania dla Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Re-
publice Afganistanu albo organizacjom humanitarnym; wybrakowania. Osi¹gniêcie
gotowoœci do przekazania odpowiedzialnoœci za wskazan¹ prowincjê w³adzom irackim
przewidziano na czerwiec br., a sam¹ ceremoniê przekazania na lipiec br.

Etap drugi, zasadniczy, zainicjuje rozpoczêcie (od 15 sierpnia br.) przemieszczenia
sprzêtu zasadniczego transportem morskim. Zakoñczenie dzia³alnoœci operacyjnej
Polskiego Kontyngentu Wojskowego przewidziano na 15 wrzeœnia br.

W koñcowej fazie drugiego etapu nast¹pi ca³kowite wycofanie (do 15 paŸdziernika
br.) pozosta³ych si³ i œrodków z rejonu operacji do Kuwejtu, a nastêpnie ich za³adunek
i transport do kraju. Personel Polskiego Kontyngentu Wojskowego powróci do kraju
drog¹ powietrzn¹.

Pragnê równie¿ zauwa¿yæ, ¿e maj¹c na uwadze koniecznoœæ dalszej rozbudowy
Irackich Si³ Bezpieczeñstwa, Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej pozostan¹ zaanga-
¿owane w dzia³ania Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego
w Republice Iraku, do której wydzielamy obecnie trzech instruktorów. Po wycofaniu
Polskiego Kontyngentu Wojskowego z operacji Miêdzynarodowych Si³ Stabilizacyjnych
w Republice Iraku planuje siê tak¿e zwiêkszenie naszego udzia³u we wskazanej misji
szkoleniowej.

Odnosz¹c siê do w¹tpliwoœci Pana Senatora Macieja Klimy dotycz¹cej realizacji
przyjêtego harmonogramu bez zak³óceñ i opóŸnieñ, pragnê zapewniæ, ¿e Ministerstwo
Obrony Narodowej jest przygotowane do przeprowadzenia tego niezwykle powa¿nego
przedsiêwziêcia i do³o¿y wszelkich starañ, aby zak³adane terminy zosta³y dotrzymane.
Niemniej jednak nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e nie dzia³amy w Republice Iraku sami,
w zwi¹zku z czym proces wycofania naszych wojsk z dzia³añ Miêdzynarodowych Si³
Stabilizacyjnych determinuj¹ tak¿e czynniki od nas niezale¿ne, z których najwa¿niej-
szym jest gotowoœæ Irackich Si³ Bezpieczeñstwa do przejêcia odpowiedzialnoœci za bez-
pieczeñstwo i porz¹dek publiczny w prowincji Ad Quadisiyah.

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 Macieja Klimy

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pani Minister!
Zwracam siê do pani z zapytaniem o sposób dzia³ania podleg³ego mini-

strowi zdrowia g³ównego inspektora sanitarnego w zwi¹zku z odwo³aniem
wojewódzkiego inspektora sanitarnego w Krakowie, pana Mariusza Funda-
menta.

Stosownie do przepisów art. 69 kodeksu pracy do stosunku pracy na
podstawie powo³ania stosuje siê przepisy dotycz¹ce umowy o pracê na czas
nieokreœlony z wy³¹czeniem przepisów reguluj¹cych tryb postêpowania przy
rozwi¹zaniu umowy o pracê oraz rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy
w czêœci dotycz¹cej orzekania o bezskutecznoœci wypowiedzeñ i o przywra-
caniu do pracy.

Pracownik zatrudniony na podstawie powo³ania mo¿e byæ w ka¿dym
czasie – niezw³ocznie lub w okreœlonym terminie – odwo³any ze stanowiska
przez organ, który go powo³a³. Dotyczy to równie¿ pracownika, który na pod-
stawie przepisów szczególnych zosta³ powo³any na stanowisko na czas
okreœlony. Odwo³anie powinno byæ dokonane na piœmie. Odwo³anie jest rów-
noznaczne z rozwi¹zaniem umowy o pracê. W okresie wypowiedzenia praco-
wnik ma prawo do wynagrodzenia w wysokoœci przys³uguj¹cej przed
odwo³aniem. Je¿eli odwo³anie nast¹pi³o w okresie usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy, tak jak mia³o to miejsce w przypadku pana Mariusza
Fundamenta przebywaj¹cego na zwolnieniu lekarskim, bieg wypowiedzenia
rozpoczyna siê po up³ywie tego okresu.

Jednoczeœnie przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pañstwowej In-
spekcji Sanitarnej w art. 11 ust. 1 przewiduj¹, i¿ pañstwowego wojewódzkie-
go inspektora sanitarnego powo³uje g³ówny inspektor sanitarny po
zakoñczeniu postêpowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego z udzia³em
wojewody. Ust. 7 stanowi natomiast, i¿ g³ówny inspektor sanitarny mo¿e
w ka¿dym czasie odwo³aæ pañstwowego wojewódzkiego, pañstwowego po-
wiatowego i pañstwowego granicznego inspektora sanitarnego, je¿eli prze-
mawia za tym interes s³u¿by, w szczególnoœci je¿eli dzia³alnoœæ tego
pañstwowego inspektora sanitarnego lub podleg³ej mu jednostki mo¿e zagro-
ziæ prawid³owemu wykonywaniu zadañ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej,
a zw³aszcza naruszyæ bezpieczeñstwo sanitarne na terenie w³aœciwoœci da-
nej jednostki. Odwo³anie w tym trybie nastêpuje w drodze administracyjnej
i wymaga szczegó³owego uzasadnienia na piœmie.

Tym samym nale¿y przyj¹æ, i¿ lex specialis derogat legi generalia, czyli
przepisy ustawy o inspekcji sanitarnej maj¹ pierwszeñstwo przed przepisa-
mi kodeksu pracy, a kodeks pracy stosuje siê posi³kowo. Zatem odwo³anie
winno zostaæ sporz¹dzone na piœmie i wydane w trybie decyzji administra-
cyjnej oraz winno posiadaæ uzasadnienie. Do tego trybu odwo³ania stosuje
siê przepisy kodeksu postêpowania administracyjnego, a wiêc od takiej de-
cyzji przys³uguje odwo³anie w terminie czternastu dni od dnia jej dorêczenia.
Zatem decyzjê administracyjn¹ nale¿y skutecznie dorêczyæ adresatowi, tak
by móg³ on skorzystaæ z prawa z³o¿enia odwo³ania od tej decyzji.

Pan Mariusz Fundament nie otrzyma³ stosownej decyzji administracyjnej
o odwo³aniu z zajmowanego stanowiska, zaœ na jego miejsce zosta³a powo³a-
na osoba pe³ni¹ca obowi¹zki pañstwowego wojewódzkiego inspektora sani-
tarnego w Krakowie.

Czy g³ówny inspektor sanitarny dzia³a³ zgodnie z prawem?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.05.06

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 2 kwietnia 2008 r., znak: BSP/DSK-043-292/08, przy

którym przes³ano zapytanie senatora Pana Macieja Klimy dotycz¹ce odwo³ania Pañ-
stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie uprzejmie wyjaœniam, co
nastêpuje.

Kwestie nawi¹zania stosunku pracy na podstawie powo³ania oraz odwo³ania ze
stanowiska reguluj¹ przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póŸn. zm.).

W myœl art. 69 Kodeksu pracy je¿eli przepisy niniejszego oddzia³u nie stanowi¹ ina-
czej, do stosunku pracy na podstawie powo³ania stosuje siê przepisy dotycz¹ce umowy
o pracê na czas nie okreœlony, z wy³¹czeniem przepisów reguluj¹cych m.in. trybu po-
stêpowania przy rozwi¹zywaniu umów o pracê, poniewa¿ tryb ten zosta³ okreœlony
w art. 70.

Zgodnie z art. 70 § 1 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony na podstawie powo³a-
nia mo¿e byæ w ka¿dym czasie – niezw³ocznie lub w okreœlonym terminie – odwo³any ze
stanowiska przez organ, który go powo³a³. Dotyczy to równie¿ pracownika, który na
podstawie przepisów szczególnych zosta³ powo³any na stanowisko na czas okreœlony
(§ 11). Odwo³anie powinno byæ dokonane na piœmie. Stosunek pracy z pracownikiem
odwo³anym ze stanowiska rozwi¹zuje siê na zasadach okreœlonych w przepisach ni-
niejszego oddzia³u, chyba ¿e przepisy szczególne stanowi¹ inaczej (§ 12).

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 122, poz. 851, z póŸn. zm.) okreœla tryb powo³ania pañstwowych inspektorów sani-
tarnych, odpowiednio przez G³ównego Inspektora Sanitarnego wobec pañstwowych
wojewódzkich inspektorów sanitarnych lub w³aœciwego pañstwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego wobec pañstwowych powiatowych i granicznych inspektorów
sanitarnych.

Jednak¿e odwo³anie pañstwowych inspektorów sanitarnych nastêpuje w trybie
przepisu art. 70 Kodeksu pracy, poniewa¿ odwo³anie przez G³ównego Inspektora
Sanitarnego pañstwowego wojewódzkiego, pañstwowego powiatowego i pañstwowe-
go granicznego inspektora sanitarnego, o którym mowa w art. 11 ust. 7 ustawy
o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, mo¿e nast¹piæ w ka¿dym czasie, je¿eli przema-
wia za tym interes s³u¿by, a w szczególnoœci je¿eli dzia³alnoœæ tego pañstwowego in-
spektora sanitarnego lub podleg³ej mu jednostki mo¿e zagroziæ prawid³owemu
wykonywaniu zadañ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a zw³aszcza naruszyæ bez-
pieczeñstwo sanitarne na terenie w³aœciwoœci danej jednostki i jest trybem nadzwy-
czajnym.

Odwo³anie w tym trybie nastêpuje w drodze decyzji administracyjnej i wymaga
szczegó³owego uzasadnienia na piœmie.

G³ówny Inspektor Sanitarny koordynuje i nadzoruje ustawow¹ dzia³alnoœæ pañ-
stwowych inspektorów sanitarnych, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o Pañstwowej In-
spekcji Sanitarnej, musi zatem posiadaæ odpowiednie instrumenty umo¿liwiaj¹ce mu
sprawowanie tego nadzoru.

Tryb nadzwyczajny, o którym mowa powy¿ej, mo¿e byæ zastosowany wobec ka¿-
dego pañstwowego inspektora sanitarnego (wojewódzkiego, powiatowego oraz granicz-
nego), jeœli zachodz¹ przes³anki okreœlone w art. 11 ust. 7 ustawy o Pañstwowej In-
spekcji Sanitarnej. Natomiast odwo³anie ze stanowiska pañstwowego wojewódzkiego
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inspektora sanitarnego dokonuje siê na podstawie przepisów ogólnych, tj. art. 70 Ko-
deksu pracy.

Poniewa¿ w przypadku Pana Mariusza Fundamenta przyczyn¹ odwo³ania nie by³y
przes³anki z art. 11 ust. 7 ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej jako podstawê od-
wo³ania przyjêto art. 70 ustawy – Kodeks pracy. Odwo³anie w tym trybie nie nastêpuje
w drodze decyzji administracyjnej.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Krzysztof Grzegorek
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Panie Ministrze!
Na terenie województwa ma³opolskiego, w zlewni Wis³y, So³y i Skawy

w razie zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, to znaczy
d³ugich i obfitych opadów, istnieje wysokie ryzyko wyst¹pienia zagro¿enia po-
wodziowego. Infrastruktura przeciwpowodziowa na tym terenie, pochodz¹ca
czêsto jeszcze z czasów zaborów, nie jest dostatecznym zabezpieczeniem w ra-
zie wyst¹pienia sytuacji kryzysowej. Jej stan pogarsza siê z ka¿dym rokiem
i z ka¿d¹ sytuacj¹ zagro¿enia powodziowego. Nadmieniæ nale¿y, ¿e obszar za-
gro¿ony mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia powodzi jest wysoko zurbanizowany i za-
mieszkiwany przez znaczn¹ populacjê, a bezpoœrednio dotyka obszaru
metropolitalnego Krakowa, gdzie zamieszkuje oko³o miliona osób. Interesuje
tak¿e w znacznym stopniu zak³ady pracy ulokowane na tym terenie, maj¹ce
niebagatelny wp³yw na wysokoœæ produktu krajowego brutto.

Ustawa bud¿etowa na 2008 r. nie uwzglêdnia w wystarczaj¹cym stop-
niu potrzeb inwestycyjnych dotycz¹cych zabezpieczenia przeciwpowodzio-
wego województwa ma³opolskiego. Poprawki senackie maj¹ce na celu
zmianê tej sytuacji poprzez zwiêkszenie wydatków maj¹tkowych nie uzys-
ka³y akceptacji, zwracam siê wiêc do Pana Ministra z zapytaniem o dzia³ania
podjête w celu zabezpieczenia Ma³opolski przed ewentualn¹ mo¿liwoœci¹ wy-
st¹pienia powodzi. W szczególnoœci pragnê zwróciæ siê z proœb¹ o wyjaœnie-
nie podjêtych dzia³añ maj¹cych na celu: dokoñczenie zadania „Budowa
zbiornika «Œwinna Porêba»” – ochrona zlewni zbiornika; zabezpieczenie prze-
ciwpowodziowe dotycz¹ce rzek So³y i Skawy; zabezpieczenie przeciwpowo-
dziowe wa³ów Wis³y na terenie województwa ma³opolskiego.

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

OdpowiedŸ

Warszawa, 29.04.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Macieja Klimy wyg³oszone podczas 7.

posiedzenia Senatu RP w dniu 27 marca 2008 r., dotycz¹ce proœby o wyjaœnienie pod-
jêtych dzia³añ maj¹cych na celu dokoñczenie budowy zbiornika wodnego Œwinna Porê-
ba oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe wa³ów rzek: Wis³y, So³y i Skawy na terenie
województwa ma³opolskiego, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Œrodki na realizacjê Programu budowy zbiornika wodnego Œwinna Porêba zosta³y
w 2008 r. zaplanowane w kwocie znacznie ni¿szej ni¿ przewiduje ustawa z dnia 4 mar-
ca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wod-
nego Œwinna Porêba w latach 2006–2010”, na wniosek inwestora. Wynika³o to
z ograniczenia mo¿liwoœci realizacyjnych w roku 2008, spowodowanych powszechnie
wystêpuj¹cymi problemami w trakcie postêpowañ przetargowych oraz przed³u¿a-
j¹cymi siê procedurami pozyskiwania decyzji administracyjnych. W szczególnoœci:
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� Postêpowanie przetargowe na „Sporz¹dzenie koncepcji, projektu budowlanego
i wykonawczego na prze³o¿enie linii kolejowej Kraków–Zakopane odc. Stryszów–Zem-
brzyce wraz z drog¹ publiczn¹ klasy L” w wyniku protestów i odwo³añ do Zespo³u Arbi-
trów w Warszawie trwa³o oko³o 5 miesiêcy. Spowodowa³o to opóŸnienie w sporz¹dzeniu
dokumentacji projektowej skutkuj¹ce ze wzglêdów technologicznych przesuniêciem
terminu rozpoczêcia robót budowlanych;
� Nastêpstwem opóŸnienia rozstrzygniêcia ww. przetargu jest wstrzymanie prac

projektowych dla koñcowego etapu prze³o¿enia Drogi Krajowej nr 28, przebiegaj¹cej
równolegle do projektowanej linii kolejowej i czêœciowo w nasypie po trasie istniej¹ce-
go, czynnego szlaku kolejowego (podlegaj¹cego rozbiórce po prze³o¿eniu linii kolejo-
wej). Dyrekcja PKP uzale¿nia uzgodnienie rozwi¹zañ projektowych prze³o¿enia
nastêpnego odcinka Drogi Krajowej nr 28 od terminów realizacji i uzgodnienia etapów
prze³o¿enia linii kolejowej na odcinku Stryszów-Zembrzyce. Termin wznowienia prac
projektowych to listopad 2008 r., natomiast realizacja dokoñczenia prze³o¿enia drogi –
po rozbiórce istniej¹cej linii kolejowej;
� Kolejnym nastêpstwem opóŸnienia rozstrzygniêcia ww. przetargu jest odsuniêcie

w czasie terminu zakoñczenia budowy elektrowni z uwagi na okresy gwarancyjne do-
starczanych turbozespo³ów. Okresy gwarancji s¹ œciœle powi¹zane z dat¹ rozpoczêcia
nape³niania zbiornika i mo¿liwoœci¹ przeprowadzenia prób rozruchowych (data progo-
wa to zakoñczenie prze³o¿eniem linii kolejowej i drogi krajowej);
� Brak oferentów na wykonanie zlecanych w drodze przetargów prac projektowych:
– dokumentacja Oœrodka Zarybieniowego – 2 postêpowania nie przynios³y rezulta-

tu, rozpisano trzeci przetarg, wykonawcê wy³oniono dopiero we wrzeœniu 2007r.;
– dokumentacja na wykonanie „Rybaczówki” – wykonawcê wy³oniono dopiero

w drugim postêpowaniu w lipcu 2007 r.
– dokumentacja drogi gminnej Zielona–Zapotocze – wykonawcê wy³oniono w dru-

gim postêpowaniu w paŸdzierniku 2007 r.
Z podanych wy¿ej powodów bêd¹ musia³y zostaæ wprowadzone zmiany w ustawie

z dnia 4 marca 2005r. Mo¿liwe to bêdzie po zakoñczeniu aktualizacji planów i rozwi¹zañ
technicznych. Przewidujê, ¿e nast¹pi to w 2009 roku. Bior¹c pod uwagê powy¿sze fakty
i okolicznoœci zaistnieje koniecznoœæ przed³u¿enia realizacji inwestycji o 2 lata.

Z uwagi na ograniczenie poziomu finansowania inwestycji w 2008 r. dokonano
zmian w harmonogramie budowy Zbiornika Wodnego Œwinna Porêba, k³ad¹c nacisk na
prowadzenie w pierwszej kolejnoœci robót budowlanych maj¹cych na celu zmniejszenie
bezpoœredniego zagro¿enia przed ewentualnoœci¹ wyst¹pienia lokalnych powodzi. Zin-
tensyfikowano prace zwi¹zane z opracowaniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego
Zembrzyc, wykonaniem regulacji potoku Pa³eczka, Jachówka, Bystrz i Czerna.

Równoczeœnie przyjêto technologiê prowadzenia robót na zaporze czo³owej Zbiorni-
ka Wodnego Œwinna Porêba w sposób umo¿liwiaj¹cy przyjêcie ewentualnej fali powo-
dziowej i zapewnienie na etapie budowlanym maksymalnej retencji powodziowej
stanowi¹cej element zabezpieczaj¹cy przed powodzi¹ miast Wadowice i Kraków.

Odnosz¹c siê do problemu realizacji tzw. Zadania IV – Przedsiêwziêcia Budowa
zbiornika wodnego Œwinna Porêba – Ochrona zlewni zbiornika uprzejmie informujê, ¿e
w ramach œrodków zaplanowanych w ustawie bud¿etowej na 2008 r. finansowanie tego
Zadania nie by³o przewidziane. Maj¹c na uwadze zapewnienie kontynuacji ju¿ rozpoczê-
tych zadañ, ze œrodków bud¿etowych uznanych jako niewygasaj¹ce w roku 2007 prze-
znaczonych do wydatkowania do 30.06.2008 r., zabezpieczono kwotê 4,3 min z³ na:

– dokoñczenie rozbudowy Oczyszczalni Œcieków w Zembrzycach
– sfinalizowanie kolejnego etapu realizacji systemów kanalizacji sanitarnej i sieci

wodoci¹gowych w gminach Mucharz i Zembrzyce.
Wyjaœniaj¹c kwestiê dzia³añ zmierzaj¹cych do zabezpieczenia przeciwpowodziowe-

go wa³ów rzek na terenie województwa ma³opolskiego uprzejmie informujê, ¿e potrzeby
finansowe na realizacjê wszystkich zadañ zwi¹zanych zabezpieczeniem przeciwpowo-
dziowym jak i usuwaniem skutków wezbrañ, zg³aszane zarówno przez Regionalny Za-
rz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie, jak i Ma³opolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych w Krakowie wynosz¹ odpowiednio 720 i 320 min z³otych. Niestety limity
œrodków finansowych przyznawanych na realizacjê zadañ statutowych tych jednostek

7. posiedzenie Senatu w dniu 27 marca 2008 r. 245



nie pozwalaj¹ na podjêcie wiêkszoœci zadañ ujmowanych rokrocznie w zapotrzebowa-
niach zg³aszanych Ministrowi Finansów.

Z uwagi na powy¿sze nie widzê mo¿liwoœci, bez istotnego zwiêkszenia limitów œrod-
ków przyznawanych z bud¿etu pañstwa, podjêcia przez administratorów uzasadnio-
nych prac zwi¹zanych z utrzymaniem rzek i potoków na terenach gmin dotkniêtych
skutkami wezbrañ powodziowych.

Niezale¿nie od tego dyrektorzy RZGW w Krakowie i MZMiUW w Krakowie czyni¹
starania o w³¹czenie zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem rzek i potoków oraz urz¹dzeñ
wodnych i usuwania skutków powodzi na listê indykatywn¹ projektów przewidzianych
do wspó³finansowania ze œrodków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowis-
ko. Ponadto resort œrodowiska bêdzie wnioskowa³ o przyznanie œrodków, z bêd¹cej
w dyspozycji Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji rezerwy celowej bud¿etu
pañstwa, przeznaczanej na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych.

Na zakoñczenie pragnê zauwa¿yæ, ¿e Gminy równie¿ mog¹ ubiegaæ siê o œrodki tej
samej rezerwy celowej przy pracach zwi¹zanych z usuwaniem skutków wezbrañ powo-
dziowych. Po³¹czenie starañ administracji resortu œrodowiska oraz jednostek samo-
rz¹du terytorialnego w dzia³aniach zwi¹zanych z usuwaniem skutków wezbrañ
przyczyni siê do jeszcze bardziej efektywnego wykorzystania œrodków bud¿etowych.

Z powa¿aniem
Z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Paw³a Klimowicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w nastêpuj¹cej sprawie. Zarz¹d PKP SA

planuje zbycie terenów przy ulicy Siedleckiego 7 w Krakowie. Wspomniany
teren znajduje siê w dzier¿awie Krakowskiego Kolejowego Klubu Sportowe-
go. Stowarzyszenie to prowadzi cenn¹ dzia³alnoœæ na rzecz lokalnej spo³ecz-
noœci. Doœæ wspomnieæ, i¿ znajduj¹ce siê na terenie klubu korty tenisowe
nale¿¹ do nielicznych tego rodzaju obiektów udostêpnianych niekomercyjnie
m³odzie¿y w Krakowie. Plany PKP SA zmierzaj¹ce do likwidacji klubu i sprze-
da¿y nieruchomoœci nie spotka³y siê z aprobat¹ spo³ecznoœci lokalnej.

Nie kwestionuj¹c prawa PKP do gospodarowania mieniem, nale¿y jed-
nak braæ pod uwagê zad³u¿enie tej firmy w stosunku do gminy Kraków. Przy
tym brak aktywnoœci dyrekcji PKP w sprawie regulacji wierzytelnoœci wobec
samorz¹du radykalnie obni¿a wiarygodnoœæ przedsiêbiorstwa, nad którym
Pan Minister pe³ni nadzór w³aœcicielski.

St¹d te¿ nale¿y uznaæ, i¿ plany PKP wobec KKKS nie podnosz¹ presti¿u
firmy w oczach krakowian. Klub cieszy siê du¿ym uznaniem, które wynika
z wieloletniej wspó³pracy dzia³aczy sportowych z krakowskim samorz¹dem.
Dlatego te¿ wnoszê do Pana Ministra, aby zechcia³ Pan wyjaœniæ kwestiê lik-
widacji klubu i wspar³ starania krakowskiej spo³ecznoœci zmierzaj¹ce do jego
zachowania.

Z powa¿aniem
Pawe³ Klimowicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przekazane do Ministra Infrastruktury oœwiadczenie senatora

Paw³a Klimowicza dotycz¹ce kwestii zbycia przez Spó³kê PKP S.A. nieruchomoœci przy
ulicy Siedleckiego 7 w Krakowie przy piœmie Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej nr BPS/DSK-043-277/08 z dnia 2 kwietnia 2008 roku, uprzejmie informujê co
nastêpuje.

W oparciu o zawart¹ w dniu 9 lipca 2003 r. umowê dzier¿awy, Krakowski Kolejowy
Klub Sportowy dzier¿awi³ od PKP S.A. zabudowan¹ nieruchomoœæ po³o¿on¹ na dzia³ce
ewidencyjnej 291/14 o pow. 1,17 ha, znajduj¹c¹ siê w u¿ytkowaniu wieczystym PKP S.A.

Zgodnie z wyjaœnieniami PKP S.A. umowa ta wygas³a z dniem 1 maja 2006 r. i nie
zosta³a do chwili obecnej ponownie zawarta. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy
by³o sta³e nieregulowanie przez dzier¿awcê czynszu dzier¿awnego. Na dzieñ 11 kwiet-
nia 2008 r. zaleg³oœæ z tego tytu³u wynosi³a ³¹cznie 102.217,75 PLN z czego zaleg³oœci
bie¿¹ce wynosz¹ 40.639,16 PLN, zaœ zaleg³oœci skierowane do egzekucji komorniczej
stanowi¹ kwotê 61.578,59 PLN.

Wed³ug stanowiska PKP S.A. w chwili obecnej Krakowski Klub Sportowy zajmuje
nieruchomoœæ przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie bezumownie. Obci¹¿ony jest z tego
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tytu³u kwot¹ wynosz¹c¹ miesiêcznie 1.929,19 PLN, których to nale¿noœci i tak nie ui-
szcza na rzecz PKP S.A.

Sytuacja ta, trwaj¹ca kilka lat spowodowa³a, ¿e w dniu 17 marca 2008 r. Zarz¹d
Spó³ki PKP S.A. podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu przygotowanie tej nieruchomoœci do
zagospodarowania komercyjnego.

Wed³ug oœwiadczenia PKP S.A., zgodnie z przyjêtym harmonogramem Zarz¹d PKP
S.A. bêdzie rozpatrywa³ tê sprawê w lipcu br.

Ponadto pragnê nadmieniæ, ¿e z informacji przekazanych przez spó³kê PKP S.A. wy-
nika, i¿ w latach 2004–2006 spó³ka ta prowadzi³a bezskuteczne rozmowy z Prezyden-
tem Miasta Krakowa dotycz¹ce przejêcia przez Gminê Kraków przedmiotowej
nieruchomoœci, wycenionej na kwotê 3.840.000,00 PLN w trybie art. 66 Ordynacji po-
datkowej. Jednak¿e gmina gotowa by³a przej¹æ rzeczon¹ nieruchomoœæ jedynie nieod-
p³atnie lub za obni¿on¹ cenê, co nie zosta³o zaakceptowane przez Zarz¹d PKP S.A.

Ponadto informujê, ¿e procedura zwi¹zana z przekazywaniem mienia PKP na rzecz
samorz¹du terytorialnego za umorzenie zaleg³oœci publicznoprawnych lub bezp³atnie
w trybie art. 39 ust 3 i 4 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP
lub z innych przepisów szczególnych, polega na tym, i¿ w³aœciwy organ – w tym przy-
padku Zarz¹d PKP S.A. – podejmuje decyzjê w przedmiotowej sprawie jako organ za-
rz¹dzaj¹cy Spó³ki, do kompetencji którego nale¿¹ sprawy zwi¹zane z rozporz¹dzeniami
œrodkami aktywów trwa³ych. Rola Ministra Infrastruktury w ww. sprawie ogranicza siê
do prewencyjnego nadzoru administracyjnego, który obejmuje badanie prawid³owoœci
procesu gospodarowania mieniem PKP w zakresie wskazanym przez ustawê i dotyczy
ca³okszta³tu okolicznoœci zwi¹zanych z wnioskowanym rozporz¹dzeniem sk³adnikami
aktywów trwa³ych. Kontrola ta przybiera formê decyzji administracyjnej w trybie art.
18 ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” wyra¿aj¹cej zgodê (lub nie-
wyra¿aj¹cej zgody) na rozporz¹dzenie sk³adnikami aktywów trwa³ych.

Z wyrazami szacunku
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Paw³a Klimowicza

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o podjêcie stosownych kroków

w nastêpuj¹cej sprawie. W roku ubieg³ym zosta³a znowelizowana ustawa
o systemie oœwiaty. Nowela ta przewiduje miêdzy innymi koniecznoœæ usta-
lania przez samorz¹dy lokalne, czyli organ prowadz¹cy placówki oœwia-
towe, zasad korzystania ze sto³ówek szkolnych oraz wysokoœci op³at za
posi³ki w szko³ach. Z pozoru niewinny zapis jest powodem znacznego zak³ó-
cenia rytmu pracy szkó³. Samorz¹d lokalny zosta³ zmuszony do ingerencji
w autonomiê placówek oœwiatowych, co jest tym bardziej zaskakuj¹ce, i¿
dotychczasowe doœwiadczenia pokazuj¹, ¿e ta interwencja jest zbêdna.

Ten zapis we wspomnianej ustawie poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ dodatko-
wego zbiurokratyzowania oœwiaty, zwiêksza wp³yw aparatu urzêdniczego na
szko³y, ogranicza rolê rady rodziców w kszta³towaniu codziennego rytmu pra-
cy szko³y.

Placówki oœwiatowe ze wzglêdu na swój charakter s¹ bardziej bytami
spo³ecznymi, ni¿ administracyjnymi. St¹d nale¿y wysun¹æ wniosek o potrze-
bie poszerzania ich autonomii. Wspomniana ustawa wykazuje tendencje za-
przeczaj¹ce tej oczywistoœci.

Dlatego te¿ wnoszê do Pani Minister o rozpoczêcie dzia³añ znosz¹cych ten
zapis ustawowy.

Z powa¿aniem
Pawe³ Klimowicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Paw³a Klimowicza (BPS/DSK-043-284/08)

w sprawie przepisów ustawy o systemie oœwiaty z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. (Dz. U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.) dotycz¹cych ustalania przez samorz¹dy lokalne zasad
korzystania ze sto³ówek szkolnych, co wynika z art. 67a, uprzejmie informujê, i¿:

organem prowadz¹cym, w³aœciwym do wykonywania zadania, o którym mowa
w art. 67a ust. 2 wymienionej ustawy, w przypadku szko³y prowadzonej przez jed-
nostkê samorz¹du terytorialnego, jest organ stanowi¹cy tej jednostki. Podzia³ po-
wy¿szych kompetencji wynika z przepisu art. 18 ustawy) o samorz¹dzie gminnym
i opiera siê na przekazaniu radzie gminy wszystkich spraw pozostaj¹cych w zakre-
sie kompetencji gminy z wyj¹tkiem tych, które na podstawie innych ustaw przeka-
zywane s¹ do w³aœciwoœci organów wykonawczych gmin.

W zwi¹zku z postulatami jednostek samorz¹du terytorialnego dotycz¹cymi upra-
szczania procedury ustalania odp³atnoœci za posi³ki w sto³ówce szkolnej, Minister-
stwo Edukacji Narodowej rozwa¿a wprowadzenie przepisu wskazuj¹cego na
kompetencje organu wykonawczego jednostki samorz¹du terytorialnego, a nie orga-
nu stanowi¹cego, jako ustalaj¹cego zasady korzystania ze sto³ówek szkolnych.

Z powa¿aniem
w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Problem, który chcia³bym poruszyæ w oœwiadczeniu, dotyczy licznej gru-

py obywateli, a szczególnie rzemieœlników, którzy przez wiele lat prowadzili
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i, jak wszyscy, p³acili podatki oraz sk³adki na ubez-
pieczenia spo³eczne. Niestety, tym, którzy z ró¿nych przyczyn zlikwidowali
prowadzon¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i zatrudnili siê w ró¿nych firmach czy
te¿ instytucjach pañstwowych b¹dŸ samorz¹dowych, okres prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej nie jest wliczany do wys³ugi lat pracy czy te¿ tak
zwanego sta¿u pracy, gdy¿ ka¿de zatrudnienie potwierdzane jest œwiadec-
twem pracy, którego oni nie maj¹, bo musieliby wystawiæ je sobie sami, co
jest niemo¿liwe. Osoby te nie otrzymuj¹ zatem dodatku sta¿owego ani na-
gród jubileuszowych z tytu³u liczby lat pracy. Jest to chyba jeden z absurdów,
które nale¿a³oby wyeliminowaæ, maj¹c na uwadze zasadê równoœci wszyst-
kich obywateli.

Zwracam siê do Pani Minister z pytaniem, czy przewidywane s¹ zmiany
ustawodawcze w tym zakresie.

Z powa¿aniem
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Ryszarda Knosali z³o¿onym podczas
7. posiedzenia Senatu, przys³anym przy piœmie z dnia 2 kwietnia 2008 r., znak
BPS/DSK-043-271/08, w sprawie inicjatywy ustawodawczej, która przyczyni siê do
poprawy sytuacji obywateli (szczególnie rzemieœlników), którzy prowadzili dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, a obecnie po zaprzestaniu pracy okres prowadzenia przez nich dzia³alno-
œci gospodarczej nie jest wliczany do wys³ugi lat pracy, przedstawiam nastêpuj¹c¹ in-
formacjê.

Pojêcie „sta¿u pracy”, czy „wys³ugi lat pracy”, nie jest definiowane przez ogólnie
obowi¹zuj¹ce przepisy prawa pracy. W praktyce jest ono u¿ywane w celu ustalenia
uprawnieñ oraz œwiadczeñ pracowniczych, których nabycie lub wymiar jest uzale¿nio-
ny od okresu zatrudnienia. Nie istnieje jednak¿e ogólna zasada nabywania prawa do
wszystkich œwiadczeñ i uprawnieñ pracowniczych. Wystêpuj¹ natomiast regulacje
okreœlaj¹ce zasady ustalania okresu zatrudnienia warunkuj¹cego nabycie lub zacho-
wanie prawa do poszczególnych uprawnieñ i œwiadczeñ pracowniczych. Przy czym, za-
sady te ustalane s¹ odrêbnie dla ka¿dego z nich w przepisach dotycz¹cych danego
uprawnienia czy œwiadczenia pracowniczego.

Regu³¹ jest, ¿e do okresu zatrudnienia, od którego zale¿y nabycie uprawnieñ praco-
wniczych, wynikaj¹cych z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa pracy, wlicza siê
jedynie okresy pozostawania w pracowniczym stosunku pracy. Zatem zarówno okresy
pracy œwiadczonej na podstawie umów cywilnoprawnych, jak i okresy prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej na w³asny rachunek nie s¹ wliczane do okresu zatrudnienia
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w rozumieniu powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa pracy. Dzia³alnoœæ go-
spodarcza jest bowiem odrêbnym i jakoœciowo odmiennym rodzajem aktywnoœci za-
robkowej, uregulowanym ca³oœciowo w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z póŸn. zm.). W zwi¹zku
z tym nie jest mo¿liwe uto¿samianie tego rodzaju dzia³alnoœci z prac¹ podporz¹dkowa-
n¹ wykonywan¹ w ramach stosunku pracy. Osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ w ramach stosunku pracy wystêpuj¹ jako pracodawca, czyli podmiot
zatrudniaj¹cy pracowników, a niejako pracownicy.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e fakt, i¿ dany okres, np. okres prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej, jest uwzglêdniany przy ustalaniu uprawnieñ z ubezpieczenia spo³ecznego, nie
oznacza automatycznie, ¿e bêdzie on wliczany do sta¿u pracy od którego zale¿¹ upraw-
nienia pracownicze.

Pragnê jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e nagroda jubileuszowa oraz dodatek za sta¿ pra-
cy nie s¹ powszechnymi œwiadczeniami ze stosunku pracy i przys³uguj¹ pracownikowi
tylko wówczas, gdy obowi¹zuj¹ce w danym zak³adzie przepisy o wynagrodzeniu (regu-
lamin wynagrodzenia, uk³ad zbiorowy lub szczególne przepisy o wynagradzaniu okreœ-
lonych grup pracowników) przewiduj¹ wyp³atê tego œwiadczenia. Zatem o nabyciu
prawa do nagrody jubileuszowej oraz dodatku za sta¿ pracy, a tak¿e o zasadach ustala-
nia i wyp³acania tego œwiadczenia, decyduje treœæ przepisów obowi¹zuj¹cych u danego
pracodawcy.

W przepisach tych, pracodawca prowadz¹c samodzieln¹ politykê finansow¹, w tym
tak¿e samodzieln¹ politykê p³ac, polegaj¹c¹ m.in. na ustalaniu korzystniejszych wa-
runków wynagradzania pracowników ni¿ wynikaj¹ce z przepisów prawa pracy, mo¿e
przewidzieæ, ¿e przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej lub dodatku sta¿owego
bêd¹ uwzglêdniane, poza okresem zatrudnienia, tak¿e inne okresy nie bêd¹ce okresa-
mi pracy, takie jak np. okresy pobierania nauki w szkole, czy okres prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej.

Wprowadzenie ogólnej regulacji przewiduj¹cej wliczanie okresu prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej do okresu, od którego zale¿¹ uprawnienia pracownicze zwiêksza-
³oby obci¹¿enia finansowe pracodawców, a w przypadku œwiadczeñ o charakterze
fakultatywnym, których warunki nabycia okreœla pracodawca, mog³oby byæ uznane za
zbyt dalek¹ ingerencjê w sferê prowadzonej przez nich samodzielnej polityki wynagra-
dzania. Natomiast wprowadzenie postulowanej w oœwiadczeniu regulacji, w odniesie-
niu do pracodawców bêd¹cych jednostkami bud¿etowymi, wywo³a³oby tak¿e skutki
dla bud¿etu.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Abolicja podatkowa dla Polaków pracuj¹cych na Wyspach Brytyjskich

daje im nadziejê na powrót do kraju i zainwestowanie zarobionych pieniêdzy
w ojczyŸnie. Przed³u¿aj¹cy siê czas jej realizacji nie sprzyja budowaniu zau-
fania tej grupy spo³eczeñstwa do nowego rz¹du, a wrêcz przeciwnie – rodzi
niezadowolenie i rozgoryczenie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e znaczna czêœæ m³odych
ludzi, którzy w pierwszych latach XXI w. skoñczyli studia, nie mog¹c znaleŸæ
w kraju satysfakcjonuj¹cej ich b¹dŸ jakiejkolwiek godziwie wynagradzanej
pracy, niemal¿e zmuszona by³a emigrowaæ. Wyruszali wiêc z kraju w niezna-
ne. Ciê¿k¹ prac¹ wypracowali swoj¹ pozycjê w obcym kraju. Aktualnie posia-
daj¹ zgromadzony kapita³, a czêstokroæ równie¿ pomys³ na ¿ycie w kraju.
Jednak¿e ich powrót i „ujawnienie siê” spowoduj¹, ¿e fiskus w ka¿dej chwili
bêdzie móg³ upomnieæ siê o zaleg³e podatki. I nie chodzi tu wcale o to, ¿e ci lu-
dzie nie chc¹ p³aciæ podatków. Chodzi o to, ¿e przez ostatnie piêæ czy szeœæ lat
centrum ich ¿ycia znajdowa³o siê poza granicami kraju. Pracuj¹c legalnie
w Anglii, p³acili podatki wed³ug angielskiego prawa. W tym czasie nie uczest-
niczyli w ¿yciu spo³ecznym kraju i nie korzystali z ¿adnych œwiadczeñ.

Znaczna czêœæ rodaków pracuj¹ca poza granicami kraju, zachêcona po-
mys³em abolicji podatkowej, poczyni³a wstêpne kroki, by oceniæ mo¿liwoœæ
za³o¿enia wymarzonej dzia³alnoœci. Poniesione zosta³y jakieœ nak³ady. Jed-
nak czas oczekiwania na og³oszenie odpowiednich przepisów podatkowych
wyd³u¿a siê. Niektóre poczynione w dobrej wierze uzgodnienia przestaj¹ byæ
aktualne, a poniesione nak³ady staj¹ siê strat¹. Czasami marzenia realizo-
wane s¹ przez osoby bêd¹ce cz³onkami rodziny, co niepotrzebnie stwarza fik-
cjê. Sytuacja osób pracuj¹cych za granic¹ nie zmienia siê. Pomimo danej im
nadziei, boj¹ siê w tej sytuacji wróciæ do kraju.

Rozwi¹zaniem, które nie narusza³oby konstytucyjnej zasady równoœci
wszystkich obywateli, by³oby objêcie abolicj¹ wszystkich, którzy po 1 maja
2004 r. pracowali w tych pañstwach Unii Europejskiej, z którymi umowa po-
datkowa przewiduje lub przewidywa³a metodê zaliczenia jako sposób unika-
nia podwójnego opodatkowania. Podatnicy, którzy wczeœniej rozliczyli siê
z fiskusem, powinni otrzymaæ zwrot zap³aconego ju¿ w Polsce podatku. Ludzi
nie mo¿na karaæ za uczciwoœæ.

Wyra¿am g³êbokie przekonanie, ¿e sprawa abolicji podatkowej jest dla
Ministerstwa Finansów spraw¹ priorytetow¹. Wszak powrót do kraju tej gru-
py spo³eczeñstwa ma du¿e znaczenie zarówno dla gospodarki narodowej,
jak i dla budowania zaufania spo³ecznego do rz¹du.

Z powa¿aniem
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 30 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

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

2 kwietnia 2008 r. Nr BPS/DSK-043-304/08 przekazuj¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez
Pana Senatora Ryszarda Knosalê w sprawie „abolicji podatkowej”, Minister Finansów
uprzejmie wyjaœnia, co nastêpuje.

Ministerstwo Finansów przygotowa³o projekt ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach
dla podatników uzyskuj¹cych niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Projekt adresowany jest do podatników, którzy pracowali za granic¹ i byli zobo-
wi¹zani do rozliczenia uzyskanych dochodów zgodnie z metod¹ zaliczenia proporcjo-
nalnego.
Projekt ustawy przewiduje:

a) umorzenie zaleg³oœci podatkowych wraz z nale¿nymi odsetkami – dla podatników,
którzy nie dokonali rozliczenia z tytu³u podatku dochodowego, pod warunkiem
z³o¿enia przez tych podatników zeznania podatkowego,

b) zwrot podatku dochodowego – dla podatników którzy dokonali takiego rozliczenia
i zap³acili podatek.

Rozwi¹zanie to bêdzie obejmowa³o lata 2002–2007, co zwi¹zane jest z up³ywem
okresu przedawnienia zobowi¹zañ podatkowych (data pocz¹tkowa).

Umorzenie zaleg³oœci lub zwrot zostan¹ przyznane na wniosek podatnika. Do
wniosku bêdzie trzeba do³¹czyæ kopie dokumentów potwierdzaj¹cych uzyskanie
przychodów i zap³atê podatku za granic¹, a w sytuacji gdy wniosek bêdzie dotyczy³
umorzenia zaleg³oœci, równie¿ zeznanie podatkowe za rok podatkowy, którego doty-
czy wniosek.

Projekt przewiduje, i¿ wniosek o umorzenie zaleg³oœci lub zwrot dotycz¹cy 2002 ro-
ku trzeba bêdzie z³o¿yæ w ci¹gu miesi¹ca od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy. W pozosta-
³ych przypadkach, w ci¹gu szeœciu miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy. Kwotê
umorzenia lub zwrotu okreœli urz¹d skarbowy w formie decyzji, co odci¹¿y podatnika
od koniecznoœci samodzielnego wyliczenia tych kwot i jednoczeœnie umo¿liwi mu
ewentualn¹ kontrolê, wydanego rozstrzygniêcia w trybie odwo³awczym. Decyzja ta po-
winna zostaæ wydana nie póŸniej ni¿ w terminie szeœciu miesiêcy od dnia z³o¿enia przez
podatnika wniosku. W przypadku niedotrzymania powy¿szego terminu naliczane bêd¹
odsetki za zw³okê.

Do dochodów uzyskanych pocz¹wszy od 1 stycznia 2008 r. bêdzie mia³a zastoso-
wanie ulga w podatku dochodowym. Odliczeniu bêdzie podlega³a kwota stanowi¹ca
ró¿nicê miêdzy podatkiem obliczonym zgodnie z metod¹ proporcjonalnego zaliczenia
a kwot¹ podatku odliczonego od uzyskanych dochodów przy zastosowaniu metody wy-
³¹czenia z progresj¹.

Z podatku dochodowego bêd¹ zwolnione kwoty umorzenia lub zwrotu wynikaj¹ce
z ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach dla podatników uzyskuj¹cych niektóre przy-
chody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projektowana ustawa zawiera tak¿e normy uniemo¿liwiaj¹ce poci¹gniêcie do odpo-
wiedzialnoœci karnoskarbowej podatników, bêd¹cych adresatami ustawy, z tytu³u nie-
rozliczenia w Polsce dochodów z pracy uzyskanych za granic¹. Ponadto przewiduje siê.
i¿ orzeczone prawomocnie, przed wejœciem w ¿ycie ustawy, niewykonane w ca³oœci lub
w czêœci kary za przestêpstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, za czyn obejmu-
j¹cy przychody z pracy nie bêd¹ podlega³y wykonaniu.
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Projekt ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach dla podatników uzyskuj¹cych nie-
które przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29.04.2008 r. zosta³
przyjêty przez Radê Ministrów.

Z projektem ustawy i jego uzasadnieniem mo¿na siê zapoznaæ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl.

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

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

W ostatnim czasie do mojego biura zg³osi³y siê osoby bêd¹ce posiadacza-
mi obligacji skarbowych wydanych przed 1939 r. Odwo³uj¹c siê do treœci
orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego z 24 kwietnia 2007 r., osoby te zwró-
ci³y siê do mnie z zapytaniem, jaki jest stan prac nad regulacj¹ przepisów
w sprawie tych obligacji, a tak¿e czy mog¹ liczyæ, i kiedy, na regulacje praw-
ne w zakresie zadoœæuczynienia osobom bêd¹cym w posiadaniu takich pa-
pierów wartoœciowych.

Proszê pana ministra o udzielenie wyczerpuj¹cej informacji w sprawie
obecnego stanu prac oraz planów i zamierzeñ Ministerstwa Finansów doty-
cz¹cych praw posiadaczy przedwojennych papierów wartoœciowych Skarbu
Pañstwa.

Marek Konopka

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Pana Marka Konopkê,

z 2 kwietnia 2008 r. (BPS/DSK-043-305/08) w sprawie sp³aty zobowi¹zañ zaci¹gniê-
tych w ramach emisji przedwojennych skarbowych papierów wartoœciowych, uprzej-
mie wyjaœniam:

1. W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego Skarb Pañstwa (SP) dokona³ kilku-
dziesiêciu emisji obligacji zarówno na rynek krajowy jak i na rynki zagraniczne. Po za-
koñczeniu II wojny œwiatowej obs³uga obligacji wyemitowanych przez SP przed
1.09.1939 r. nie zosta³a wznowiona.

Mimo to, zgodnie z art. 16 i 17 dekretu z dnia 27.07.1949 r. o zaci¹ganiu nowych
i okreœlaniu wysokoœci nieumorzonych zobowi¹zañ pieniê¿nych, utrzymana zosta³a
w mocy gwarancja Pañstwa do zobowi¹zañ SP, udzielona obligacjom emitowanym
przed dniem wejœcia w ¿ycie tego dekretu, a jeszcze nieumorzonym. Nale¿y przyj¹æ, i¿
omawiana problematyka nie dotyczy tylko zad³u¿enia w papierach wartoœciowych wy-
emitowanych bezpoœrednio przez SP, ale równie¿ zobowi¹zañ zawartych w papierach
wartoœciowych zwi¹zków samorz¹du terytorialnego oraz zak³adów, funduszy, mono-
poli oraz przedsiêbiorstw pañstwowych.

Wed³ug jedynego wiarygodnego Ÿród³a jakim jest Wykaz d³ugów i gwarancji finan-
sowych Pañstwa na dzieñ 1 kwietnia 1939 r. (Monitor Polski z 1939 r. Nr 122 poz. 288)
suma zobowi¹zañ SP z tytu³u przedwojennych papierów wartoœciowych wynosi³a
2.450,9 mln z³, w tym z tytu³u papierów skarbowych wyemitowanych na rynek krajowy
– 2.018,3 mln z³, a z tytu³u papierów skarbowych wyemitowanych na rynek zagranicz-
ny – 432,6 mln z³. Dekretem z 27.07.1949 r. uniewa¿niono po¿yczki wewnêtrzne z lat
1918–1922 na ok. 0,3 mln z³. Przytoczone wartoœci nie uwzglêdniaj¹ gwarantowanych
przez SP emisji papierów wartoœciowych dokonanych przez zwi¹zki samorz¹dów tery-
torialnych, fundusze, monopole i przedsiêbiorstwa pañstwowe.

Nale¿y przyj¹æ, ¿e zobowi¹zania z tytu³u przedwojennych papierów skarbowych bê-
d¹ ni¿sze, ze wzglêdu na dokonane, na podstawie zawartych przez Polskê w latach 40.,
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50., 60. i 70. umów miêdzynarodowych, wykupy niektórych emisji obligacji dokonane
na rynkach zagranicznych oraz konsekwencje wynikaj¹ce z papierowej formy obligacji,
up³ywu lat i uwarunkowañ historycznych.

2. W œwietle nastêpuj¹cych przepisów prawa:
a) art. XIX ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce przepisy ogól-

ne prawa cywilnego, stanowi¹cego, i¿ do roszczeñ nieprzedawnionych do dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy przepisy ogólne prawa cywilnego bêd¹ mia³y zastosowa-
nie przepisy tej ustawy dotycz¹ce przedawnienia, to jest jej art. 105, w myœl któ-
rego roszczenia maj¹tkowe przedawniaj¹ siê z up³ywem dziesiêciu lat, nato-
miast w przypadku, gdy termin przedawnienia wed³ug przepisów ogólnych pra-
wa cywilnego jest krótszy ni¿ wed³ug dotychczasowego prawa, bieg przedawnie-
nia rozpoczyna siê z dniem wejœcia w ¿ycie przepisów ogólnych prawa cywilnego,

b) art. XXXV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks
cywilny, zgodnie z którym do roszczeñ nieprzedawnionych do dnia wejœcia w ¿y-
cie Kodeksu cywilnego, bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy tego kodeksu doty-
cz¹ce przedawnienia, tj. art. 118 Kc, w myœl którego roszczenie maj¹tkowe pod-
lega 10-letniemu przedawnieniu,

co do zasady wszystkie wyemitowane przed II wojn¹ œwiatow¹ przez Skarb Pañstwa
papiery wartoœciowe uleg³y przedawnieniu.

3. Przedwojenne obligacje Skarbu Pañstwa by³y przedmiotem orzeczenia Trybuna-
³u Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2007 r. TK orzek³, i¿ jedynie art. 12 ust. 1 usta-
wy z 28.07.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2
w zwi¹zku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Przepis ten zabrania³ dokonywania walory-
zacji s¹dowej zobowi¹zañ pieniê¿nych powsta³ych przed 30 paŸdziernika 1950 r.,
w tym równie¿ wynikaj¹cych z obligacji emitowanych przez SP przed II Wojn¹ Œwiato-
w¹. Orzeczenie TK spowoduje mo¿liwoœæ dokonywania przez s¹dy waloryzacji przed-
miotowych zobowi¹zañ. Waloryzacja taka bêdzie mo¿liwa z up³ywem 12 miesiêcy od
daty og³oszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, bowiem TK odroczy³ na taki okres utratê
mocy obowi¹zuj¹cej ww. przepisu.

W odniesieniu do zaskar¿onych przepisów dotycz¹cych terminów przedawnienia
roszczeñ TK orzek³, i¿ s¹ one zgodne z Konstytucj¹ RP, co potwierdza dotychczasowe
stanowisko Ministra Finansów w przedmiotowej sprawie. Ponadto TK zaznaczy³, i¿
stwierdzenie niekonstytucyjnoœci poddanych kontroli przepisów nie prowadzi automa-
tycznie do wprowadzenia czy przywrócenia regu³ obowi¹zuj¹cych przed ich wejœciem
w ¿ycie. Nie poci¹ga za sob¹ powstania praw na nowo w sytuacji, gdy zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi dotychczas przepisami wygas³y. Nie powoduje te¿ przekreœlenia skutków
up³ywu terminu przedawnienia, tzn. SP skutecznie mo¿e podnosiæ zarzut przedawnie-
nia co do roszczeñ wynikaj¹cych z przedwojennych skarbowych papierów wartoœcio-
wych, których termin przedawnienia up³yn¹³.

TK zaznaczy³ tak¿e, i¿ decyzja w kwestii ewentualnego ustawowego uregulowania
samej mo¿liwoœci oraz zakresu (wysokoœci) zadoœæuczynienia osobom bêd¹cym posia-
daczami przedwojennych skarbowych papierów wartoœciowych nale¿y do ustawodaw-
cy. Odraczaj¹c utratê mocy obowi¹zuj¹cej przepisu uznanego za niezgodny
z Konstytucj¹ TK stworzy³ jedynie ustawodawcy mo¿liwoœæ ewentualnego ustanowie-
nia przepisów porz¹dkuj¹cych sytuacjê posiadaczy przedwojennych obligacji SP.

4. W chwili obecnej nie ma projektu ustawy, która regulowa³aby kwestie przedwo-
jennych skarbowych papierów wartoœciowych. Nale¿y podkreœliæ, i¿ taka ustawa musia-
³aby rozstrzygn¹æ wiele problemów, zarówno natury faktycznej jak i prawnej, z których,
w zale¿noœci od kierunku podjêtej decyzji, najwa¿niejsze wydaj¹ siê dotyczyæ:

a) okreœlenia, jaka czêœæ emisji znajduje siê w rêkach w³aœcicieli, a co za tym idzie
trudnoœci obliczenia wysokoœci zobowi¹zañ dla bud¿etu pañstwa z tego tytu³u,

b) aspektu spo³ecznego w zakresie niemo¿liwoœci udowodnienia prawa w³asnoœci
tych papierów lub ich nabycia w dobrej wierze ze wzglêdu na to, ¿e papiery war-
toœciowe emitowane przez Skarb Pañstwa przed II Wojn¹ Œwiatow¹ by³y w prze-
wa¿aj¹cej mierze papierami na okaziciela; tym samym osoby, które naby³y pa-
piery wartoœciowe za bardzo nisk¹ cenê, czy te¿ w sposób przypadkowy znalaz³y
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siê w ich posiadaniu, uzyska³yby legitymacjê formaln¹; nale¿y wiêc liczyæ siê
z tym, ¿e w³aœnie tego typu posiadaczom Skarb Pañstwa wyp³aca³by odpowied-
nie kwoty z tytu³u wykupu,

c) potencjalnego nara¿enia Pañstwa na procesy o odszkodowanie (w przypadku
podjêcia decyzji o wykupie), gdy¿ nie mo¿na wykluczyæ, i¿ w okresie powojen-
nym wiele osób otrzyma³o decyzje (informacje) o niewa¿noœci przedmiotowych
papierów wartoœciowych, czy te¿, ¿e ich obs³uga nie zostanie wznowiona i na
skutek takich decyzji (informacji) osoby te wyzby³y siê posiadania tych papie-
rów,

d) sytuacji posiadaczy obligacji, którzy na drodze s¹dowej domagali siê zwrotu
stosownych kwot wraz z odsetkami z tytu³u posiadanych papierów wartoœcio-
wych, a których roszczenia zosta³y oddalone ze wzglêdu na podniesiony przez
Skarb Pañstwa zarzut przedawnienia,

e) wysokoœci kosztów przeprowadzenia operacji ewentualnego wykupu,
f) przeliczenia wysokoœci zobowi¹zañ przedwojennych (wybór metody dokonywa-

nia przeliczeñ i aktualizowania wartoœci tych zobowi¹zañ, sposób naliczania od-
setek),

g) mo¿liwoœci wyst¹pienia zjawiska fa³szerstwa przedwojennych papierów warto-
œciowych.

Ponadto nale¿y mieæ na uwadze, i¿ orzeczenie TK zdaniem Ministerstwa Finan-
sów, wywo³uje skutek znacznie szerszy, nie dotycz¹cy jedynie przedwojennych
skarbowych papierów wartoœciowych. Odnosi siê równie¿ do zobowi¹zañ po-
wsta³ych na gruncie prawa prywatnego i dotyczy np. akcji, listów zastawnych,
po¿yczek, kredytów, itp. Uregulowanie tego problemu wymaga wiêc wprowadze-
nia zmian systemowych w prawie cywilnym. W chwili obecnej trwa wymiana ko-
respondencji pomiêdzy Ministrem Finansów a Ministrem Sprawiedliwoœci, do
którego kompetencji nale¿y przygotowanie projektów kodyfikacji prawa cywil-
nego.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Katarzyna Zajdel-Kurowska
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Oœwiadczenie dotyczy zwolnienia z podatku od towarów i us³ug dostaw

realizowanych na rzecz zak³adów opieki zdrowotnej oraz wprowadzenia
stawki 0% lub 7% dla us³ug œwiadczonych przez te zak³ady.

Stowarzyszenie Mened¿erów Ochrony Zdrowia oraz dyrektorzy SP ZOZ
zg³aszaj¹ potrzebê podjêcia dzia³añ ustawowych, które by stworzy³y mo¿li-
woœæ zwolnienia z podatku od towarów i us³ug dostaw realizowanych na
rzecz zak³adów opieki zdrowotnej oraz wprowadzenia stawki 0% dla us³ug
œwiadczonych przez zozy.

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej uregulowania dotycz¹ce VAT, które
s¹ ujête w VI Dyrektywie VAT Rady UE (77/388/EEC), daj¹ mo¿liwoœæ stwo-
rzenia nowej kategorii us³ug objêtych ogólnym terminem „pracownicze pro-
gramy zdrowotne” i umieszczenia jej poza kategori¹ 85 klasyfikacji towarów
i us³ug oraz objêcia przywilejem odjêcia VAT z czêœci dóbr i us³ug nabywa-
nych przez placówki ochrony zdrowia.

W Dyrektywie VI Rady Unii Europejskiej sugeruje siê, aby by³a to stawka
7% VAT. W Portugalii i na S³owacji obowi¹zuje opodatkowanie us³ug zdrowot-
nych stawk¹ 0%. O tak¹ te¿ stawkê za poœrednictwem legislacji wystêpuje
STOMOZ i dyrektorzy SP ZOZ. Spowodowa³oby to obni¿enie kosztów zozów
o wartoœæ podatku VAT i zrówna³oby ich prawa z prawami innych podmio-
tów, na przyk³ad przedsiêbiorstw. Pozwoli³oby to na znaczne oszczêdnoœci
i polepszenie sytuacji finansowej zozów, tym bardziej ¿e Ministerstwo Zdro-
wia w 2002 r. zbiera³o informacje na temat wysokoœci kosztów podatku VAT
w poszczególnych zozach oraz opinie i propozycje na temat wysokoœci opo-
datkowania us³ug zdrowotnych.

Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o poinformowanie mnie, czy w re-
sorcie s¹ podejmowane dzia³ania w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008 .04.28

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Norberta Krajczego

przekazane przy piœmie z dnia 2 kwietnia 2008 roku znak BPS/DSK-043-293/08
w sprawie stawki podatku VAT na us³ugi medyczne, poni¿ej przedstawiam stanowisko
wobec poruszonych problemów.

Zgodnie z treœci¹ art. 132 ust. 1 lit b. Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej, która zast¹pi³a
Szóst¹ Dyrektywê Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmoni-
zacji przepisów Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cych podatków obrotowych – wspólny
system podatku od wartoœci dodanej - ujednolicona podstawa wymiaru podatku
(77/388/EEC z póŸn. zm.), opieka szpitalna i medyczna oraz œciœle z nimi zwi¹zane
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czynnoœci podejmowane przez podmioty publiczne, jak i równie¿ inne jednostki, s¹
zwolnione z podatku VAT.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e do Ministra Zdrowia nap³ywaj¹ w tej sprawie
wnioski od w³adz samorz¹dowych oraz interpelacje poselskie z pytaniem o szansê uru-
chomienia postêpowania legislacyjnego w celu zmiany przepisów obowi¹zuj¹cych
w tym zakresie w UE, które aktualnie zwalniaj¹ us³ugi zdrowotne z podatku VAT. Jed-
nak zgodnie z obecnym stanem prawnym postulat objêcia zerow¹ stawk¹ podatku VAT
us³ug medycznych nale¿y uznaæ za niezgodny z regulacjami prawa unijnego, w szcze-
gólnoœci z przepisami ww. Dyrektywy.

Niemniej Ministerstwo Zdrowia zwróci³o siê w dniu 22 kwietnia 2008 r. do Mini-
sterstwa Finansów z proœb¹ o przedstawienie stanowiska Ministra Finansów w kwestii
mo¿liwoœci wprowadzenia stawki zerowej podatku poœredniego na us³ugi medyczne.
Treœæ stanowiska zostanie przekazana Panu Senatorowi niezw³ocznie po przekazaniu
go przez Ministerstwo Finansów.

Z wyrazami szacunku
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Mariola Dwornikowska

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.05.26

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w uzupe³nieniu odpowiedzi (pismo z dnia 28 kwietnia 2008 r. znak

MZ-BFA-024-2712-18/KL/08) udzielonej w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez
Pana Senatora Norberta Krajczego przekazanym przy piœmie z dnia 2 kwietnia 2008 ro-
ku znak BPS/DSK-043-293/08 w sprawie stawki podatku VAT na us³ugi medyczne,
uprzejmie przedstawiam w za³¹czeniu stanowisko Ministra Finansów w przedmiotowej
sprawie.

Z wyrazami szacunku
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Mariola Dwornikowska
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Stanowisko
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 6 maja 2008 r.

Pani
Mariola Dwornikowska
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Minister,
odpowiadaj¹c na pismo znak: MZ-BFA-024-2712-19/KL/08 z dnia 22 kwietnia

2008 r., przy którym przekazano tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Norberta
Krajczego podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 marca 2008 r., uprzejmie
wyjaœniam.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z poz. 9 za³¹cznika nr 3 do ustawy z dnia
11 marca o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póŸn. zm.), zwolnione
od podatku s¹, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 85, us³ugi w zakresie ochrony
zdrowia i opieki medycznej, z wy³¹czeniem us³ug weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Polskie przepisy dotycz¹ce poboru podatku od towarów i us³ug musz¹ byæ zgodne
z przepisami wspólnotowymi, w szczególnoœci z przepisami dyrektywy 2006/112/WE
Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci
dodanej – Dz.U. UE L 347/01 (która zast¹pi³a Szóst¹ Dyrektywê Rady z dnia 17 maja
1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Pañstw Cz³onkowskich, dotycz¹cych podat-
ków obrotowych – wspólny system podatku od wartoœci dodanej: ujednolicona podsta-
wa wymiaru podatku).

Zgodnie z art. 132 ust. 2 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE Rady, pañstwa cz³on-
kowskie zwalniaj¹ opiekê szpitaln¹ i medyczn¹ oraz œciœle z nimi zwi¹zane czynnoœci po-
dejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych
porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez
szpitale, oœrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki
o podobnym charakterze, a tak¿e œwiadczenie opieki medycznej w ramach zawodów me-
dycznych i paramedycznych, okreœlonych przez zainteresowane pañstwo cz³onkowskie.

Stosowanie zatem zwolnienia od podatku od towarów i us³ug, us³ug w zakresie
ochrony zdrowia i opieki medycznej, jest zgodne z przepisami wspólnotowymi. Dyrek-
tywa nie daje natomiast mo¿liwoœci wprowadzenia zwolnienia od podatku dla dostaw
realizowanych na rzecz zak³adów opieki zdrowotnej.

Wyjaœniam równie¿, ¿e zgodnie z przepisami dyrektywy, stawkê VAT 0% (zwolnie-
nie z prawem do odliczenia podatku naliczonego) stosuje siê, co do zasady, do eksportu
oraz do wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów. Stosowanie przez pañstwa cz³on-
kowskie stawki 0% dla innych czynnoœci, jako odstêpstwo od ogólnych regu³ wynika-
j¹cych z dyrektywy, jest mo¿liwe jedynie na podstawie udzielonych derogacji.

Brak jest w zwi¹zku z tym mo¿liwoœci, by przy poszanowaniu przepisów dyrektywy
2006/112/WE Rady, wprowadziæ w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów
i us³ug, us³ug medycznych, jakiekolwiek inne rozwi¹zanie prawne, poza zwolnieniem
tych us³ug od podatku. Wprowadzenie innego unormowania w tym zakresie, by³oby
sprzeczne z przepisami prawa wspólnotowego. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, nie widzê pod-
staw do wprowadzania zmian w regulacjach polskiej ustawy w tym zakresie.

Informujê równie¿, ¿e z posiadanych przez Ministerstwo Finansów informacji wyni-
ka, ¿e ani w Portugalii, ani na S³owacji dla us³ug ochrony zdrowia nie jest stosowana
stawka 0% VAT.

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

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Oœwiadczenie dotyczy zabezpieczenia œrodków finansowych na remont

barokowego pa³acu biskupiego w Nysie w województwie opolskim.
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o pozytywne rozpatrzenie wnios-

ku o dotacjê na realizacjê zadania pod tytu³em „Pa³ac biskupi w Nysie wraz
z kolekcjami na tle sztuki barokowej na Œl¹sku”, które ma byæ realizowane
w ramach programu „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kultu-
rowego”.

Zabytkowy pa³ac biskupi, w którym jest nyskie muzeum, wymaga na-
tychmiastowego remontu, to znaczy wymiany pokrycia dachu, remontu ele-
wacji ca³ego obiektu, wymiany okien i modernizacji oœwietlenia. Obiekt
ucierpia³ podczas powodzi w 1997 r. i niewykonanie remontu mo¿e spowodo-
waæ, ¿e ponadregionalne zbiory z kolekcjami z okresu od XV do po³owy
XIX wieku, licz¹cymi niemal szeœæ tysiêcy muzealiów, mog¹ byæ zniszczone,
podobnie jak zbiory archeologiczne. Wielkoœæ i ranga historyczna tego zabyt-
kowego obiektu uzasadniaj¹ koniecznoœæ dofinansowania w wysokoœci
600 tysiêcy z³.

Dlatego proszê Pana Ministra o pozytywne rozpatrzenie wniosku o dota-
cjê, który powiat nyski z³o¿y³ w ministerstwie 22 stycznia bie¿¹cego roku.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy

OdpowiedŸ

Warszawa, 21.04.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odnosz¹c siê do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Norberta Krajczego

-PBS/DSK-043-306/08 z 2 kwietnia br. zawieraj¹cego proœbê o pozytywne rozpatrze-
nie wniosku dotycz¹cego przyznania dotacji na prace remontowe Muzeum w Nysie
uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

Wniosek Starostwa Powiatowego w Nysie w sprawie udzielenia dotacji na zadanie
pt. „Pa³ac biskupi w Nysie wraz z kolekcjami na tle sztuki barokowej na Œl¹sku” z³o¿o-
ny zosta³ do programu „Mecenat 2008”. O dotacje w tym programie mog¹ ubiegaæ siê
wy³¹cznie jednostki samorz¹du terytorialnego na zadania wykonywane w ramach pro-
gramów realizowanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury, które zosta³y
przejête przez jednostki samorz¹du terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999 r.

Wysokoœæ œrodków przewidzianych na realizacjê programu Mecenat w roku 2008
wynios³a 25 mln z³. W zwi¹zku z faktem, ¿e wysokoœæ œrodków przeznaczonych na rea-
lizacjê zadañ w ramach Programu jest niewspó³miernie niska w stosunku do liczby
sk³adanych wniosków oraz oczekiwanych dotacji nie ma mo¿liwoœci pe³nego zaspo-
kojenia wszystkich zg³aszanych potrzeb. W bie¿¹cym roku do programu tego z³o¿ono
300 wniosków, z czego 142 zosta³y rozpatrzone pozytywne.
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Wniosek z³o¿ony przez Powiat Nyski dotycz¹cy prac remontowo-konserwatorskich
Pa³acu biskupiego w Nysie zosta³ rozpatrzony pozytywnie i otrzyma³ dofinansowanie
w wysokoœci 60 000 z³. Wnioskodawca poinformowany zosta³ o wysokoœci dotacji i jej
przeznaczeniu.

Z powa¿aniem
Z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podsekretarz Stanu
dr Monika Smoleñ

262 7. posiedzenie Senatu w dniu 27 marca 2008 r.



Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
31 lipca 2007 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r.

o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
ustawa, która w sposób powszechny, bo obejmuj¹cy wszystkich cz³onków
spó³dzielni mieszkaniowych w Polsce, umo¿liwia nabycie prawa w³asnoœci
lokali przez cz³onków spó³dzielni maj¹cych spó³dzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego lub spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu.

Mijaj¹ce osiem miesiêcy funkcjonowania przepisów tej ustawy uprawnia
do zadania pytañ o praktyczne efekty funkcjonowania tych przepisów w ¿y-
ciu oraz ewentualne potrzeby zmian, korekt lub modyfikacji obowi¹zuj¹cych
przepisów, bêd¹ce efektem obserwacji skutków wy¿ej wymienionej ustawy.

Chcemy zapytaæ o sposób mobilizacji gmin w zakresie rozpatrywania
wniosków spó³dzielni w sprawie ustanawiania tytu³ów prawnych do nieru-
chomoœci oraz pomys³y na wsparcie lub zdyscyplinowanie gmin w zakresie
sprawnego rozpatrywania wy¿ej wymienionych wniosków.

Prosimy o informacjê bêd¹c¹ podsumowaniem efektów pracy wydzia³ów
wieczystoksiêgowych s¹dów rejonowych z punktu widzenia sprawnoœci i ter-
minowoœci ca³ej procedury.

Prosimy tak¿e o informacjê, czy z uwagi na przed³u¿aj¹ce siê procedury,
które uniemo¿liwiaj¹ spó³dzielcom szybkie nabywanie w³asnoœci do lokali
przez nich zajmowanych, analizowano w ministerstwie ewentualn¹ celowoœæ
przywrócenia spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu.

Zainteresowani jesteœmy tak¿e – z perspektywy tych oœmiu miesiêcy, od
kiedy obowi¹zuje ustawa – czy dokonywano w ministerstwie oceny praktycz-
nych skutków poszczególnych rozwi¹zañ przyjêtych w obowi¹zuj¹cej ustawie.

Z powa¿aniem
Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 17 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 2 kwietnia 2008 r. znak

BPS/DSK-043-276/08, oœwiadczenie z³o¿one wspólnie przez senatorów Krzysztofa
Kwiatkowskiego i Macieja Grubskiego podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu
27 marca 2008 r., uprzejmie informujê co nastêpuje.

Funkcjonowanie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkanio-
wych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z póŸn. zm.), po zmianach wprowadzonych
ustaw¹ z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
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oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873), uwidoczni³o szereg
praktycznych problemów na tle przyjêtych w ustawie rozwi¹zañ.

Œwiadczy o tym nie tylko licznie nap³ywaj¹ca do resortu infrastruktury korespon-
dencja, ale równie¿ z³o¿one do Trybuna³u Konstytucyjnego wnioski, tj. z dnia 14 listo-
pada 2007 r. (sygn. K 64/07), z³o¿ony przez grupê pos³ów na Sejm RP VI kadencji oraz
z dnia 10 stycznia 2008 r. (sygn. K 2/08), z³o¿ony przez Rzecznika Praw Obywatel-
skich. Do chwili obecnej Trybuna³ nie wyda³ orzeczeñ w tych sprawach.

Ponadto funkcjonowanie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, w brzmieniu
nadanym ustaw¹ nowelizuj¹c¹ by³o przedmiotem oceny sejmowej Komisji Infrastruk-
tury na posiedzeniu w dniu 27 marca 2008 r. Na posiedzenie to zosta³a przygotowana
przez ministerstwo „Informacja dotycz¹ca funkcjonowania przepisów ustawy z dnia
15. grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych po zmianach wprowadzonych
ustaw¹ z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz propozycje zmian legislacyjnych”.

Jedna z przedstawionych w materiale propozycji zmian legislacyjnych do ustawy,
polega na przesuniêciu o 2 lata, do 2012 r. przepisu przejœciowego umo¿liwiaj¹cego, na
¿¹danie cz³onka spó³dzielni, któremu przys³uguje spó³dzielcze lokatorskie prawo do lo-
kalu mieszkalnego, zawarcie z nim przez spó³dzielniê umowy o przekszta³cenie przys³u-
guj¹cego mu prawa na spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu. Realizacja tych
¿¹dañ mog³aby nast¹piæ we wszystkich przypadkach, w tym równie¿ je¿eli lokal lub
miejsce postojowe po³o¿one s¹ w budynkach wybudowanych na gruncie, do którego
spó³dzielni przys³uguje prawo w³asnoœci lub u¿ytkowania wieczystego zaœ ustanowie-
nie spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa nastêpowa³oby w formie zwyk³ej umowy ze
spó³dzielni¹ mieszkaniow¹. Umo¿liwienie cz³onkom ustanawiania spó³dzielczego w³as-
noœciowego prawa do lokalu na warunkach finansowych takich jak przy uzyskiwaniu
odrêbnej w³asnoœci lokali przyspieszy proces przekszta³ceñ i zlikwiduje problem zato-
rów w notariatach.

Uczestnicz¹c z ramienia resortu infrastruktury w tym¿e posiedzeniu Komisji omó-
wi³em funkcjonowanie ustawy, procesy które zosta³y uruchomione po wejœciu w ¿ycie
nowelizacji, problemy podnoszone w korespondencji kierowanej do ministra zarówno
przez Rzecznika Praw Obywatelskich jak i cz³onków spó³dzielni, a w szczególnoœci
przebieg realizacji wniosków o przekszta³cenie spó³dzielczych praw do lokali na w³as-
noœæ. Zwróci³em uwagê, ¿e przede wszystkim kwestionowane s¹ przepisy, które naka-
zuj¹ spó³dzielni mieszkaniowej prowadzenie odrêbnej dla ka¿dej nieruchomoœci
ewidencji kosztów i rozliczania przychodów, nak³adaj¹ na spó³dzielnie obowi¹zek udo-
stêpniania na stronach internetowych pe³nej treœci wszystkich dokumentów spó³dziel-
czych, zabraniaj¹ pracownikom spó³dzielni wchodzenia do rad nadzorczych, godz¹
w demokracjê spó³dzielcz¹ poprzez sposób, w jaki reguluj¹ zasady obradowania i podejmo-
wania uchwa³ przez walne zgromadzenie. Zadeklarowa³em przyst¹pienie do prac nad
nowelizacj¹ ustawy natychmiast po og³oszeniu przez Trybuna³ Konstytucyjny orzeczeñ
w sprawie z³o¿onych wniosków. Z kolei Przewodnicz¹cy Komisji zapowiedzia³ w³¹cze-
nie siê pos³ów w proces rozwi¹zywania zaprezentowanych problemów.

W zwi¹zku z powy¿szym, wyra¿am nadziejê na owocn¹ wspó³pracê, której celem
bêdzie wypracowanie propozycji regulacji prawnych korzystnych zarówno dla
spó³dzielni mieszkaniowych, jak i dla ich cz³onków.

Równoczeœnie informujê Pana Marsza³ka, ¿e zarówno podniesione w oœwiadczeniu
senatorów zapytanie „o sposób mobilizacji gmin w zakresie rozpatrywania wniosków
spó³dzielni w sprawie ustanawiania tytu³ów prawnych do nieruchomoœci oraz pomys³y
na wsparcie lub zdyscyplinowanie gmin w zakresie sprawnego rozpatrywania wy¿ej
wymienionych wniosków” jak i proœba o przed³o¿enie „informacji bêd¹cej podsumowa-
niem efektów pracy wydzia³ów wieczystoksiêgowych s¹dów rejonowych z punktu wi-
dzenia sprawnoœci i terminowoœci ca³ej procedury”, wykraczaj¹ poza uprawnienia
kompetencyjne Ministra Infrastruktury. Maj¹c na uwadze, ¿e stosownie do art. 24
ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 65, poz. 437, z póŸn. zm.), sprawy s¹downictwa obejmuje dzia³ sprawiedliwoœci, ko-
piê oœwiadczenia senatorów pozwoli³em sobie przekazaæ do Ministra Sprawiedliwoœci
z proœb¹ o udzielnie odpowiedzi w tym zakresie.
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Informujê ponadto, ¿e oceniaj¹c realizacjê zasadniczego celu ustawy, jakim by³o
przekszta³cenie spó³dzielczych praw do lokali na odrêbn¹ w³asnoœæ, dysponujemy je-
dynie szacunkowymi danymi uzyskanymi od zwi¹zków rewizyjnych zrzeszaj¹cych
spó³dzielnie mieszkaniowe. Wynika z nich, ¿e na koniec lutego zosta³a zrealizowana
ponad po³owa wniosków o uw³aszczenie i zawierane s¹ kolejne akty notarialne.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu

Stanowisko
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 16 maja 2008 r.

Panowie
Krzysztof Kwiatkowski
i Maciej Grubski
Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Panowie Senatorowie,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Panów Senatorów z dnia 27.03.2008 r., z³o¿onym na

7. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przekazanym wed³ug w³aœciwoœci
przez Ministra Infrastruktury w dniu 17 kwietnia 2008 r., celem udzielenia odpowiedzi
w zakresie „informacji bêd¹cych podsumowaniem efektów pracy wydzia³ów wieczy-
stoksiêgowych s¹dów rejonowych z punktu widzenia sprawnoœci i terminowoœci proce-
dury zwi¹zanej z wejœciem w ¿ycie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r.
o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw”, uprzejmie
informujê o zajêtym stanowisku.

Z uwagi na kilka aspektów dotycz¹cych funkcjonowania wydzia³ów ksi¹g wieczys-
tych, zakres zaplanowanych na 2008 r. dzia³añ nadzorczych w ramach wykonywanego
przez Ministra Sprawiedliwoœci nadzoru nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹ s¹dów po-
wszechnych, jak i materiê, która w istocie mia³aby podlegaæ weryfikacji stwierdzam, i¿
niestety zachodzi trudnoœæ w zadoœæuczynieniu Panów oczekiwaniu.

Kognicja s¹du w postêpowaniu wieczystokosiêgowym jest ograniczona. S¹d ten
rozpoznaj¹c wniosek o wpis, stosownie do treœci przepisu art. 6268 § 2 k.p.c., bada je-
dynie treœæ i formê wniosku, do³¹czonych do niego dokumentów oraz treœæ ksiêgi wie-
czystej. W razie istnienia przeszkód do wpisu czy te¿ braku podstaw do wpisu s¹d ten
oddala wniosek – art. 6269 k.p.c. Natomiast s¹dy w postêpowaniu wieczystoksiêgo-
wym nie koncentruj¹ siê na kwestiach zwi¹zanych z ocen¹ efektywnoœci rozwi¹zañ
proceduralnych zawartych w ustawach, których przepisy s¹ podstaw¹ np. dokonywa-
nia czynnoœci cywilnoprawnych objêtych aktami notarialnymi zawieraj¹cymi wnioski
o wpis do ksiêgi wieczystej, gdy¿ nie le¿y to w ich kompetencji. Z racji tak okreœlonej
kognicji s¹dy nie zajmuj¹ siê ocen¹ sprawnoœci procedur, o jakich mowa w pytaniu,
w szczególnoœci w zakresie relacji miêdzy spó³dzielniami mieszkaniowymi i gminami,
na tle regulowania stanu prawnego nieruchomoœci, na których posadowione s¹ bu-
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dynki, z których ma nastêpowaæ wydzielenie lokali i przeniesienie ich w³asnoœci, czy
te¿ w zakresie relacji miêdzy spó³dzielniami mieszkaniowymi, na które na³o¿ono obo-
wi¹zek zawarcia umowy przeniesienia w³asnoœci lokali i osobami wystêpuj¹cymi ze
stosownymi wnioskami o dokonanie tej czynnoœci prawnej. Podkreœlam, ¿e s¹dy bada-
j¹ treœæ wniosku o wpis, do³¹czonych do niego dokumentów (s¹ to z regu³y jedynie do-
kumenty maj¹ce stanowiæ podstawê wpisu – nie jest to ca³a dokumentacja zwi¹zana
z regulowaniem stanu prawnego nieruchomoœci) oraz treœæ ksiêgi wieczystej. Rozstrzyg-
niêcie w takim postêpowaniu wi¹¿e siê z ocen¹, czy przed³o¿one dokumenty pod wzglê-
dem formy i treœci uzasadniaj¹ dokonanie wnioskowanego wpisu. Tymczasem pytanie
zawarte w oœwiadczeniu w³aœciwie zmierza do uzyskania informacji o przebiegu proce-
dur, które nie podlegaj¹ weryfikacji w postêpowaniu wieczystoksiêgowym i w zasadzie
dotyczy spostrze¿eñ, które indywidualnie i to w doœæ ograniczonym zakresie mog¹ byæ
czynione przez poszczególnych orzeczników.

Nadmieniam dodatkowo, ¿e corocznie Minister Sprawiedliwoœci opracowuje doku-
ment zawieraj¹cy kierunki nadzoru nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹ s¹dów, wskazu-
j¹c tematykê, która ma byæ przedmiotem szczególnej uwagi ze strony podleg³ych mu
s³u¿b nadzoru. Dokument ten przygotowywany jest z odpowiednim wyprzedzeniem
i kierowany do prezesów poszczególnych s¹dów apelacyjnych, w celu odpowiedniego za-
planowania dzia³añ lustracyjnych i wizytacyjnych. Ma to zw³aszcza znaczenie w przy-
padku tematyki, co do której w razie potrzeby zasiêgniêcia stosownych informacji na
temat dzia³añ s¹dów powszechnych, mo¿e siê okazaæ niewystarczaj¹cy system zwi¹zany
z ewidencjonowaniem okreœlonej kategorii spraw. Tematyka, która Panów Senatorów
interesuje, nie by³a przedmiotem wymienionego dokumentu, albowiem w istocie nie by³o
ku temu przyczyn. Zauwa¿am, i¿ ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie nak³ada
na s¹dy obowi¹zku rozpoznawania okreœlonej w niej kategorii spraw z uwzglêdnieniem
szczególnych terminów, jak ma to miejsce np. w przypadku wniosków sk³adanych
w trybie ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych
prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du teryto-
rialnego Dz. U. nr 191, poz. 1365) czy te¿ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach za-
stawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 99 poz. 919 ze zm.).

Poza tym zwracam uwagê na jeszcze jedn¹ okolicznoœæ, istotn¹ ze wzglêdu na treœæ
pytania. W postêpowaniu wieczystoksiêgowym sprawy podlegaj¹ rejestracji w reperto-
riach Dz.Kw., Dz.Odp. i Dz.Zd. Zasadnicze znaczenie z punktu widzenia podniesionej
w oœwiadczeniu kwestii ma dziennik Kw. Do dziennika Kw wpisuje siê wnioski o za³o-
¿enie ksiêgi wieczystej, inne wnioski o wpisy w ksiêdze wieczystej, wnioski o odtworze-
nie zaginionych lub zniszczonych akt ksiêgi wieczystej, skargi na wpisy dokonane
przez referendarzy s¹dowych i inne œrodki odwo³awcze od dokonanych wpisów, zawia-
domienia w³aœciwego organu ewidencji gruntów i budynków o niezgodnoœci danych
z ewidencji, z oznaczeniem nieruchomoœci w ksiêdze wieczystej, zawiadomienia s¹dów,
organów administracji rz¹dowej i jednostek samorz¹du terytorialnego o zmianie w³a-
œciciela nieruchomoœci, dla której prowadzona jest ksiêga wieczysta i inne sprawy wsz-
czête z urzêdu*. Zatem opracowany na potrzeby statystyki sposób ewidencjonowania
spraw rozpoznawanych w postêpowaniu wieczystoksiêgowym nie pozwala na ocenê
sprawnoœci postêpowania zainicjowanego w sprawie z wniosku o wpis na podstawie
dokumentu, który sporz¹dzono w oparciu o przepisy okreœlonej ustawy, np. ustawy
z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw. W zwi¹zku z tym zachodzi równie¿ trudnoœæ w oce-
nie przez s³u¿by nadzoru sprawnoœci postêpowania wieczystoksiêgowego w sprawach,
które tocz¹ siê na skutek wniosków z³o¿onych w sprawach tej kategorii.

Z tych przyczyn mo¿liwe jest jedynie przedstawienie ogólnej informacji na temat
sprawnoœci postêpowania, jaka zosta³a osi¹gniêta przez wydzia³y ksi¹g wieczystych
w ubieg³ym roku.
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W 2007 r. do wydzia³ów ksi¹g wieczystych prowadz¹cych ksiêgê wieczyst¹ w syste-
mie informatycznym i tradycyjnym (w postaci papierowej) wp³ynê³o 3 270 225 wnios-
ków rejestrowanych w Dz. Kw., tj. o 24 % wiêcej ni¿ w 2006 r., za³atwiono 3 026 587 wnios-
ków, pozosta³oœæ wynios³a 577 593. Wp³yw nie zosta³ opanowany o 243 658 spraw, mi-
mo, i¿ za³atwiono o 423 019 spraw wiêcej ni¿ w 2006 r. Przeciêtny czas trwania
postêpowania wieczystoksiêgowego wyniós³ 2,1 miesi¹ca i uleg³ zdecydowanemu po-
gorszeniu w stosunku do 2006 r., kiedy to kszta³towa³ siê na poziomie 1,5 miesi¹ca.
Z zestawienia porównawczego danych statystycznych wynika, ¿e od 2005 r. nastêpuje
systematyczny wzrost wp³ywu spraw rejestrowanych w Dz.Kw., przy czym w 2007 r.
zwiêkszenie tego wp³ywu by³o wyj¹tkowo istotne, zw³aszcza w IV kwartale. W tym miej-
scu nale¿y stwierdziæ, i¿ dociera³y sygna³y, zw³aszcza z s¹dów du¿ych aglomeracji, ta-
kich jak £ódŸ, Kraków, Warszawa, Wroc³aw, Lublin, Katowice, ¿e zwiêkszony wp³yw
spraw spowodowany zosta³ w³aœnie wejœciem w ¿ycie ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r.
o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 125, poz. 873).

Natomiast ogólnopolski wskaŸnik sprawnoœci postêpowania w sprawach rejestro-
wanych w Dz. Odp., w którym rejestruje siê wnioski o wydanie odpisu ksiêgi wieczy-
stej, dokumentów znajduj¹cych siê w aktach ksiêgi wieczystej lub zbioru dokumentów
oraz wypisów aktów notarialnych, a tak¿e wnioski o wydanie zaœwiadczeñ z ksi¹g za-
mkniêtych i ksi¹g dawnych w 2007 r. wyniós³ 0,1 miesi¹ca. WskaŸnik ten nie uleg³
zmianie od 2005 r. mimo wzrostu wp³ywu tych spraw o 11% w roku 2007 w stosunku
do 2006. W 2007 r. wp³ynê³o 2 209 415 wniosków rejestrowanych w Dz.Odp., wp³yw
by³ wy¿szy o 234 607, czyli o 11% w stosunku do roku 2006. Za³atwiono ich 2 208 581,
pozosta³o do za³atwienia 23 460.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, wyra¿am przekonanie, i¿ udzielona odpowiedŸ w spo-
sób wyczerpuj¹cy wskazuje przyczyny, dla których Minister Sprawiedliwoœci, w zakre-
sie przys³uguj¹cych kompetencji, nie jest w³adny dokonaæ podsumowania sprawnoœci
rozwi¹zañ proceduralnych zawartych w ustawie z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 125, poz. 873).

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

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
W odpowiedzi na stanowisko ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego od-

noœnie do zmiany treœci rozporz¹dzenia z dnia 25 wrzeœnia 2007 r. w spra-
wie warunków, jakie musz¹ byæ spe³nione, aby zajêcia dydaktyczne mog³y
byæ prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kszta³cenia na odleg³oœæ
(DzU nr 188 poz. 1347 ze zmianami), nale¿y stwierdziæ, ¿e zaproponowana
modyfikacja zapisów rozporz¹dzenia jest niewystarczaj¹ca i w zasadzie nie
usuwa wiêkszoœci b³êdnych zapisów zamieszczonych w poprzedniej redakcji
wskazanego aktu prawnego.

Ministerstwo, zreszt¹ w oparciu o wadliwie skonstruowan¹ delegacjê za-
wart¹ w art. 164 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym, ca³y czas skupia siê na zagadnieniu ustalenia proporcji pomiêdzy
liczb¹ zajêæ realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kszta³cenia na
odleg³oœæ a liczb¹ zajêæ realizowanych metod¹ tradycyjn¹. Jest to d¹¿enie
ca³kowicie b³êdne, wypaczaj¹ce, a w zasadzie unicestwiaj¹ce ideê e-learnin-
gu, powoduj¹ce, ¿e ta metoda kszta³cenia staje siê ca³kowicie bezu¿yteczna.

Jak ju¿ wspomniano wczeœniej, idea i praktyka e-learningu zak³ada po-
zostawienie autonomicznym uczelniom decyzji, czy uruchamiaæ studia zdal-
ne, a jeœli tak, to ile zajêæ w ramach takich studiów jest realizowanych
poprzez internet, a ile w formie bezpoœredniej. Ponadto odgórne wymaganie,
aby œciœle okreœlona czêœæ procesu dydaktycznego by³a realizowana metod¹
tradycyjn¹, pomija ca³kowicie potrzeby osób najbardziej zainteresowanych
u³atwieniem studiowania, czyli samych studentów. Dana osoba, podejmuj¹c
decyzjê o wyborze kszta³cenia w systemie zdalnym, czyni to zazwyczaj
z przyczyn zwi¹zanych z brakiem czasu i fizycznych mo¿liwoœci pobierania
nauki w sposób tradycyjny, stacjonarny. W olbrzymiej wiêkszoœci s¹ to osoby
wykonuj¹ce pracê zawodow¹ lub zamieszka³e w ma³ych miejscowoœciach,
oddalonych od oœrodków dydaktycznych oferuj¹cych interesuj¹ce je kierunki
studiów. Istnieje wreszcie grupa osób, które s¹ pozbawione jakiejkolwiek
mo¿liwoœci dotarcia do siedziby uczelni, s¹ to na przyk³ad osoby o du¿ym
stopniu niepe³nosprawnoœci, powa¿nie chore, przebywaj¹ce ci¹gle w szpita-
lach czy te¿ wykonuj¹ce pracê w specyficznych warunkach: na statkach mor-
skich, platformach wiertniczych, które tak¿e powinny mieæ umo¿liwiony
dostêp do nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dla tych osób nie
jest tak naprawdê istotne, czy musz¹ odbyæ w siedzibie uczelni 50% czy 10%
zajêæ. W obu przypadkach jest to dla nich równie uci¹¿liwe, bowiem tak czy
inaczej musz¹ siê pojawiæ w miejscowoœci, w której znajduje siê uczelnia, czê-
sto oddalonej o setki kilometrów od ich miejsca pracy czy zamieszkania,
w terminach ustalonych odgórnie przez uczelnie zgodnie z siatk¹ zajêæ, co po-
trafi zupe³nie zdezorganizowaæ ich ¿ycie zawodowe i osobiste.

Podejmuj¹c studia realizowane zdalnie, student w rzeczywistoœci ocze-
kuje, ¿e w³aœciwie nie bêdzie musia³, poza wyj¹tkowymi sytuacjami, stawiaæ
siê osobiœcie w siedzibie uczelni. W istocie jest to decyduj¹cy argument prze-
mawiaj¹cy za atrakcyjnoœci¹ i u¿ytecznoœci¹ studiów na odleg³oœæ. Wprowa-
dzenie minimalnej, obowi¹zkowej liczby zajêæ realizowanych w sposób
tradycyjny niweczy ca³kowicie rewolucyjny, bo zwi¹zany z pe³n¹ dostêpno-
œci¹, zw³aszcza w sensie zniesienia ograniczeñ geograficznych, charakter
studiów zdalnych.

Utrzymanie obowi¹zuj¹cej regulacji nie tylko zahamuje rozwój e-learnin-
gu w Polsce, ale bêdzie zmierza³o wprost do unicestwienia tych inicjatyw, któ-
re ju¿ siê pojawi³y i próbuj¹ byæ realizowane w oparciu o obowi¹zuj¹cy stan
prawny. W takim kszta³cie polskie studia zdalne staj¹ siê ca³kowicie nie-
atrakcyjne dla potencjalnych studentów, którzy zapewne skorzystaj¹ z bar-
dziej elastycznych ofert uczelni zagranicznych.

E-learning nale¿y traktowaæ jako now¹ formê zapisu wiedzy i sposobu jej
przekazywania. Dotychczas powszechne by³o wykorzystanie informacji za-
pisanej w formie ksi¹¿kowej oraz przekazywanie jej w formie bezpoœrednie-
go kontaktu nauczyciel – student. Wykorzystanie internetu w edukacji
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umo¿liwia przekazywanie tej wiedzy w sposób nieograniczony i nieskrêpo-
wany. Wprowadzanie ministerialnych ograniczeñ w zakresie zdalnego nau-
czania jest niczym innym, jak narzucaniem studentom formy pozyskiwania
wiedzy, wskazywania, z jakich podrêczników czy noœników informacji maj¹
korzystaæ. Nie taka jest jednak rola ministra. Zamiast wprowadzaæ ograni-
czenia i przeszkody, powinien raczej stymulowaæ i u³atwiaæ rozwój nowoczes-
nych form kszta³cenia. Ka¿dy student powinien mieæ swobodny wybór, z ja-
kiej formy pozyskiwania wiedzy chce skorzystaæ.

Kompleksowe uregulowanie wskazanego wy¿ej zagadnienia nie powin-
no ograniczaæ siê wy³¹cznie do zmiany treœci ministerialnego rozporz¹dzenia.
Zmiany wymaga tak¿e ustawowa delegacja zawarta w art. 164 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, która przewiduje
kompetencjê ministra do okreœlenia warunków, jakie musz¹ byæ spe³nione,
aby mog³y byæ prowadzone zajêcia dydaktyczne – z wykorzystaniem metod
i technik kszta³cenia na odleg³oœæ – uwzglêdniaj¹c zapewnienie przez uczel-
niê odpowiedniej dostêpnoœci dla studentów zajêæ prowadzonych z wykorzy-
staniem metod i technik kszta³cenia na odleg³oœæ oraz w³aœciwej proporcji
czasu tych zajêæ, odpowiednio na studiach stacjonarnych oraz na studiach
niestacjonarnych, do ca³kowitego czasu zajêæ na studiach. Kszta³t obowi¹zu-
j¹cej delegacji istotnie ogranicza mo¿liwoœci ministra do ustalenia funkcjonal-
nego i nowoczesnego modelu studiów zdalnych.

Powy¿sze uwagi nale¿y odnieœæ tak¿e do zawartego w cytowanym roz-
porz¹dzeniu wymogu przeprowadzania zaliczeñ i egzaminów w siedzibie
uczelni. Wypracowanie jasnych i spójnych zasad obowi¹zuj¹cych przy wery-
fikacji wiedzy studentów sprawia, ¿e egzaminy internetowe s¹ nie mniej
efektywne i miarodajne od egzaminów tradycyjnych, a dodatkowo oferuj¹ te
same atrakcyjne udogodnienia, co prowadzenie zajêæ przez internet.

Na obecnym etapie rozwoju e-learningu wystarczaj¹ce by³oby umo¿liwie-
nie organizacji egzaminów poza siedzib¹ uczelni, w miejscu najbardziej dogodnym
dla uczestników studiów, czyli jak najbli¿ej miejsca ich zamieszkania czy
pracy. Do zapewnienia w³aœciwych standardów egzaminów wystarcza, aby
miejsce egzaminu wyposa¿yæ we w³aœciw¹ infrastrukturê techniczn¹ oraz
zagwarantowaæ fizyczny udzia³ egzaminatorów oraz innych przedstawicieli
uczelni. Ten proces niekoniecznie musi siê odbywaæ w siedzibie uczelni. Ten
wymóg w ¿aden sposób nie ma wp³ywu na jakoœæ czy miarodajnoœæ postêpo-
wania egzaminacyjnego.

Z powa¿aniem
Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.25

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo nr BPS/DSK-043-294/08, przy którym przekazane zosta³o

oœwiadczenie Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, w sprawie e-learningu –
kszta³cenia na odleg³oœæ, pragnê przedstawiæ nastêpuj¹ce stanowisko.

Uprzejmie informujê, ¿e z uwag¹ zapozna³am siê z kolejnym oœwiadczeniem Pana
Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego w przedmiotowej sprawie.
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Pragnê wyjaœniæ, i¿ w wyniku wyst¹pieñ przedstawicieli œrodowisk akademickich,
specjalistów od wykorzystania technik e-learningu, a tak¿e sugestii przedstawionych
przez Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, podjê³am decyzjê o nowelizacji rozpo-
rz¹dzenia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie Ministra Nauki i szkolnictwa Wy¿szego z dnia
25 wrzeœnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie musz¹ byæ spe³nione, aby zajêcia dy-
daktyczne na studiach mog³y byæ prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kszta³cenia na odleg³oœæ (Dz.U. Nr 188, poz.1347 z póŸn. zm.). Konsultacje spo³eczne
i uzgodnienia miêdzyresortowe w³aœnie zosta³y zakoñczone.

Jednoczeœnie trudno mi podzieliæ pogl¹d, i¿ podczas realizacji procesu dydaktycz-
nego mo¿liwa jest ca³kowita rezygnacja z osobistego stawiennictwa studenta i przepro-
wadzania egzaminów w siedzibie uczelni. W moim przekonaniu, tak¿e jako nauczyciela
akademickiego, zdobyta wiedza, umiejêtnoœci i kompetencje studentów wymagaj¹
sprawdzenia, przez kadrê nauczaj¹c¹ – przy bezpoœrednim udziale studentów.

£¹czê wyrazy szacunku
prof. Barbara Kudryckaj
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Wœród wielu placówek oœwiatowych znajduj¹cych siê na terenie £odzi
jest szko³a, nad któr¹ nadzór sprawuje minister kultury i dziedzictwa narodo-
wego, kszta³c¹ca wszechstronnie uzdolnion¹ m³odzie¿ w zakresie sztuk pla-
stycznych – Zespó³ Szkó³ Plastycznych w £odzi. Szko³a ta od trzydziestu lat
kszta³ci m³odzie¿.

Obecnie placówka ma siedzibê przy ulicy Gandhiego 14. Niestety, bu-
dynek, który szko³a dzier¿awi od miasta, jest w op³akanym stanie. Mia-
sto ze wzglêdu na fakt, ¿e szko³a nie jest placówk¹ gminn¹, nie pomaga
finansowo w remontach. Obiekt ten jest w takim stanie, ¿e istnieje pilna
koniecznoœæ wymiany stolarki okiennej, instalacji elektrycznej i wodno-
-kanalizacyjnej, równie¿ dach budynku pozostawia wiele do ¿yczenia,
w ogóle wygl¹d dziewiêtnastowiecznego budynku szko³y sprawia przy-
gnêbiaj¹ce wra¿enie. Szko³a stara siê o œrodki finansowe na potrzebne
remonty. Niestety, brak uregulowania kwestii w³asnoœci uniemo¿liwia
pozyskanie œrodków finansowych z ró¿nych projektów proponowanych
przez Uniê Europejsk¹. Obecnie szko³a ma podpisan¹ umowê dzier¿awy
do 31 sierpnia 2010 r. Tak krótki okres dzier¿awy uniemo¿liwia skutecz-
ne pozyskiwanie œrodków finansowych, jak ju¿ mówi³em, w tym œrodków
z funduszy europejskich. Nikt bowiem nie bêdzie remontowa³ budynku,
którego nie jest w³aœcicielem lub przynajmniej nie ma tytu³u na d³ugolet-
nie u¿ytkowanie budynku. Miasto z uwagi na to, ¿e szko³a nie jest pla-
cówk¹ miejsk¹, oprócz pobierania czynszu w wysokoœci prawie
5 tysiêcy z³, nie robi nic, aby pomóc placówce, której m³odzie¿ reprezentu-
je przecie¿ £ódŸ i województwo podczas konkursów ogólnopolskich, a ta-
k¿e miêdzynarodowych.

Wypada tu powiedzieæ, ¿e uczniowie placówki odnieœli szereg imponu-
j¹cych sukcesów, miêdzy innymi: w roku szkolnym 2005/2006 zajêli pier-
wsze, drugie i trzecie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycz-
nym „Pozdrowienia dla Pana Andersa”, zajêli drugie miejsce i otrzymali dwa
równorzêdne wyró¿nienia w konkursie zatytu³owanym „Noga w ³apê – razem
idziemy przez œwiat” w roku szkolnym 2006/2007. Odnieœli tak¿e sukcesy
na arenie miêdzynarodowej – zdobyli drugie miejsce oraz trzy równorzêdne
wyró¿nienia w M³odzie¿owym Konkursie o Rozwoju Miêdzynarodowym
„Afryka w centrum uwagi”. Otrzymali te¿ nagrodê sponsora w IV Miêdzyna-
rodowym Biennale Dzieci i M³odzie¿y Toruñ 2006. Doceniano ich równie¿
w konkursach ogólnopolskich, przyznaj¹c im drugie i trzecie miejsce oraz
dwa równorzêdne wyró¿nienia w V Ogólnopolskim Biennale Sztuki Kompute-
rowej „Cyberprzestrzeñ” £ódŸ 2006, oraz trzecie miejsce w konkursie na pla-
kat o tematyce zwi¹zanej z ochron¹ w³asnoœci przemys³owej organizowanym
przez Urz¹d Patentowy. W roku szkolnym 2007/2008 uczniowie tej placówki
zajêli pierwsze miejsce w konkursie na plakat reklamowy dla Urzêdu Paten-
towego. Brali udzia³ w szeregu konkursów miêdzynarodowych, organizowa-
nych miêdzy innymi w Japonii, Portugalii i Anglii. Tak utalentowana m³odzie¿
powinna siê uczyæ w budynku, którego stan umo¿liwia spokojne kszta³cenie.

Dlatego kierujê to oœwiadczenie do ministra kultury i dziedzictwa narodo-
wego jako organu, który sprawuje nadzór nad t¹ szko³¹, z proœb¹ o w³¹czenie
siê w rozmowy z miastem, o uregulowanie statusu formalnego tego budynku,
o wsparcie dyrekcji w przed³u¿eniu d³ugoletniej umowy dzier¿awy lub o za-
pewnienie innego budynku, w którym szko³a mog³aby kontynuowaæ pracê
dydaktyczn¹ z uzdolnion¹ artystycznie m³odzie¿¹.

Chcia³bym tak¿e przypomnieæ w tym miejscu, ¿e jest to istotne nie tylko
z uwagi na to, z jak¹ m³odzie¿¹ szko³a pracuje, jaki ma dotychczasowy doro-
bek, ale tak¿e z uwagi na to, ¿e £ódŸ pragnie byæ stolic¹ kulturaln¹ Europy,
stara siê o tytu³ Europejskiej Stolicy Kultury i tym samym reprezentowanie
ca³ej Polski.

W zwi¹zku z tym kwestia uregulowania w³asnoœci budynku, na przy-
k³ad poprzez wieloletni¹ dzier¿awê, przekazanie w trwa³e zarz¹dzanie lub
przekazanie innego budynku na rzecz szko³y, jest rzecz¹ niezwykle istotn¹.

7. posiedzenie Senatu w dniu 27 marca 2008 r. 271



Wyra¿am nadziejê, ¿e zainteresowanie ministra kultury i dziedzictwa naro-
dowego pomo¿e rozwi¹zaæ problemy tej placówki czy to poprzez znalezienie
przez samego ministra odpowiedniej placówki, czy poprzez wsparcie starañ
dyrekcji w rozmowach z w³adzami miasta £odzi.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego w spra-

wie uregulowania statusu formalnego budynku stanowi¹cego obecn¹ siedzibê Zespo³u
Szkó³ Plastycznych w £odzi, przekazan¹ pismem z dnia 2 kwietnia 2008 r.
(BPS/DSK-043-307/08), chcia³bym podziêkowaæ Panu Senatorowi za zainteresowanie
sprawami szkolnictwa artystycznego. Cieszê siê, ¿e osi¹gniêcia artystyczne i dy-
daktyczne Zespo³u Szkó³ Plastycznych w £odzi zyska³y wysok¹ ocenê Pana Senatora.

W pe³ni zgadzam siê z Panem Senatorem, ¿e sprawa siedziby PLSP w £odzi powinna
zostaæ jak najszybciej uregulowana. Chcia³bym przypomnieæ, ¿e poprzednia siedziba
Szko³y tzn. nieruchomoœæ przy ul. Lipowej 47/49 w £odzi zosta³a odzyskana przez pry-
watnych w³aœcicieli. Zaproponowany przez w³aœcicieli czynsz stanowi³ zbyt du¿e ob-
ci¹¿enie w wydatkach przeznaczonych na funkcjonowanie szkolnictwa artystycznego.

W wyniku dzia³añ podjêtych przez przedstawicieli resortu kultury, w³adze samo-
rz¹dowe miasta £odzi przekaza³y na rzecz Szko³y nieruchomoœæ przy ul Gandhiego 14.

Pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e przedstawiciele Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego prowadz¹ rozmowy z w³adzami miasta £odzi, w celu ostatecz-
nego uregulowania stanu prawnego i przekazania w trwa³e u¿ytkowanie szkole plasty-
cznej tej nieruchomoœci.

Nale¿y nadmieniæ, i¿ Centrum Edukacji Artystycznej sukcesywnie przekazuje
œrodki finansowe na prace remontowe.

Ponadto w roku bie¿¹cym przekazano dla szko³y œrodki remontowe w wysokoœci
200 000 z³ w ramach programu operacyjnego „Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkol-
nictwa Artystycznego” oraz w dziale 801 (Oœwiata i wychowanie).

Mam nadziejê, ¿e podjête dzia³ania zakoñcz¹ siê sukcesem i nowa siedziba znacz-
nie poprawi warunki do realizacji zadañ dydaktyczno-artystycznych.

Z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sektretarz Stanu
Piotr ¯uchowski

272 7. posiedzenie Senatu w dniu 27 marca 2008 r.



Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z licznymi niepokoj¹cymi sygna³ami, które dochodz¹ do mojego

biura senatorskiego, dotycz¹cymi stosowania niekorzystnej wyk³adni przepi-
sów ustawy o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej przez Dzia³ Œwiadczeñ Rodzinnych Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Rybniku, uprzejmie proszê o zajêcie stanowiska w poni¿ej przedstawionej
sprawie i podjêcie wszelkich mo¿liwych dzia³añ eliminuj¹cych takie praktyki.

Problem konkretnie odnosi siê do stosowania niekorzystnej wyk³adni
przepisu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimen-
tacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 wymienionej ustawy zaliczka alimentacyjna przy-
s³uguje, je¿eli dochód na rodzinê w przeliczeniu na osobê w rodzinie nie prze-
kracza kwoty 583 z³. Wysokoœæ zaliczki okreœla art. 8.

„Art. 8
1. Zaliczka przys³uguje do wysokoœci œwiadczenia alimentacyjnego albo

ró¿nicy pomiêdzy kwot¹ odpowiadaj¹c¹ œwiadczeniu alimentacyjnemu a kwo-
t¹ wyegzekwowanego w danym miesi¹cu œwiadczenia, nie wiêcej jednak ni¿:

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do
zaliczki – 170,00 z³ dla osoby uprawnionej albo 250,00 z³, je¿eli osoba ta legi-
tymuje siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci albo orzeczeniem o znacznym
stopniu niepe³nosprawnoœci;

2) w przypadku gdy w rodzinie s¹ trzy osoby, lub wiêcej, uprawnione do
zaliczki – 120,00 z³ dla osoby uprawnionej albo 170,00 z³, je¿eli osoba ta legi-
tymuje siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci albo orzeczeniem o znacznym
stopniu niepe³nosprawnoœci.

2. W przypadku, gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kwoty, o której
mowa w art. 7 ust. 2, kwotê zaliczki, o której mowa w ust. 1, zwiêksza siê do:

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do
zaliczki – 300,00 z³ dla osoby uprawnionej albo 380,00 z³, je¿eli osoba ta legi-
tymuje siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci albo orzeczeniem o znacznym
stopniu niepe³nosprawnoœci;

2) w przypadku gdy w rodzinie s¹ trzy osoby, lub wiêcej, uprawnione do
zaliczki – 250,00 z³ dla osoby uprawnionej albo 300,00 z³, je¿eli osoba ta legi-
tymuje siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci albo orzeczeniem o znacznym
stopniu niepe³nosprawnoœci.”

Interpretacja powy¿szych przepisów przez rybnicki OPS jest wysoce
krzywdz¹ca i niesprawiedliwa.

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, kwotê zaliczki zwiêksza siê w przy-
padku, gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kwoty, o której mowa
w art. 7 ust. 2 ustawy. Pominiêcie w treœci art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy po s³o-
wach „dochód rodziny” u¿ytego w art. 7 ust. 2 zwrotu „w przeliczeniu na oso-
bê w rodzinie” nie powinno oznaczaæ, i¿ w tym przypadku chodzi o sumê
dochodu przypadaj¹cego na poszczególnych cz³onków rodziny. Przeczy temu
zastosowane przez ustawodawcê odwo³anie siê do kwoty, o której mowa
w art. 7 ust. 2 ustawy. Kwota ta stanowi zaœ maksymalny dopuszczalny do-
chód rodziny w przeliczeniu na osobê w rodzinie. St¹d te¿ prawid³owe odczy-
tanie treœci art. 8 ust. 2 pkt 2 prowadzi do wniosku, ¿e kwotê zaliczki
zwiêksza siê wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobê w rodzi-
nie nie przekracza 50% kwoty 583 z³, to jest kwoty 291,50 z³.

Interpretacja przepisów stosowana przez rybnicki OPS prowadzi do g³êbokiej
nierównoœci i dyskryminacji rodzin wielodzietnych. Branie pod uwagê wy³¹cznie
kwoty 291,50 z³ na rodzinê w kontekœcie zwiêkszenia kwoty zaliczki stawia w ta-
kiej samej sytuacji rodzica z pi¹tk¹ dzieci i rodzica z jednym dzieckiem. Taka dys-
proporcja, pojawiaj¹ca siê wskutek prezentowanej interpretacji, jest sprzeczna
z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi – art. 2, 32 i 71 Konstytucji RP.

Uprzejmie proszê o zajêcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 25 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 2 kwietnia 2008 r. dotycz¹ce
tekstu oœwiadczenia senatora Antoniego Motyczki z³o¿onego podczas 7. posiedzenia
Senatu RP w sprawie stosowania niekorzystnej wyk³adni przepisów o postêpowaniu
wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, uprzejmie informujê:

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postêpowaniu wobec
d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz.
732, z póŸn. zm.), warunkiem nabycia prawa do zaliczki alimentacyjnej w podwy¿szo-
nej wysokoœci jest dochód rodziny nieprzekraczaj¹cy 50% kwoty, o której mowa w art. 7
ust. 2 tj. kwoty 583 z³ w przeliczeniu na osobê w rodzinie. Z powy¿szego wiêc wynika, ¿e
do podwy¿szonej zaliczki alimentacyjnej uprawnia dochód 291,50 z³ w przeliczeniu na
osobê w rodzinie.

Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e taka interpretacja wynika z literalnego rozumienia ³¹cz-
nie dwóch powy¿szych przepisów. Ustalanie prawa do zaliczki alimentacyjnej w inny
sposób oparte jest na wybiórczym stosowaniu przepisów i nie jest w³aœciwe, o czym Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej informowa³o zarówno w indywidualnych pis-
mach, jak i zamieszczaj¹c tê informacjê na stronie internetowej (w dniu 11 sierpnia
2005 r., a wiêc jeszcze przed wejœciem w ¿ycie przepisów dotycz¹cych zaliczki alimen-
tacyjnej).

Z sygna³ów, które docieraj¹ do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej wynika, ¿e
przypadki, kiedy realizatorzy zaliczek alimentacyjnych w nieprawid³owy sposób usta-
laj¹ jej wysokoœæ nale¿¹ do nielicznych. Warto równie¿ wskazaæ, ¿e powy¿sze stanowis-
ko MPiPS w sprawie stosowania art. 8 ust. 2 jest zgodne z pogl¹dem judykatury w tej
sprawie – wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 9 listopada 2007 r.,
sygn. Akt I OSK 73/07.

W przypadku innej interpretacji ww. artyku³u przez organ w³aœciwy realizuj¹cy za-
liczkê alimentacyjn¹, drog¹ do zmiany niekorzystnej dla strony decyzji jest tryb odwo-
³awczy wskazany w pouczeniu decyzji, czyli z³o¿enie przez stronê odwo³ania do
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego. Jeœli równie¿ SKO nie podziela ww. inter-
pretacji i podtrzymuje niekorzystn¹ dla strony decyzjê, stronie przys³uguje prawo do
wniesienia skargi na decyzjê SKO do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego.

Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e organy w³aœciwe realizuj¹ce zaliczkê alimentacyjn¹,
jak i Samorz¹dowe Kolegia Odwo³awcze, nie s¹ zwi¹zane interpretacjami MPiPS i z tego
wzglêdu, mo¿liwoœæ zmiany niekorzystnej dla strony decyzji mo¿e nast¹piæ jedynie
w drodze opisanego wy¿ej postêpowania odwo³awczego (tryb odwo³awczy powinien byæ
skuteczny zw³aszcza w œwietle ww. orzeczenia NSA).

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e ustawa o postêpowaniu wobec d³u¿ników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej obowi¹zuje do dnia 30 wrzeœnia 2008 r.,
gdy¿ od 1 paŸdziernika 2008 r. uchyla j¹ ustawa z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378), której art. 9
ust. 2, dotycz¹cy kryterium dochodowego uprawniaj¹cego do œwiadczeñ z funduszu
alimentacyjnego, jednoznacznie okreœla, ¿e œwiadczenia te przys³uguj¹ je¿eli miesiêcz-
ny dochód rodziny w przeliczeniu na osobê w rodzinie nie przekracza kwoty 725 z³.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Ireneusza Niewiarowskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Nap³ywaj¹ do mnie liczne uwagi z organizacji pozarz¹dowych, a tak¿e

powiatowych centrów pomocy rodzinie o pismach wojewody wielkopolskiego
dotycz¹cych projektu rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki spo³ecznej
z 27 czerwca 2007 r.

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, ¿e rozporz¹dzenie jest je-
szcze na etapie uzgodnieñ miêdzyresortowych lub nie otrzyma³o akceptacji
Rz¹dowego Centrum Legislacji. Na czas do wydania rozporz¹dzenia propo-
nuje siê rozwi¹zanie tymczasowe oparte na ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej, a polegaj¹ce na pobieraniu op³aty wynosz¹cej do 15%
kwoty równej kosztowi utrzymania jednego podopiecznego w œrodowisko-
wych domach samopomocy. Problem ten dotyczy tak¿e warsztatów terapii
zajêciowej.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e wymienione rodzaje pomocy spo³ecznej s¹ naj-
bardziej sprawdzon¹ instytucjonaln¹ form¹ rehabilitacji spo³ecznej i zawodo-
wej osób niepe³nosprawnych, a tak¿e najbardziej powszechn¹. Potwierdzaj¹
to dane zawarte w corocznie opracowywanej informacji na temat realizacji
Karty Praw Osób Niepe³nosprawnych. Stwarzaj¹ one osobom niepe³nospra-
wnym, niezdolnym do podjêcia pracy, mo¿liwoœæ rehabilitacji spo³ecznej i za-
wodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejêtnoœci
niezbêdnych do podjêcia zatrudnienia. Pojawienie siê osoby niepe³nosprawnej
w rodzinie powoduje powstanie wielu negatywnych skutków dla wszystkich
jej cz³onków, w tym miêdzy innymi utratê pracy, zwiêkszenie wydatków
zwi¹zanych z leczeniem i rehabilitacj¹.

Po wstêpnych rozmowach przeprowadzonych z osobami kieruj¹cymi taki-
mi oœrodkami wnoszê, ¿e po wprowadzeniu op³at wiele osób uczestnicz¹cych
dotychczas w terapii zmuszonych bêdzie zrezygnowaæ, a miesiêczne koszty
dotycz¹ce pozosta³ych podopiecznych znacznie wzrosn¹. Wprowadzenie op³at
za uczestnictwo w zajêciach spowoduje dodatkowe obci¹¿enie bud¿etu domo-
wego na ogó³ niezamo¿nych rodzin.

Ponadto nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e mo¿e to doprowadziæ ponow-
nie do izolacji tej grupy spo³ecznej poprzez brak mo¿liwoœci przygotowania
osoby niepe³nosprawnej do funkcjonowania w spo³eczeñstwie, a tak¿e ogra-
niczy przygotowanie spo³eczeñstwa na przyjêcie osób niepe³nosprawnych.
Mo¿e to wp³yn¹æ na nasilenie negatywnych postaw i zachowañ w spo³eczeñ-
stwie oraz dyskryminacjê osób niepe³nosprawnych.

W zwi¹zku z tym uprzejmie zapytujê, czy mo¿liwe jest wycofanie rozpo-
rz¹dzenia, a jeœli nie, to czy nie nale¿y zmieniæ ustawy.

Z wyrazami szacunku
Ireneusz Niewiarowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 30 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka Nr BPS-043-237/08 z dnia 11 kwietnia

2008 r., dotycz¹ce oœwiadczenia Senatora Ireneusza Niewiarowskiego, odnoœnie pro-
jektu rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej w sprawie œrodowiskowych
domów samopomocy, udzielam nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Projekt rozporz¹dzenia w sprawie œrodowiskowych domów samopomocy z dnia
27 czerwca 2007 r., który zosta³ zamieszczony na stronach internetowych Minister-
stwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, w ubieg³ym roku by³ poddany konsultacjom miêdzyre-
sortowym i z partnerami spo³ecznymi. Jednak¿e nie uzyska³ akceptacji Rz¹dowego
Centrum Legislacji, które ze wzglêdu na brzmienie upowa¿nienia ustawowego, zawar-
tego w art. 23 ust. 2 w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr
64, poz. 593 z póŸn. zm.) wskaza³o na koniecznoœæ rozszerzenia zakresu podmiotowego
rozporz¹dzenia o inne oœrodki wsparcia.

Poniewa¿ resort stoi na stanowisku, ¿e dzia³alnoœæ œrodowiskowych domów samo-
pomocy jako zadanie z zakresu administracji rz¹dowej zlecone do realizacji gminie lub
powiatowi powinno byæ regulowane odrêbnym rozporz¹dzeniem, zdecydowano o ko-
niecznoœci wpisania do ustawy o pomocy spo³ecznej nowego upowa¿nienia do wydania
rozporz¹dzenia w sprawie œrodowiskowych domów samopomocy.

Obecnie trwaj¹ prace nad nowelizacj¹ ww. ustawy, w której zaproponowane zosta-
n¹ miêdzy innymi nowe uregulowania kwestii zwi¹zanych z funkcjonowaniem oœrod-
ków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym œrodowiskowych domów
samopomocy). Okreœlone zostan¹ tak¿e zasady odp³atnoœci za pobyt w tych jednost-
kach. Po wejœciu w ¿ycie stosownych zmian w ustawie o pomocy spo³ecznej zostan¹
wznowione prace nad rozporz¹dzeniem w sprawie œrodowiskowych domów samopo-
mocy, a nowy projekt rozporz¹dzenia bêdzie ponownie poddany procedurze konsulta-
cji miêdzyresortowych i z partnerami spo³ecznymi.

Wstêpny projekt przygotowywanej nowelizacji ustawy o pomocy spo³ecznej zak³a-
da, ¿e odp³atnoœæ za us³ugi œwiadczone w oœrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, z wy³¹czeniem us³ug œwiadczonych w klubach samopomocy oraz korzy-
stania z us³ug ca³odobowych, ustalony zostanie w wysokoœci 5% kwoty dochodu osoby
samotnie gospodaruj¹cej lub kwoty dochodu na osobê w rodzinie, je¿eli dochód osoby
samotnie gospodaruj¹cej lub dochód na osobê w rodzinie przekraczaæ bêdzie kwotê
stanowi¹c¹ 150% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy spo³ecznej. Zatem je¿eli dochód osoby korzystaj¹cej
z us³ug lub dochód na osobê w rodzinie tej osoby nie bêdzie przekraczaæ 150% odpo-
wiedniego kryterium dochodowego, osoba nie bêdzie ponosiæ odp³atnoœci.

Ponadto osoby korzystaj¹ce z us³ug œwiadczonych przez œrodowiskowy dom samo-
pomocy bêd¹ mog³y zostaæ, na ich wniosek lub w przypadku osoby ubezw³asnowolnio-
nej jej opiekuna prawnego, czêœciowo lub ca³kowicie zwolnione z odp³atnoœci
(podobnie jak w przypadku odp³atnoœci za inne us³ugi), w szczególnoœci je¿eli wyst¹pi¹
ku temu uzasadnione okolicznoœci, jak np. d³ugotrwa³a choroba, bezrobocie, niepe³no-
sprawnoœæ, straty materialne powsta³e w wyniku klêski ¿ywio³owej lub innych zdarzeñ
losowych, a tak¿e w sytuacji, gdy osoba ta lub osoby w jej rodzinie wnosz¹ op³atê za po-
byt innych cz³onków rodziny w domu pomocy spo³ecznej, oœrodku wsparcia lub innej
placówce.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ww. propozycje s¹ jeszcze w fazie projektowania i po zatwier-
dzeniu przez Kolegium Resortu poddane zostan¹ konsultacjom.

Jednoczeœnie informujê, ¿e tut. resort wyst¹pi³ do Ministerstwa Finansów o opiniê
w sprawie zasad ponoszenia odp³atnoœci za us³ugi w œrodowiskowych domach samo-
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pomocy do czasu wydania odpowiedniego aktu prawnego w tej sprawie. Ministerstwo
Finansów stoi na stanowisku, ¿e podstawê prawn¹ do ponoszenia odp³atnoœci za pobyt
w oœrodkach wsparcia, w tym w œrodowiskowych domach samopomocy, stanowi
art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej, zgodnie z którym op³atê za pobyt w oœ-
rodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kieruj¹cy w uzgod-
nieniu z osob¹ kierowan¹, uwzglêdniaj¹c przyznany zakres us³ug.

W zwi¹zku z powy¿szym, do czasu uregulowania kwestii odp³atnoœci za us³ugi
w œrodowiskowym domu samopomocy w drodze rozporz¹dzenia lub nowelizacji usta-
wy, zgodnie z art. 22 ww. ustawy, wojewodowie winni przekazaæ jednostkom samo-
rz¹du terytorialnego, prowadz¹cym œrodowiskowe domy samopomocy, ustalenia
dotycz¹ce tymczasowych zasad pobierania odp³atnoœci lub pobierania jej w oparciu
o poprzednio wydane decyzje w tej sprawie.

Wskazania Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zasad pobierania odp³atnoœci za
pobyt uczestników w œrodowiskowych domach samopomocy, przekazane organom
prowadz¹cym te jednostki zak³adaj¹, ¿e ww. odp³atnoœæ bêdzie ustalana w zale¿noœci
od dochodu osoby. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest odp³atnoœæ
za us³ugi wynosi 151% kryterium dochodowego, okreœlonego w ustawie o pomocy spo-
³ecznej. Zatem odp³atnoœæ ponosz¹ wy³¹cznie uczestnicy, których dochód jest wy¿szy
ni¿ 715,50 z³, je¿eli samotnie gospodaruj¹ oraz je¿eli gospodaruj¹ w rodzinie, to któ-
rych dochód na osobê w rodzinie wynosi wiêcej ni¿ 526,50 z³.

Natomiast odp³atnoœæ w wysokoœci odpowiadaj¹cej 15% kwoty równej kosztowi
utrzymania jednego uczestnika œrodowiskowego domu samopomocy, o której wspomi-
na Pan Senator, stanowi maksymaln¹ kwotê odp³atnoœci, któr¹ mog¹ ponosiæ uczest-
nicy. Odp³atnoœæ w tej wysokoœci ponosiæ bêd¹ jedynie osoby, których dochód lub
dochód na osobê w rodzinie przekracza 400 % odpowiedniego kryterium, czyli: 1908 z³
dla osoby samotnie gospodaruj¹cej i 1704 z³ dla osoby gospodaruj¹cej z rodzin¹. Bio-
r¹c pod uwagê, ¿e œrednia kwota dotacji na jednego uczestnika w œrodowiskowym do-
mu samopomocy wynosi ok. 800 z³, nale¿y stwierdziæ, ¿e maksymalna odp³atnoœæ
wynosiæ bêdzie 120 z³.

Poza tym wytyczne te zak³adaj¹ w uzasadnionych przypadkach mo¿liwoœæ zwolnie-
nia uczestników z odp³atnoœci na ich wniosek.

W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej zasady te nie powinny prowadziæ
do sytuacji, w której uczestnicy bêd¹ rezygnowaæ z zajêæ wskutek zbyt wysokich op³at.

Pragnê równie¿ zauwa¿yæ, ¿e upowa¿nienie ustawowe do okreœlenia w drodze roz-
porz¹dzenia odp³atnoœci za us³ugi œwiadczone w œrodowiskowych domach samopomo-
cy zosta³o wprowadzone do art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy spo³ecznej na wniosek
wydzia³ów polityki spo³ecznej urzêdów wojewódzkich, które sta³y na stanowisku, ¿e za-
sady odp³atnoœci powinny byæ ujednolicone w ca³ym kraju. Trzeba tak¿e pamiêtaæ, ¿e
oferta œrodowiskowych domów samopomocy jest skierowana równie¿ do osób przewle-
kle psychicznie chorych, które z powodu specyfiki tych zaburzeñ w zajêciach uczestni-
cz¹ bardzo nieregularnie. Pracownicy i kierownicy tych jednostek podkreœlaj¹, ¿e
oplata za us³ugi stanowi wa¿ny czynnik motywuj¹cy uczestników do regularnego ucze-
stnictwa w zajêciach œwiadczonych przez domy. Dodatkowo osoby te p³ac¹c za us³ugi
maj¹ okazjê do podejmowania œwiadomych decyzji oraz okreœlania potrzeb w zakresie
swojej sytuacji ¿yciowej.

z up. MINISTER
Rados³aw Mleczko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Owczarka

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Pragnê zwróciæ szczególn¹ uwagê na przypadki patologicznego wykorzy-

stywania przez niektóre osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹
art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych w celu unikniêcia
p³acenia sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne w sposób, który opisujê poni¿ej.

Firma Melkator sp. z o.o. z siedzib¹ w Katowicach wysy³a swoich przed-
stawicieli do drobnych i œrednich przedsiêbiorców, oferuj¹c istotne zmniejsze-
nie obci¹¿enia sk³adkami ZUS. Melkator zawiera z przedsiêbiorc¹ umowê
o pracê nak³adcz¹. Przedsiêbiorca bêdzie wp³acaæ do firmy Melkator „abona-
ment” miesiêczny w wysokoœci 100 z³ i otrzyma na tê kwotê fakturê VAT. Mel-
kator zaœ wykupi na rzecz przedsiêbiorcy ubezpieczenie NNW za sk³adkê
w wysokoœci 10 z³ miesiêcznie i wyp³aci wynagrodzenie „nak³adcy” w kwocie
23 z³. Praca ma polegaæ na werbowaniu nowych osób prowadz¹cych dzia³al-
noœæ gospodarcz¹, chêtnych do zmniejszenia sk³adek ZUS w drodze podpisa-
nia umowy o pracê nak³adcz¹.

Oczywiœcie w momencie podpisania umowy przedsiêbiorca z³o¿y w ZUS
wniosek o przejœcie z ubezpieczenia z tytu³u dzia³alnoœci gospodarczej na
ubezpieczenie z tytu³u pracy nak³adczej. Firma Melkator oferuje przedsiêbiorcy
stosown¹ pomoc prawn¹ poprzez Kancelariê Prawn¹ „Field”. Tym sposobem
do ZUS bêdzie wp³ywaæ kilka z³otych zamiast oko³o 550 z³ (z tytu³u sk³adki
emerytalnej, rentownej, chorobowej). Jeœli chodzi o „zaoszczêdzone” na sk³ad-
ce œrodki, to przedsiêbiorca ma obowi¹zek podpisaæ ze wskazanym przez
przedstawiciela funduszem inwestycyjnym umowê na dziesiêæ lat z wp³at¹
miesiêczn¹ 250 z³. W przypadku, który znam, by³ to fundusz w Generali.

Poniewa¿ pozyskiwanie przez Melkatora nowych klientów opiera siê na
systemie piramidalnym, mo¿e dojœæ w krótkim czasie do znacznego zmniej-
szenia wp³ywów do ZUS.

Uwa¿am równie¿, ¿e konieczne jest zbadanie przez KNF, czy praktyki fir-
my Generali, a zw³aszcza niektórych jej przedstawicieli, s¹ zgodne z prawem.

Ponadto s¹dzê, ¿e konieczna jest pilna inicjatywa ustawodawcza maj¹ca
na celu zmianê ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych w sposób, który
uniemo¿liwi³by de facto unikniêcie p³acenia sk³adki na ubezpieczenie spo-
³eczne w ZUS.

W za³¹czeniu przesy³am kopie materia³ów otrzymanych przez przedsiê-
biorcê od przedstawiciela Melkatora.

Z powa¿aniem
Andrzej Owczarek

OdpowiedŸ

Warszawa, 6.05.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W zwi¹zku z przekazanym przez Pana Marsza³ka przy piœmie z dnia 2 kwietnia br.
znak: BPS/DSK-043-274/08, oœwiadczeniem senatora Andrzeja Owczarka z³o¿onym
podczas 7. posiedzenia Senatu RP w sprawie inicjatywy ustawodawczej maj¹cej na ce-
lu zmianê ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych w sposób, który uniemo¿liwi³by
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unikniêcie p³acenia sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne – pozwolê sobie przedstawiæ co
nastêpuje w oparciu o informacjê Prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych:

Sprawa Spó³ki Melkator znana jest Zak³adowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych. W zwi¹z-
ku z ustaleniami przeprowadzonych w Spó³ce kontroli, Oddzia³ ZUS w Chorzowie, na
podstawie art. 83 ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³e-
cznych i art. 58 § 1 ustawy – Kodeks cywilny, wyda³ 22 decyzje wy³¹czaj¹ce z ubezpie-
czeñ spo³ecznych osoby zg³oszone przez Spó³kê jako wykonuj¹ce pracê na podstawie
umowy o pracê nak³adcz¹. W 16 przypadkach od decyzji tych zosta³y wniesione odwo-
³ania do s¹du, przy czym ¿adne z postanowieñ s¹dowych nie zosta³o jeszcze zakoñczo-
ne. W dniu 27 lutego 2008 r. sporz¹dzono kolejny wniosek o przeprowadzenie kontroli
u ww. p³atnika sk³adek dotycz¹cy podlegania ubezpieczeniom przez 38 osób zg³oszo-
nych jako wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹. W chwili sporz¹dzania wniosku firma zatrud-
nia³a ok. 2500 osób na podstawie umowy o pracê nak³adcz¹. Z koñcem marca 2008 r.
osoby te zosta³y wyrejestrowane z ubezpieczeñ.

Jednoczeœnie w tym samym okresie p³atnik GESTIO S.A. z siedzib¹ w Tychach z³o-
¿y³ ponad 2500 dokumentów zg³oszeniowych ZUS ZUA (z kodem 02 00 00 – w³aœciwym
dla osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹). Z analizy losowo wybranych zg³oszeñ wyni-
ka, ¿e s¹ to w wiêkszoœci te same osoby, które wczeœniej zg³oszone by³y przez MELKA-
TOR Sp. z o.o.

W tej sytuacji, w celu ograniczenia fikcyjnego zawierania umów o pracê nak³adcz¹
s³u¿¹cych obejœciu przepisów ubezpieczeniowych oraz ujednolicenia zasad podlegania
ubezpieczeniom spo³ecznym przez osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ niezale¿nie od dodat-
kowo zawartej umowy, Ministerstwo zaproponuje niezbêdne zmiany do ustawy o sys-
temie ubezpieczeñ spo³ecznych dotycz¹ce ww. kwestii przy najbli¿szej nowelizacji tej
ustawy.

Ponadto informujê, ¿e zgodnie z sugestiami przekazanymi w oœwiadczeniu senato-
ra Andrzeja Owczarka, kopie otrzymanych dokumentów w sprawie zosta³y przes³ane
Panu Stanis³awowi Kluzie Przewodnicz¹cemu Komisji Nadzoru Finansowego, pismem
z dnia 10 kwietnia br. znak: DUS-07-186-MSz/08, z proœb¹ o zbadanie czy praktyki
firmy Generali s¹ zgodne z prawem, a nastêpnie przes³anie odpowiedzi bezpoœrednio
Panu Senatorowi.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senator Marii Pañczyk-Pozdziej

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W zwi¹zku z licznymi pytaniami kierowanymi na moje rêce przez w³aœci-
cieli szkó³ jazdy proszê o udzielenie mi odpowiedzi na kilka pytañ.

1. Kto w szko³ach jazdy powinien wyk³adaæ przedmiot: udzielanie pierw-
szej pomocy?

2. Kto ustala program takiego szkolenia i jak d³ugo powinno ono trwaæ?
3. Czy lekarz medycyny pracy mo¿e prowadziæ szkolenie z pierwszej po-

mocy w szkole jazdy?
4. Jakie konsekwencje ponosi szko³a jazdy, w której szkoliæ z udzielania pier-

wszej pomocy nie bêd¹ osoby wskazane w ustawie – Prawo o ruchu drogowym?

Maria Pañczyk-Pozdziej

OdpowiedŸ

Warszawa, 30 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo nr BPS/DSK-043-279/08 przekazuj¹ce tekst oœwiadcze-

nia z³o¿onego przez senator Mariê Pañczyk-Pozdziej w sprawie zasad prowadzenia
szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy na kursach dla kandydatów na kie-
rowców przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Zgodnie z przepisem art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 2007 r. – Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r., Nr 191
poz. 1410 z póŸn. zm.) szkolenie w zakresie pierwszej pomocy na kursach dla kandydatów
na kierowców mog¹ prowadziæ: lekarz systemu, pielêgniarka systemu lub ratownik me-
dyczny. W ustawie o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym przewidziano tak¿e przepi-
sy przejœciowe pozwalaj¹ce niektórym osobom, dotychczas uprawnionym do prowadzenia
tych szkoleñ, prowadziæ je nadal. Zagadnienie to reguluj¹ przepisy art. 57 i 58 tej ustawy.

Informujê, ¿e program szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych jest
okreœlony w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieñ przez kieruj¹cych po-
jazdami instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z póŸn. zm.). Program
przewiduje co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i æwiczeñ praktycznych w za-
kresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Prowadzenie zajêæ w oœrodku szkolenia kierowców przez osobê do tego nieupraw-
nion¹ jest ra¿¹cym naruszeniem warunków wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej
i zgodnie z przepisem art. 104 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w przypadku
stwierdzenia takiego naruszenia Starosta wydaje decyzjê o zakazie prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej przez przedsiêbiorcê.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Marii Pañczyk-Pozdziej

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Jednym z niezakoñczonych prawnie etapów polskiej transformacji jest
sprawa reprywatyzacji. Po II wojnie œwiatowej Polska, pozostaj¹c w strefie
wp³ywów ZSRR, przyjê³a radzieckie regu³y spo³eczno-gospodarcze zak³ada-
j¹ce realizacjê zasady spo³ecznej w³asnoœci. Istnieje wiele przes³anek uzasad-
niaj¹cych rozliczenie siê z niechlubn¹ przesz³oœci¹ pañstwa komunistycznego,
które znacjonalizowa³o wiêkszoœæ mienia prywatnego. Jedn¹ z nich jest z pew-
noœci¹ fakt, i¿ brak ustawy reprywatyzacyjnej podwa¿a wiarygodnoœæ Polski
jako pañstwa prawa, które z zasady powinno ochraniaæ w³asnoœæ prywatn¹.

Pragnê zaznaczyæ, ¿e problem ten dotyczy w znacznej mierze mieszkañ-
ców Górnego Œl¹ska. Wielu Œl¹zaków, poszkodowanych w wyniku nacjonali-
zacji, dochodzi swoich praw przed Europejskim Trybuna³em Praw Cz³owieka
w Strasburgu. Je¿eli zwrot nieruchomoœci, znacjonalizowanych z narusze-
niem prawa, odbywaæ bêdzie siê wy³¹cznie w drodze pozwów s¹dowych, to
konieczne stan¹ siê wyp³aty odszkodowañ z bud¿etu pañstwa.

Z zamiarem dochodzenia swoich praw przed organami europejskimi nosi
siê równie¿ miêdzy innymi Eryk Szo³tysik z Miedar w powiecie tarnogórskim,
wraz z rodzeñstwem. Sprawa dotyczy nieruchomoœci o obszarze 3,6255 ha
wraz z zabudowaniami, przejêtej przez Skarb Pañstwa w trybie wynika-
j¹cym z art. 2 ust. 1 lit. b dekretu PKWN z dnia 6 wrzeœnia 1944 r. o przepro-
wadzeniu reformy rolnej.

Proszê o informacjê, jakie mog¹ byæ dalsze losy podobnych roszczeñ kie-
rowanych do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu.

Z wyrazami szacunku
Maria Pañczyk-Pozdziej

Do wiadomoœci:
– Eryk Szo³tysik

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 kwietnia 2008 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z oœwiadczeniem senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Marii Pañczyk-

-Pozdziej (znak BPS/DSK-043-283/08), skierowanym do Ministra Skarbu Pañstwa
w sprawie reprywatyzacji, wyjaœniam co nastêpuje.

Sprawa zadoœæuczynienia i przywrócenia sprawiedliwoœci jest kwesti¹ moralnej
odpowiedzialnoœci wobec obywateli. Polska jest jedynym krajem w Europie Œrodko-
wowschodniej, w którym nie uda³o siê jeszcze uregulowaæ prawnie istoty, zakresu
i sposobu naprawienia krzywd, wyrz¹dzonych aktami nacjonalizacyjnymi, wydanymi
na skutek zmian politycznych wynikaj¹cych z zakoñczenia drugiej wojny œwiatowej.
Rezultatem dotychczasowego zaniechania uchwalenia odpowiedniej ustawy jest go-
dzenie siê na utrzymywanie stanu sprzecznego z ogólnym poczuciem sprawiedliwoœci,
zasadami ochrony w³asnoœci przyjêtymi w obowi¹zuj¹cych Polskê umowach miêdzy-
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narodowych i Konstytucji (art. 21) oraz z nierespektowaniem zasady demokratycznego
pañstwa prawnego (art. 2 Konstytucji).

Z punktu widzenia ekonomicznego i prawnego brak regulacji problemu reprywatyza-
cji, powoduje, ¿e wiele przedsiêwziêæ gospodarczych by³o i jest wadliwie przeprowadzo-
nych na skutek niejasnej sytuacji prawnej mienia w kontekœcie kierowanych do niego
roszczeñ by³ych w³aœcicieli lub ich spadkobierców. Stan niepewnoœci odnosi siê w szcze-
gólnoœci do procesów komercjalizacji i prywatyzacji mienia pañstwowego, jak równie¿
znajduj¹cego siê w dyspozycji samorz¹du terytorialnego. Roszczenia podnoszone przez
dawnych w³aœcicieli uniemo¿liwiaj¹ obrót nieruchomoœciami, wnoszenie ich do spó³ek,
a tak¿e zwyk³e uregulowanie stanu prawnego nieruchomoœci. Taki stan rzeczy nie sprzy-
ja zaufaniu przedsiêbiorców zainteresowanych inwestowaniem w Polsce.

Z uwagi na powy¿sze, uchwalenie ustawy rekompensuj¹cej skutki prawne przejê-
cia mienia obywateli w latach 1944–1962, jest jedyn¹ mo¿liwoœci¹ naprawienia krzywd
wywo³anych brakiem odszkodowania z tego tytu³u.

Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej poprzez uchwalenie ww. ustawy ma zdecydowan¹
wolê polityczn¹ ostatecznego zakoñczenia i rozwi¹zania problemu reprywatyzacji.

Obecny stan prawny umo¿liwia odzyskanie w naturze przejêtego mienia nie tylko
w drodze powództwa cywilnego przed s¹dem powszechnym, lecz tak¿e w postêpowaniu
administracyjnym przed organem administracji.

Dochodzenie roszczeñ jest realizowane zgodnie z regu³ami okreœlaj¹cymi tryb po-
stêpowania w sprawie administracyjnej i tryb stwierdzania niewa¿noœci ostatecznej
decyzji administracyjnej (tylko wtedy, gdy zachodz¹ wyraŸne przes³anki wynikaj¹ce
z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 156 § 1 pkt. 2 k.p.a.: „Organ administracji publicznej stwierdza nie-
wa¿noœæ decyzji, która wydana zosta³a z ra¿¹cym naruszeniem prawa”. Zgodnie z po-
wo³anym przepisem o uniewa¿nienie decyzji nacjonalizacyjnej mo¿na wyst¹piæ jedynie
wówczas, gdy zosta³a ona wydana z naruszeniem ówczeœnie obowi¹zuj¹cego prawa.

Stosownie do art. 157 kodeksu postêpowania administracyjnego organem w³aœci-
wym do zbadania legalnoœci decyzji nacjonalizacyjnej jest organ wy¿szego stopnia nad
organem, który powy¿sz¹ decyzjê wyda³, a je¿eli decyzja zosta³a wydana przez Ministra
– ten organ.

Odzyskanie przejêtego mienia przez osoby, które we w³aœciwym postêpowaniu
(przed s¹dem powszechnym w postêpowaniu cywilnym lub organem administracji)
udowodni³y, ¿e konkretna decyzja nacjonalizacyjna zosta³a wydana z ra¿¹cym naru-
szeniem ówczeœnie obowi¹zuj¹cego prawa, jest mo¿liwe wówczas, gdy znacjonalizowa-
ne mienie przetrwa³o i znajduje siê obecnie w zasobie w³asnoœci publicznej.

Ka¿da skarga kierowana do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasbur-
gu jest przez Trybuna³ rozpatrywana indywidualnie. Tak¿e rozstrzygniêcia Trybuna³u
s¹ zindywidualizowane i odnosz¹ siê do konkretnej skargi. Nie ma jednolitej linii orzecz-
niczej w sprawach roszczeñ reprywatyzacyjnych kierowanych do Europejskiego Try-
buna³u Praw Cz³owieka.

Z powa¿aniem
MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 21 kwietnia 2005 r. o op³atach abonamentowych
za u¿ywanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera siê op³a-
ty abonamentowe. Na ka¿dym u¿ytkowniku takich odbiorników ci¹¿y prawny
obowi¹zek ich rejestracji w placówkach tak zwanego operatora publicznego, to
jest Poczty Polskiej. Równie¿ na Poczcie Polskiej spoczywa obowi¹zek pobiera-
nia i egzekwowania tych op³at.

Z danych statystycznych wynika, ¿e na przestrzeni ostatnich lat istotnie
zmniejszy³a siê liczba abonentów radiowych i telewizyjnych. W 1995 r. abo-
nentów radiowych by³o dziesiêæ milionów sto dziewiêædziesi¹t trzy tysi¹ce,
a w roku 2006 – osiem milionów siedemdziesi¹t tysiêcy, zaœ abonentów tele-
wizyjnych w 1995 r. – dziewiêæ milionów szeœæset siedemdziesi¹t siedem ty-
siêcy, a w 2006 r. – siedem milionów osiemset dwadzieœcia tysiêcy. S¹ to
dane z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 r. Z tego sa-
mego rocznika statystycznego mo¿na wyczytaæ, ¿e zwiêkszy³a siê w Polsce
liczba u¿ytkowanych odbiorników telewizyjnych w przeliczeniu na tysi¹c
mieszkañców oraz nie zmniejszy³a siê liczba gospodarstw domowych. Z tych
danych mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e zwiêksza siê liczba osób niep³ac¹cych
abonamentu mimo u¿ytkowania odbiorników radiowo-telewizyjnych.

W zwi¹zku z tym, ¿e art. 7 ust. 1 przywo³ywanej ustawy stanowi, ¿e kon-
trole wykonywania obowi¹zku rejestracji odbiorników RTV oraz obowi¹zku
uiszczania op³aty abonamentowej prowadzi operator publiczny, to jest Poczta
Polska, zaœ w myœl ust. 2 tego artyku³u nadzór nad wykonywaniem kontroli
rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowi¹zku po-
bierania op³aty abonamentowej sprawuje minister w³aœciwy do spraw ³¹cz-
noœci, czyli minister infrastruktury, proszê o wyjaœnienie, jakie czynnoœci
i z jakim skutkiem podejmowane by³y od daty wejœcia w ¿ycie ustawy o op³a-
tach abonamentowych przez ministra infrastruktury w zakresie wykonywa-
nia tego nadzoru. Proszê w szczególnoœci o podanie, ile by³o w tym okresie
kontroli u operatora, co stanowi³o ich przedmiot, jakich dokonano ustaleñ i ja-
kie zalecenia zosta³y przyjête oraz z jakim skutkiem je realizowano. Jedno-
czeœnie proszê o odpowiedŸ, czy dokonywana by³a ocena realizacji
obowi¹zków spoczywaj¹cych zgodnie z przywo³ywan¹ ustaw¹ na operato-
rze, to jest Poczcie Polskiej, a je¿eli tak, to co wynik³o z tej oceny.

Bior¹c pod uwagê informacjê znajduj¹c¹ siê w stanowisku Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zapowiedzi ogra-
niczenia i likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego, z której wynika, ¿e
w styczniu i lutym bie¿¹cego roku nast¹pi³ spadek o 20%, czyli o 52 milio-
ny z³, wp³ywów abonamentowych w stosunku do tego samego okresu z roku
ubieg³ego, proszê pana ministra o odpowiedŸ, jakie dzia³ania podj¹³ pan lub
podejmie w tej sytuacji w ramach nadzoru okreœlonego w art. 7 ust. 2 przywo-
³ywanej ustawy.

Bohdan Paszkowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 9 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Bohdana Paszkowskiego dotycz¹ce

realizacji przez ministra w³aœciwego ds. ³¹cznoœci okreœlonego art. 7 ust. 2 ustawy
o op³atach abonamentowych nadzoru w zakresie kontroli rejestracji odbiorników RTV
przekazane przy piœmie z dnia 2 kwietnia 2008 r. znak: BPS/DSK-043-278/08 przed-
stawiam co poni¿ej.

Na wstêpie chcia³bym wyjaœniæ, ¿e ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o op³atach
abonamentowych zosta³a uchwalona z inicjatywy legislacyjnej podjêtej przez ministra
w³aœciwego ds. kultury przy wspó³pracy z Krajow¹ Rad¹ Radiofonii i Telewizji. Minister
w³aœciwy ds. ³¹cznoœci i operator publiczny – „Poczta Polska” s¹ jedynie wykonawcami
postanowieñ tej ustawy. Nale¿y przy tym wyjaœniæ, ¿e realizacja zadañ przewidzianych
zarówno dla ministra jak i Poczty Polskiej w ww. ustawie jest w znaczny sposób ograni-
czona przepisami wynikaj¹cymi z innych aktów prawnych, a mianowicie z ustawy za-
sadniczej – Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954).

Ustawa o op³atach abonamentowych w art. 7 ust. 1 powierza Poczcie Polskiej jako
operatorowi publicznemu kontrolê wykonywania obowi¹zku rejestracji odbiorników
radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowi¹zku uiszczania op³aty abonamentowej.
Jednoczeœnie w art. 7 ust. 10 zobowi¹zuje ministra w³aœciwego ds. ³¹cznoœci do okreœ-
lenia w drodze rozporz¹dzenia jednostek operatora publicznego uprawnionych do
przeprowadzania tej kontroli. W wykonaniu tej delegacji, minister w³aœciwy ds. ³¹czno-
œci w porozumieniu z Przewodnicz¹cym KRRiT w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie okreœlenia jednostek operatora publicznego
przeprowadzaj¹cych kontrolê wykonywania obowi¹zku rejestracji odbiorników radiofo-
nicznych i telewizyjnych i uiszczania op³at abonamentowych za ich u¿ywanie, wzoru
upowa¿nienia do wykonywania czynnoœci kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania
tych upowa¿nieñ (Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1116 z póŸn. zm.) okreœli³ jednostki ope-
ratora publicznego uprawnione do przeprowadzania, na obszarze swojego dzia³ania,
kontroli wykonywania powy¿szego obowi¹zku przewidzianego w art. 7 ust. 1. Istotn¹
barier¹ jednak w dokonywaniu przez upowa¿nionych pracowników jednostek organi-
zacyjnych Poczty Polskiej kontroli tym zakresie jest zagwarantowane w art. 50 Konsty-
tucji RP prawo nienaruszalnoœci mieszkania. Prawo to jako prawo ustawy zasadniczej
maj¹cej wy¿szoœæ nad innymi ustawami skutecznie uniemo¿liwia wejœcie kontrolerów
do lokalu mieszkalnego bez zgody jego w³aœciciela i skontrolowania czy w lokalu u¿y-
wane s¹ odbiorniki rtv i czy s¹ one zarejestrowane i op³acane.

Ponadto obecny stan prawny nie pozwala te¿ Poczcie Polskiej na egzekwowanie za-
leg³ych op³at abonamentowych w trybie przepisów ustawy o postêpowaniu egzekucyj-
nym w administracji pomimo, i¿ art. 7 ust. 3 ustawy o op³atach abonamentowych
stanowi, ¿e przepisy tej ustawy stosuje siê do op³at abonamentowych. Pragnê tu poin-
formowaæ, ¿e po wejœciu w ¿ycie przepisów ustawy o op³atach abonamentowych opera-
tor publiczny – Poczta Polska w celu wywi¹zania siê z postanowieñ art. 7 ust. 1 tej
ustawy dostosowa³a swój system obs³ugi wp³at i rozliczeñ abonamentu rtv do genero-
wania danych dla prowadzenia czynnoœci windykacyjnych na drodze postêpowania
administracyjnego. Uruchomienie jednak trybu egzekucyjnego wobec abonentów
skomplikowa³o stanowisko Ministra Finansów, które zauwa¿a pewne luki prawne
w ustawie o op³atach abonamentowych utrudniaj¹ce jednostkom organizacyjnym
Poczty Polskiej sformu³owanie prawid³owego tytu³u wykonawczego i ustalenie wyma-
galnoœci œwiadczenia nale¿noœci windykacyjnych z ustawy o op³atach abonamento-
wych w trybie przepisów ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
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W szczególnoœci ustawa o op³atach abonamentowych nie okreœla przedawnienia zaró-
wno co do obowi¹zku uiszczania op³at abonamentowych wynikaj¹cego wprost z usta-
wy, jak i uiszczania nale¿noœci z tytu³u braku rejestracji odbiorników rtv ustalanych
w drodze decyzji administracyjnej, nie ustala te¿ terminu zap³aty wymaganej nale¿no-
œci w razie stwierdzenia u¿ywania odbiorników bez rejestracji, ani nie upowa¿nia do te-
go organu wydaj¹cego decyzjê. Poczta Polska w celu wyjaœnienia sprawy po raz kolejny
wystêpowa³a pisemnie do Ministerstwa Finansów o ponowne przeanalizowanie spra-
wy. Ministerstwo Finansów nie zmieni³o jednak swojego stanowiska. Wskaza³o, ¿e
w celu umo¿liwienia dochodzenia przedmiotowych nale¿noœci w trybie egzekucji admi-
nistracyjnej niezbêdne jest douregulowanie w ustawie o op³atach abonamentowych
ww. kwestii.

O zaistnia³ych problemach i potrzebie dokonania nowelizacji ustawy o op³atach
abonamentowych b. Minister Transportu trzykrotnie informowa³ Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (w pismach z dnia 4 sierpnia 2006 r., 29 listopada 2006 r.
i 27 marca 2007 r.), w którego kompetencjach ustawa ta pozostaje. W odpowiedzi na
powy¿sze (pismo z 30 kwietnia 2007 r.) Minister Kultury i Dziedzictwa narodowego po-
informowa³, ¿e zdaje sobie sprawê z luk prawnych wynikaj¹cych z obecnie obowi¹zu-
j¹cej ustawy o op³atach abonamentowych i ¿e wspólnie z KRRiT rozwa¿a podjecie prac
zmierzaj¹cych do zmiany przepisów maj¹cych na celu usprawnienie œci¹galnoœci op³at
abonamentowych. Maj¹c zatem na uwadze powszechne stanowisko judykatury oraz
doktryny prawa, które bardzo krytycznie odnosz¹ siê do wyk³adni przepisów prawa ad-
ministracyjnego, ustawa o op³atach abonamentowych – w obecnym brzmieniu – nie
daje wystarczaj¹cych podstaw do wszczynania i prowadzenia egzekucji administracyj-
nej op³at abonamentowych.

W sytuacji zatem, gdy system prawny uniemo¿liwia Poczcie Polskiej wywi¹zanie siê
w pe³nym zakresie z zadañ przewidzianych w ustawie o op³atach abonamentowych, to
minister w³aœciwy ds. ³¹cznoœci nie ma podstaw prawnych aby rozliczaæ Pocztê Polsk¹
z wykonania tych zadañ, które realizuje ona na miarê posiadanych mo¿liwoœci. Pragnê
tu jednak zapewniæ, ¿e niezale¿nie od ww. ograniczeñ Poczta Polska dok³ada wszelkich
starañ aby z powierzonych jej zadañ wywi¹zywaæ siê jak najlepiej. Le¿y to bowiem rów-
nie¿ w jej interesie gospodarczym, jako ¿e otrzymuje ona z tego tytu³u wynagrodzenie,
o którym mowa w art. 6 ust. 2 i w art. 7 ust. 8 tej ustawy stanowi¹ce jej przychód.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyra¿am nadziejê, ¿e w sposób dostateczny wyjaœni³em kwe-
stie poruszone w oœwiadczeniu z³o¿onym przez Pana Senatora Bohdana Paszkowskiego.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 6 marca 2008 r. w gazecie „Polska The Times Dziennik Zachodni”

ukaza³ siê artyku³ pod tytu³em „Musimy oszczêdzaæ du¿o wiêcej energii”.
Jest to zapis wywiadu, jakiego udzieli³ pan redaktorom Agacie Kondziñskiej
i Grzegorzowi Rzeczkowskiemu.

Wypowiedzia³ siê Pan tam wyraŸnie przeciwko budowie na Wiœle nastêp-
nego stopnia wodnego, w Nieszawie: „Nie bêdê popiera³ budowy tam na Dol-
nej Wiœle, bo to nie ma ¿adnego uzasadnienia ekonomicznego. Koszty
horrendalne, a w zamian zniszczony odcinek rzeki. Wis³a jest wspania³ym re-
zerwatem przyrody, który zamieszkuje wiele gatunków ptaków. Tak ju¿ po-
winno pozostaæ. W Europie s¹ tylko dwie rzeki, które s¹ ma³o przekszta³cone
przez cz³owieka: Loara i Wis³a. Zostawmy je wiêc w takim kszta³cie, w jakim
s¹ obecnie. To moje credo”.

W obliczu tej wypowiedzi wyra¿am swoje g³êbokie zaniepokojenie, widzê
bowiem jej powa¿n¹ sprzecznoœæ z odpowiedzi¹ otrzyman¹ z Ministerstwa
Œrodowiska, podpisan¹ przez Pana, Panie Ministrze, na moje oœwiadczenie
z³o¿one 10 grudnia 2007 r. w sprawie zabezpieczenia stopnia wodnego we
W³oc³awku.

Panie Ministrze, czy decyzja w sprawie „Ekologicznego bezpieczeñstwa
stopnia wodnego we W³oc³awku” zosta³a ju¿ podjêta?

Czy dzia³ania podejmowane obecnie przez Ministerstwo Œrodowiska bê-
d¹ polega³y na udokumentowaniu odst¹pienia od wariantu budowy nowego
stopnia wodnego?

Opracowana i zaktualizowana „Strategia gospodarki wodnej” z wrzeœ-
nia 2005 r. jest dokumentem obowi¹zuj¹cym. W dokumencie tym jest zapis
o dzia³aniach inwestycyjnych zabezpieczaj¹cych przed katastrof¹ stopnia
wodnego we W³oc³awku. Jednoczeœnie „Ekologiczne bezpieczeñstwo stopnia
wodnego” jest zapisane w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i œrodowi-
sko” 2007–2013 – Priorytet III „Zarz¹dzanie zasobami i przeciwdzia³anie za-
gro¿eniom œrodowiska”.

Czy w interpretacji Ministerstwa Œrodowiska istnieje niespójnoœæ „Strategii
gospodarki wodnej” i Programu Operacyjnego „Infrastruktura i œrodowisko”?

Czy uwa¿a Pan, ¿e istnieje zagro¿enie dotrzymania terminu przeprowa-
dzenia konsultacji spo³ecznych i analizy wp³ywu na œrodowisko stopnia
i zbiornika Nieszawa – Ciechocinek?

Czy uwa¿a Pan, ¿e wydana w 2000 r. opinia ekspertów, wskazuj¹ca na
koniecznoœæ budowy stopnia w Nieszawie jako najw³aœciwszy sposób zabez-
pieczenia stopnia we W³oc³awku, jest manipulacj¹ polityczn¹ realizowan¹
pod konkretne zapotrzebowanie?

Czy remont zapory we W³oc³awku i nieustaj¹ce prace naprawcze progu
podpiêtrzaj¹cego trwale zabezpiecz¹ stopieñ wodny we W³oc³awku?

Szanowny Panie Ministrze! W opinii wielu specjalistów, naukowców,
przedstawicieli œrodowisk zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹ Ministerstwo
Œrodowiska, bêd¹c odpowiedzialne za sprawy gospodarki wodnej, nie pro-
wadzi gospodarki zasobami wodnymi. K³ad¹c nacisk na zagadnienia kon-
serwatorskiej ochrony przyrody i poprawê jakoœci wód, zupe³nie zaniedbuje
¿eglugê œródl¹dow¹, ochronê przeciwpowodziow¹, energetykê wodn¹ czy
hydrotechnikê. Czy projekt „Ekologicznego bezpieczeñstwa stopnia wodnego
we W³oc³awku” wpisze siê jedynie w konserwatorsk¹ ochronê przyrody?

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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OdpowiedŸ

Warszawa, 24 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Andrzeja Persona, pis-

mo znak: BPS/DSK-043-297/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r., dotycz¹ce stopnia wodnego
we W³oc³awku, przekazujê nastêpuj¹ce informacje w przedmiotowej sprawie.

G³ównym celem projektu „Ekologiczne bezpieczeñstwo stopnia wodnego W³oc³a-
wek” jest trwa³e zabezpieczenie stopnia wodnego we W³oc³awku, umo¿liwiaj¹ce jego
dalsz¹ niezagro¿on¹ i swobod¹ pracê, a tym samym stworzenie lepszych warunków za-
bezpieczenia przed powodziami doliny Wis³y poni¿ej stopnia.

Wykonawca dokumentacji przygotowawczej, Hydroprojekt Sp. z o.o. Warszawa, ma
przedstawiæ warianty mo¿liwych rozwi¹zañ – min. 5 wariantów, w tym warianty
uwzglêdniaj¹ce:

– rozbiórkê stopnia wodnego W³oc³awek,
– wariant „0”, (brak dzia³añ),
– lokalizacjê nowego stopnia wodnego w Nieszawie,
– lokalizacjê nowego stopnia wodnego w innym miejscu ni¿ Nieszawa,
– budowê sta³ego progu piêtrz¹cego poni¿ej stopnia wodnego W³oc³awek.
Decyzja w sprawie wyboru wariantu zostanie podjêta po zakoñczeniu opracowania

dokumentacji, które planowane jest na czerwiec b.r.
Ocena stanu technicznego stopnia wodnego we W³oc³awku œwiadczy o konieczno-

œci podjêcia remontu korpusu zapory i urz¹dzeñ spustowych.
Przeprowadzenie modernizacji stopnia zosta³o uwzglêdnione w projekcie pn. „Eko-

logiczne bezpieczeñstwo stopnia wodnego W³oc³awek: budowa stopnia wodnego lub
sta³ego progu, zwiêkszenie bezpieczeñstwa powodziowego i przeciwdzia³ania erozji na
Wiœle od Nieszawy do Torunia, modernizacja stopnia wodnego we W³oc³awku”, który
znalaz³ siê na zweryfikowanej liœcie projektów indywidualnych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013 opublikowanej przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego w dniu 1 lutego 2008 r. Na Liœcie Podstawowej Priorytetu
III – Zarz¹dzanie zasobami i przeciwdzia³anie zagro¿eniom œrodowiska, Dzia³ania 3.1.
Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego projekt
znalaz³ siê na pozycji 41.

W przypadku zaniechania remontu stopnia, przy jednoczesnym rozpoczêciu budo-
wy nastêpnego stopnia wodnego, wzroœnie zagro¿enie katastrof¹ budowlan¹, gdy¿ czas
realizacji nowego stopnia wyniós³by co najmniej 6 lat. Zniszczeniu uleg³by wówczas za-
równo stopieñ we W³oc³awku, jak i ju¿ zrealizowane obiekty nowo budowanego stop-
nia, a bezpieczeñstwo przeciwpowodziowe doliny Wis³y poni¿ej zapory we W³oc³awku
uleg³oby znacznemu pogorszeniu.

Wykonanie remontu zapory we W³oc³awku pozwoli na unikniêcie przedstawionych
wy¿ej niebezpieczeñstw, a dodatkowo umo¿liwi dok³adn¹ analizê i przedyskutowanie,
bêd¹cych na ukoñczeniu, opracowañ Hydroprojektu sp. z o. o. w Warszawie.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Janusz Zaleski

7. posiedzenie Senatu w dniu 27 marca 2008 r. 287



Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
Z zaniepokojeniem przyj¹³em wiadomoœæ, ¿e ministerstwo zamierza

zmieniæ ustawê o produkcji ¿ywnoœci zmodyfikowanej genetycznie, na po-
cz¹tek ustawê o paszach, która mówi o przesuniêciu a¿ do 2012 r. terminu
wycofania pasz GMO. Tymczasem zdecydowana wiêkszoœæ Polaków, podob-
nie jak i obywateli z innych krajów UE, ¿¹da zaprzestania intensywnych me-
tod hodowli zwierz¹t z jej absolutnym uzale¿nieniem od ponadnarodowych
korporacji, w tym równie¿ od pasz opartych na mieszance soi i kukurydzy
modyfikowanych genetycznie.

Na ca³ym œwiecie pojawiaj¹ siê przypadki zachorowañ, a nawet œmierci
zwierz¹t z powodu zaburzeñ metabolicznych wynikaj¹cych ze spo¿ycia ge-
netycznie modyfikowanej ¿ywnoœci. Produkty pochodz¹ce ze zwierz¹t kar-
mionych genetycznie modyfikowan¹ pasz¹ zawieraj¹ pozosta³oœci GMO.
Mog¹ to byæ ma³e iloœci, ale regularne spo¿ywanie takiej ¿ywnoœci mo¿e do-
prowadziæ do powa¿nych problemów zdrowotnych u ludzi. Dopóki nie zosta-
nie udowodnione, ¿e pasze te s¹ ca³kowicie bezpieczne, ich u¿ywanie
powinno zostaæ zakazane, co bêdzie w interesie spo³eczeñstwa i zdrowia
zwierz¹t. Jest to klasyczny przypadek wprowadzenia w ¿ycie zasady ostro¿-
noœci gwarantowanej w europejskim prawie.

Wiemy, ¿e obecny stan wiedzy umo¿liwia naukowcom manipulowanie
materia³em genetycznym i modyfikowanie roœlin, zwierz¹t i mikroorganiz-
mów w taki sposób, ¿e mo¿liwe jest uzyskanie odmian, które nie pojawi³yby
siê w œrodowisku naturalnym. Wybrane geny bakterii, wirusów, roœlin i zwie-
rz¹t wprowadzane s¹ do innych roœlin, np. soi, rzepaku, kukurydzy czy ry¿u,
w celu uzyskania u nich nowych cech. Przyk³adowo naukowcy wprowadzili
materia³ genetyczny skorpiona do kukurydzy, bakterii do soi albo genów ro-
puchy do ziemniaków. W trakcie tego procesu manipulacji genetycznych za-
chodzi prawdopodobieñstwo usuniêcia pewnych fragmentów i rearan¿acji
przestrzennych DNA.

Technikê wstawiania obcych genów do organizmów roœlin czy zwierz¹t
mo¿na porównaæ do wstawienia wirusa do systemu komputerowego – nie ma
mo¿liwoœci sprawdzenia, gdzie faktycznie gen bêdzie siê znajdowa³ i jak bê-
dzie siê replikowa³. Krótko mówi¹c, zjawiska tego typu mog¹ prowadziæ do
nieprzewidywalnych i niespodziewanych skutków, jak na przyk³ad utrata
odpornoœci na dany rodzaj wirusa, negatywny wp³yw na rozrodczoœæ po¿y-
tecznych owadów albo zaskakuj¹ce zmiany w organizmach szczurów konsu-
muj¹cych transgeniczn¹ ¿ywnoœæ.

Poniewa¿ trwa na œwiecie wyœcig w produkcji jak najtañszej ¿ywnoœci
z powodów komercyjnych, jej producenci nie zapewniaj¹ wystarczaj¹cej ilo-
œci informacji na temat sk³adników modyfikowanych genetycznie w oferowa-
nych produktach. Konsumuj¹c rzekomo tañsz¹ ¿ywnoœæ, nie wiemy, jak
skoñczy siê ten gigantyczny na nas eksperyment, nie s¹ bowiem prowadzone
¿adne d³ugoterminowe badania nad bezpieczeñstwem modyfikowanych ge-
netycznie produktów. Jeffrey Smith, znany na œwiecie autor ksi¹¿ki „Nasiona
k³amstwa” oraz œwiatowego bestsellera „Genetyczna ruletka”, dyrektor wy-
konawczy Instytutu Odpowiedzialnych Technologii z siedzib¹ w USA, bêd¹c
ostatnio w Polsce, ostrzega³ miêdzy innymi kobiety w ci¹¿y, ¿e jedz¹c gene-
tycznie modyfikowan¹ ¿ywnoœæ, mog¹ naraziæ swoje dzieci na ogromne nie-
bezpieczeñstwo: „Naturalne geny mog¹ zostaæ usuniête, rozbite,
wy³¹czone, w³¹czone na sta³e, odwrócone, powielone lub przesuniête,
w wyniku czego poziomy ekspresji setek genów mog¹ zostaæ zmienione”.

Przypomnê, ¿e w 2006 r. rz¹d Jaros³awa Kaczyñskiego przyj¹³ ramowe
stanowisko w sprawie ¿ywnoœci modyfikowanej genetycznie, z którego wyni-
ka, ¿e Polska jest krajem wolnym od GMO. Przyjêto wówczas tak¿e ustawê
o nasiennictwie zakazuj¹c¹ wprowadzania do obrotu nasion modyfikowa-
nych genetycznie, jak równie¿ ustawê o paszach zakazuj¹c¹ produkcji pasz
z udzia³em GMO.
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Próba zmiany obecnie istniej¹cego zakazu wprowadzenia roœlin i produk-
tów GMO do Polski zagra¿a nie tylko naszemu zdrowiu, ale tak¿e g³ównym
priorytetom w rozwoju polskiego rolnictwa oraz strategii eksportu naszych pro-
duktów rolnych. Nie ka¿dy z nas wie, ¿e nie jest mo¿liwe wspó³istnienie upraw
tradycyjnych i modyfikowanych genetycznie. Dlatego wprowadzenie modyfi-
kowanych genetycznie roœlin do œrodowiska pozbawi Polskê atutu producenta
¿ywnoœci wysokiej jakoœci biologicznej. A mo¿e w³aœnie o to chodzi?

Polska ma wci¹¿ status kraju wolnego od GMO, a to powa¿ny argument
przy oferowaniu naszej ¿ywnoœci na eksport. Popyt na ¿ywnoœæ tradycyjn¹
i ekologiczn¹ odznacza siê obecnie niespotykan¹ w innych dziedzinach dyna-
mik¹ wzrostu, rzêdu 20% rocznie. Od 2006 r. Polska zrobi³a olbrzymi krok na-
przód w dziedzinie produkcji ekologicznej. Nasze produkty z certyfikatem
ciesz¹ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem ze strony europejskich kontra-
hentów. Na miêdzynarodowych wystawach i targach nasi rolnicy otrzymuj¹
propozycje wspó³pracy w zakresie sprzeda¿y miêsa, warzyw i zbó¿.

Polscy rolnicy nie musz¹ konkurowaæ z przemys³owymi gospodarstwami
i producentami w Unii. Nie musimy uczestniczyæ w wyœcigu, kto wyprodukuje
najwiêcej niskiej jakoœci produktów, których i tak jest nadmiar. Lepiej skupiæ
siê na tym, czego naprawdê konsumenci poszukuj¹: wysokiej jakoœci ¿ywno-
œci tradycyjnej i ekologicznej. To w³aœnie w tym tkwi potencja³ Polski. To taki
towar chc¹ od nas kupowaæ.

W zwi¹zku z tym pragnê dowiedzieæ siê od Pana Ministra, jak¹ Polska
ma strategiê wobec narzucania nam przez UE wprowadzenia produkcji ¿yw-
noœci zmodyfikowanej genetycznie. Czy prawd¹ jest wprowadzanie zmiany
ustawy o paszach?

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.10

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Czes³awa Ryszki przes³anego przy

piœmie z dnia 2 kwietnia 2008 r., znak BPS/DSK-043-298/08 uprzejmie informujê, ¿e
kwestie dotycz¹ce pasz genetycznie zmodyfikowanych s¹ uregulowane bardzo restryk-
cyjnymi przepisami znajduj¹cymi siê w rozporz¹dzeniach wspólnotowych jakimi s¹:

– rozporz¹dzenie nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrzeœ-
nia 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej ¿ywnoœci i paszy oraz

– rozporz¹dzenie nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrzeœ-
nia 2003 r. w sprawie mo¿liwoœci œledzenia i znakowania organizmów genetycznie
zmodyfikowanych oraz mo¿liwoœci œledzenia ¿ywnoœci i produktów paszowych wypro-
dukowanych z organizmów genetycznie zmodyfikowanych i zmieniaj¹ce dyrektywê
2001/18/WE.

Rozporz¹dzenia te obowi¹zuj¹ wprost we wszystkich pañstwach cz³onkowskich UE
i w zwi¹zku z tym Polska bêd¹c cz³onkiem UE jest zobligowana do przestrzegania prze-
pisów tych rozporz¹dzeñ.

Przyjête przez Radê Ministrów w dniu 7 marca 2006 r. „Ramowe Stanowisko Polski
dotycz¹ce organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)”, jest niezgodne z obo-
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wi¹zuj¹cym prawem wspólnotowym. W dokumencie tym Rz¹d opowiedzia³ siê przeciw-
ko wprowadzaniu do obrotu pasz GM oraz prowadzeniu upraw genetycznie
zmodyfikowanej kukurydzy, rzepaku, buraka cukrowego, ziemniaka i soi.

Jednoczeœnie, Rz¹d dopuszcza mo¿liwoœæ importu ¿ywnoœci genetycznie modyfiko-
wanej (GM) pod warunkiem wyraŸnego jej oznakowania i bez mo¿liwoœci dalszego jej
przetwarzania w Polsce.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wprowadzaj¹c zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu
i stosowania w ¿ywieniu zwierz¹t pasz genetycznie zmodyfikowanych Polska nie mo¿e
ograniczyæ nap³ywu ¿ywnoœci z innych Pañstw Cz³onkowskich jak i z krajów trzecich,
w tym produktów pochodzenia zwierzêcego uzyskanych ze zwierz¹t lub od zwierz¹t
karmionych paszami GMO, co w znacz¹cy sposób zagra¿a interesom polskich produ-
centów, szczególnie drobiu i trzody chlewnej.

Obecnie prowadzone s¹ prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy
o paszach, która do dnia 1 stycznia 2012 r. przesuwa termin wejœcia w ¿ycie zakazu
wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w ¿ywieniu zwierz¹t pasz gene-
tycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przezna-
czonych do u¿ytku paszowego. Aktualnie projekt ustawy jest przedmiotem
uzgodnieñ miêdzyresortowych.

Propozycja wprowadzenia moratorium podyktowana jest koniecznoœci¹ uwzglêd-
nienia interesów polskich producentów, których w znacz¹cej mierze dotknê³yby nega-
tywne konsekwencje wprowadzenia zakazu, zwi¹zane z brakiem wystarczaj¹cej iloœci
odpowiednich zamienników œruty sojowej genetycznie zmodyfikowanej, przewidywa-
nym znacz¹cym wzrostem cen surowców paszowych oraz utrat¹ konkurencyjnoœci wo-
bec innych producentów UE z krajów, w których taki zakaz nie obowi¹zuje.

Jednoczeœnie, uprzejmie informujê, ¿e na podstawie uchwa³y Nr 306/2007 Rady
Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany programu wieloletniego pod na-
zw¹ „Biologiczne, œrodowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji
zwierzêcej” w instytutach tj. Instytucie Zootechniki-PIB w Balicach k/Krakowa oraz
w Pañstwowym Instytucie Weterynaryjnym-PIB w Pu³awach w zostan¹ przeprowadzo-
ne w latach 2008–2010 badania dotycz¹ce m.in. „Wp³ywu pasz GMO na produkcyjnoœæ
i zdrowotnoœæ zwierz¹t, transfer transgenicznego DNA w przewodzie pokarmowym oraz
jego retencj¹ w tkankach i produktach ¿ywnoœciowych pochodzenia zwierzêcego”.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Janusza Sepio³a
oraz senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Od wielu lat wszystkie koncepcje zagospodarowania przestrzennego

kraju oraz wszystkie koncepcje uk³adu polskich autostrad i dróg szybkiego
ruchu zak³ada³y powi¹zanie naszego systemu z czechos³owackim (a potem
s³owackim) drog¹ przez Chy¿ne. Sytuacja uleg³a zmianie, gdy w drugiej po³o-
wie lat dziewiêædziesi¹tych, wtedy kiedy S³owacy przyst¹pili do budowy au-
tostrady w kierunku Czadcy i Ostrawy, a strona polska zdecydowa³a siê na
przeprowadzenie przez granicê drogi ekspresowej nie w rejonie obni¿enia,
czyli w okolicy tak zwanych Dzia³ów Orawskich, ale przez góry, a dok³adnie
przez Zwardoñ. Postêpowanie S³owaków jest zrozumia³e. Prowadzenie trasy
ekspresowej dolinami rzek Orawicy i Wagu by³oby niezwykle skomplikowa-
ne, jeœli nie niemo¿liwe. Kierunkowy uk³ad dróg po stronie polskiej nie zosta³
jednak odpowiednio przeprojektowany. Droga ekspresowa koñczy siê „œle-
po” w Rabce, zaœ ruch z aglomeracji krakowskiej, widaæ to ju¿ wyraŸnie,
w stronê s³owackiego systemu autostrad, a wiêc tak¿e w kierunku Austrii
i W³och, bêdzie siê kierowa³ na Bielsko, ¯ywiec i Zwardoñ, a nie na Chy¿ne.

Obecnie ruch z Krakowa do Bielska na odcinku G³ogoczów–Bielsko-Bia³a
odbywa siê jednojezdniow¹ drog¹ krajow¹ nr 52, wymagaj¹c¹ pilnego wy-
budowania obwodnic Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Andrychowa, Kêt,
Kóz oraz lepszego wprowadzenia na obwodnicê Bielska-Bia³ej. Oznacza to,
¿e wymaga ona w ogromnej czêœci zupe³nie nowego trasowania.

Wobec zaistnia³ej sytuacji zwracamy siê do Minister Rozwoju Regionalne-
go z sugesti¹, aby w aktualnie opracowywanej nowej koncepcji przestrzenne-
go zagospodarowania kraju uznaæ odcinek drogi G³ogoczów–Bielsko-Bia³a za
drogê ruchu szybkiego wi¹¿¹c¹ dwie drogi ekspresowe, nr 1 i nr 7, a wiêc g³ó-
wne osie transportowe pó³noc–po³udnie.

Z powa¿aniem
Janusz Sepio³
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 kwietnia 2008 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 2.04.2008 r., l.dz.

BM-I-0702-16-BB/08, dotycz¹ce Oœwiadczenia Panów Senatorów Janusza Sepio³a
i Stanis³awa Bisztygi w sprawie uk³adu dróg szybkiego ruchu w rejonie G³oczów–Biel-
sko-Bia³a przy granicy z Republik¹ S³owack¹, przedstawiam stanowisko MRR w tej
sprawie.

Wspomniana w Oœwiadczeniu „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowana Kraju
na lata 2008–2033”, opracowywana obecnie przez MRR, zgodnie z ustaw¹ o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym okreœla uwarunkowania, cele i kierunki zrów-
nowa¿onego rozwoju kraju, a w szczególnoœci (m.in.) rozmieszczenie obiektów
infrastruktury technicznej i transportowej. KPZK nie stanowi jednak aktu prawnego,
posiadaj¹cego moc decyzyjn¹. Koncepcja ta stanowi rz¹dowy dokument planistyczny,
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pe³ni¹cy funkcjê koordynuj¹c¹ w odniesieniu do rz¹dowych dokumentów strategicz-
nych i strategii rozwoju województw. Sprawa uk³adu dróg szybkiego ruchu w rejonie
G³oczowa–Bielsko-Bia³ej (i Zwardonia) znajduje swój wyraz w pracach nad KPZK, by³a
nawet omawiana na seminarium naukowym na temat wspó³pracy transgranicznej
w dniu 22 kwietnia br.

Doceniaj¹c wagê zagadnienia, przekazujê oœwiadczenie Panów Senatorów Mini-
strowi Infrastruktury, jako odpowiedzialnemu za uk³ad sieci transportowych, oraz Mi-
nistrowi Spraw Wewnêtrznych i Administracji, jako odpowiedzialnemu za wspó³pracê
transgraniczn¹ z krajami s¹siedzkimi. Stanowiska tych ministerstw, skonsultowane
na poziomie regionalnym, bêd¹ stanowi³y podstawê do wprowadzenia odpowiednich
zapisów w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowana Kraju na lata 2008–2033”.

Pragnê wyraziæ wdziêcznoœæ Panom Senatorom za zainteresowanie sprawami zago-
spodarowania przestrzennego kraju i zapewniam, ¿e ich uwagi zostan¹ potraktowane
z nale¿yt¹ starannoœci¹.

Z powa¿aniem
El¿bieta Bieñkowska
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Oœwiadczenie senatora Janusza Sepio³a
oraz senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od wielu lat wszystkie koncepcje zagospodarowania przestrzennego

kraju i wszystkie koncepcje uk³adu polskich autostrad i dróg szybkiego ruchu
zak³ada³y powi¹zanie naszego systemu z czechos³owackim (a potem s³owac-
kim) drog¹ przez Chy¿ne. Sytuacja uleg³a zmianie w drugiej po³owie lat dzie-
wiêædziesi¹tych, wtedy kiedy S³owacy przyst¹pili do budowy autostrady
w kierunku Czadcy i Ostrawy, a strona polska zdecydowa³a siê na przepro-
wadzenie przez granicê drogi ekspresowej nie w rejonie obni¿enia, czyli
w okolicy tak zwanych Dzia³ów Orawskich, ale przez góry, a dok³adnie przez
Zwardoñ. Postêpowanie S³owaków jest zrozumia³e. Prowadzenie trasy eks-
presowej dolinami rzek Orawicy i Wagu by³oby niezwykle skomplikowane,
jeœli nie niemo¿liwe. Kierunkowy uk³ad dróg po stronie polskiej nie zosta³ jed-
nak odpowiednio przeprojektowany. Droga ekspresowa koñczy siê „œlepo”
w Rabce, zaœ ruch z aglomeracji krakowskiej, co ju¿ wyraŸnie widaæ, w stro-
nê s³owackiego systemu autostrad, a wiêc tak¿e w kierunku Austrii i W³och,
bêdzie siê kierowa³ na Bielsko, ¯ywiec i Zwardoñ, a nie na Chy¿ne.

Obecnie ruch z Krakowa do Bielska na odcinku G³ogoczów–Bielsko-Bia³a
odbywa siê jednojezdniow¹ drog¹ krajow¹ nr 52, wymagaj¹c¹ pilnego wy-
budowania obwodnic Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Andrychowa, Kêt,
Kóz oraz lepszego wprowadzenia na obwodnicê Bielska-Bia³ej. Oznacza to,
¿e wymaga ona w ogromnej czêœci zupe³nie nowego trasowania.

Wobec zaistnia³ej sytuacji zwróciliœmy siê do Minister Rozwoju Regional-
nego z sugesti¹, aby w aktualnie opracowywanej nowej koncepcji przestrzen-
nego zagospodarowania kraju uznaæ odcinek drogi G³ogoczów–Bielsko-Bia³a
za drogê ruchu szybkiego wi¹¿¹c¹ dwie drogi ekspresowe, nr 1 i nr 7, a wiêc
g³ówne osie transportowe pó³noc–po³udnie.

Zwracamy siê do Pana Ministra z wnioskiem o rozpoczêcie, z pomoc¹ Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prac studyjnych i projektowych, tak
aby budowa najbardziej niezbêdnych obwodnic, czyli obwodnic Andrychowa
i Kalwarii Zebrzydowskiej, wpisywa³a siê w docelowy przebieg drogi szybkiego
ruchu.

W œwietle informacji zebranych dotychczas do planu zagospodarowania
przestrzennego województwa ma³opolskiego oraz faktu, ¿e droga ta warun-
kuje dostêpnoœæ takich centrów turystycznych jak Kalwaria Zebrzydowska
(wpisana na listê œwiatowego dziedzictwa UNESCO) oraz oœrodków prze-
mys³owych, reprezentowanych przez tak znacz¹ce przedsiêbiorstwa, jak Ma-
spex, Andoria, Aluminium Kêty, Ponar Wadowice, mo¿na œmia³o za³o¿yæ, ¿e
studia wykonalnoœci projektu na pewno przynios¹ pozytywne wyniki.

Z powa¿aniem
Janusz Sepio³
Stanis³aw Bisztyga

7. posiedzenie Senatu w dniu 27 marca 2008 r. 293



OdpowiedŸ

Warszawa, 5 maja 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Panów Senatorów Janusza Sepio³a

i Stanis³awa Bisztygê podczas 7. posiedzenia Senatu w dniu 27 marca 2008 r., przeka-
zanego przy piœmie z dnia 2 kwietnia 2008 r., znak: BPS/DSK-043-280/08, uprzejmie
przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

Podjêcie prac studialnych i projektowych z za³o¿eniem, ¿e dana droga bêdzie budo-
wana na parametrach klasy S, powinno byæ poprzedzone ujêciem tej drogi w rozpo-
rz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg
ekspresowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1334 z póŸn. zm.).

Nowe elementy w uk³adzie dróg szybkiego ruchu maj¹ wp³yw na funkcjonowanie ca-
³ego uk³adu, a przynajmniej jego znacznej czêœci, z tego te¿ powodu decyzje o uzupe³nie-
niu uk³adu nowymi odcinkami nie mog¹ byæ podejmowane incydentalnie. Propozycje
wprowadzenia zmian w sieci autostrad i dróg ekspresowych zostan¹ opracowane po
przeanalizowaniu wniosków z przygotowywanego obecnie przez Politechnikê Warszaw-
sk¹ „Studium uk³adu dróg szybkiego ruchu w Polsce, uk³ad kierunkowy horyzont 2025
rok, wraz z analiz¹ podzia³u funkcjonalnego ca³ej sieci drogowej Polski”.

Odnosz¹c siê natomiast do budowy drogi krajowej nr 52 na odcinku G³ogoczów–
Bielsko-Bia³a uprzejmie informujê, i¿ przygotowywana do realizacji inwestycja pod na-
zw¹ „Beskidzka Droga Integracyjna” bêdzie stanowiæ ci¹g, maj¹cy zast¹piæ istniej¹c¹
drogê krajow¹ nr 52, przebiegaj¹cy przez miejscowoœci Kozy, Kêty, Andrychów, Wado-
wice i Kalwaria Zebrzydowska. Kieruj¹c siê wynikami od dawna prowadzonych analiz
i prac studialnych, jak równie¿ przeprowadzonych konsultacji spo³ecznych nad roz-
wi¹zaniami dotycz¹cymi skali i zakresu przebudowy drogi krajowej nr 52, resort infra-
struktury stoi na stanowisku, ¿e przebudowa trasy powinna obj¹æ ca³y odcinek od
Bielska-Bia³ej do G³ogoczowa, po nowym œladzie. Droga ta charakteryzuje siê bowiem
równomiernym, bardzo wysokim natê¿eniem ruchu na granicy przepustowoœci. Po-
nadto specyfik¹ tej drogi s¹ ma³e odleg³oœci miêdzy po³o¿onymi w jej ci¹gu miastami.
Z tego te¿ powodu zasadnym jest aby modernizacj¹ zosta³ objêty ca³y ww. odcinek. Na-
le¿y bowiem zauwa¿yæ, i¿ wykonanie inwestycji punktowej np. budowa jednej obwod-
nicy nie spowoduje poprawy warunków ruchu na przedmiotowym odcinku.

Z uwagi na istotne znaczenie tej drogi w uk³adzie komunikacyjnym Polski po³u-
dniowej oraz planowane po³¹czenie jej z drog¹ ekspresow¹ S-1, zosta³y podjête inten-
sywne prace zmierzaj¹ce do przygotowania tej inwestycji. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad skierowa³a do w³adz samorz¹dowych, na terenie których plano-
wana jest budowa obwodnic i przebudowa drogi krajowej nr 52 i które jednoczeœnie de-
klarowa³y wsparcie dla tego etapu prac przygotowawczych – projekt porozumienia.
Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami etap prac przygotowawczych mia³by byæ wspó³finan-
sowany przez samorz¹dy, w zakresie dotycz¹cym opracowania dokumentacji i mate-
ria³ów niezbêdnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Jednak¿e nale¿y
podkreœliæ, i¿ wiêksz¹ czêœæ kosztów, gdy¿ a¿ ponad 70% bêdzie ponosiæ GDDKiA. Do
chwili obecnej jedynie czêœæ zainteresowanych samorz¹dów podpisa³a porozumienia.
Spoœród samorz¹dów 5 miast le¿¹cych na szlaku planowanej Beskidzkiej Drogi Inte-
gracyjnej samorz¹d Kalwarii Zebrzydowskiej i Andrychowa nie podpisa³y dotychczas
porozumienia.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e proces przygotowania inwestycji zostanie znacz-
nie przyspieszony. Przewiduje siê, ¿e ju¿ w po³owie bie¿¹cego roku zostanie przygoto-
wana analiza wielowariantowa, która pozwoli pod koniec 2008 r. na z³o¿enie do
Wojewody Ma³opolskiego wniosku o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowa-
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niach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia. Na koniec 2009 r. planowane jest uzyskanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, a w kolejnym roku pozwolenia na budowê. W œwie-
tle powy¿szego mo¿na przypuszczaæ, i¿ je¿eli wszystkie zaanga¿owane podmioty do³o¿¹
starañ to budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej bêdzie mog³a zostaæ zrealizowana ju¿
w latach 2012–2014.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Zbigniew Rapciak
Podsekretarz Stanu

7. posiedzenie Senatu w dniu 27 marca 2008 r. 295



Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o przeprowadzenie jak najszer-

szych konsultacji w sprawie za³o¿eñ reformy systemu nauki oraz reformy
szkolnictwa wy¿szego w œrodowiskach, których one bezpoœrednio dotycz¹,
oraz konsultacji z udzia³em wszystkich zainteresowanych stron. Przede
wszystkim mam tu na myœli plany dotycz¹ce publicznych szkó³ zawodo-
wych, które w ostatnich latach ugruntowa³y swoj¹ pozycjê wœród placówek
akademickich.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 9.05.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Eryka Smulewicza

podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 marca 2008 r. w sprawie konsultacji Za³o-
¿eñ reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wy¿szego (przes³anego przy
piœmie znak BPS/DSK-043-295/08 z dnia 2 kwietnia br.) – uprzejmie informujê.

Zmieniaj¹ce siê uwarunkowania spo³eczno-gospodarcze stawiaj¹ przed szkolni-
ctwem wy¿szym i nauk¹ nowe wyzwania. Bez przeprowadzenia reformy szkolnictwa
wy¿szego i nauki nie uda siê zbudowaæ gospodarki opartej na wiedzy i sprostaæ wy-
mogom rosn¹cej konkurencji na rynku krajowym, a tak¿e europejskim i œwiatowym.
Z t¹ tez¹ zgodzili siê przedstawiciele wszystkich œrodowisk naukowych i akademic-
kich zaproszonych na zorganizowan¹ przez MNiSW w dniach 24–25 stycznia br. de-
batê na temat szkolnictwa wy¿szego. Pierwszego lutego zosta³ powo³any Zespó³ do
Spraw Opracowania Za³o¿eñ Reformy Systemu Nauki i Reformy Systemu Szkolnic-
twa Wy¿szego. Cz³onkowie Zespo³u poszukiwali jak najlepszych rozwi¹zañ dla zape-
wnienia rozwoju uczelni, w tym publicznych wy¿szych szkó³ zawodowych i poprawy
ich sytuacji finansowej. 20 marca br. Zespó³ zakoñczy³ prace nad projektem za³o¿eñ
reformy.

16 kwietnia Premier w obecnoœci œrodowiska akademickiego przedstawi³ wyniki prac
Zespo³u. Obecnie projekt Za³o¿eñ reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa
wy¿szego zosta³ przekazany do uzgodnieñ spo³ecznych, w tym do uczelni, wszystkich
organizacji akademickich i zainteresowanych stron. Wyniki uzgodnieñ i uwagi zg³aszane
na spotkaniach z przedstawicielami œrodowiska akademickiego, w tym równie¿ z Konfe-
rencj¹ Rektorów Publicznych Szkó³ Zawodowych, a tak¿e Marsza³kami Województw
przes¹dz¹ o ostatecznym kszta³cie reformy systemu szkolnictwa wy¿szego.

£¹czê wyrazy szacunku
Prof. Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenia senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do wyst¹pienia Krajowego Zrzeszenia Producentów Rze-

paku bardzo proszê o informacjê, w jaki sposób przedmiotowa sprawa zosta-
nie za³atwiona.

Wyst¹pienie Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku dotyczy
ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w której, jak
podnosi zrzeszenie, nie zosta³o uwzglêdnione umieszczenie kodu CN dla sa-
moistnych biopaliw. Jednoczeœnie w myœl ustawy o zmianie ustawy o po-
datku akcyzowym i niektórych innych ustaw z dnia 11 maja 2007 r. estry
metylowe zosta³y dopisane do tabeli produktów akcyzowych, a wysokoœæ
akcyzy zosta³a ustalona na 10 z³ za 1000 l. Wed³ug zrzeszenia to rozwi¹za-
nie daje mo¿liwoœæ umieszczenia we wspomnianej ustawie o zwrocie podat-
ku akcyzowego zapisu daj¹cego mo¿liwoœæ wyliczania corocznie przez
Radê Ministrów wartoœci zwrotu akcyzy na podstawie rejestru rolników pro-
wadzonego przez Agencjê Rynku Rolnego przy zastosowaniu nastê-
puj¹cego wzoru: [wartoœæ akcyzy oleju napêdowego] + [wartoœæ akcyzy od
estrów metylowych/etylowych] – [procentowy udzia³ samoistnych biopaliw
w rynku paliw rolniczych].

Wed³ug Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku metoda ta
znios³aby koniecznoœæ sk³adania faktury VAT w celu uzyskania zwrotu akcy-
zy paliw u¿ytych w rolnictwie przez rolników znajduj¹cych siê w rejestrze
Agencji Rynku Rolnego. Nale¿y równie¿ nadmieniæ, i¿ to rozwi¹zanie wyko-
rzystane jest w art. 2 oraz w art. 15 ust. 3 Dyrektywy Rady 2003/96/WE z
dnia 27 paŸdziernika 2003 r.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy przed³u¿enia terminu zakoñczenia postêpo-

wania administracyjnego w sprawie przyznania p³atnoœci do gruntów rol-
nych oraz p³atnoœci cukrowej.

W nawi¹zaniu do kierowanych do rolników pism biur powiatowych Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z lutego 2008 r. o przed³u¿eniu
terminu zakoñczenia postêpowania administracyjnego w sprawie przyzna-
nia p³atnoœci do gruntów rolnych oraz p³atnoœci cukrowej na koniec kwietnia
2008 r., zwracam siê z proœb¹ o odniesienie siê do nastêpuj¹cych kwestii:
wymieniony w piœmie art. 38 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego
formu³uje jasno obowi¹zek organu administracyjnego, którym jest zawiado-
mienie o ka¿dym przypadku nieza³atwienia sprawy w terminie okreœlonym
w art. 35 k.p.a. Ponadto organ administracji publicznej zobowi¹zany jest, za-
wiadamiaj¹c strony, podaæ przyczyny zw³oki i wskazaæ nowy termin
za³atwienia sprawy. W myœl przywo³anego art. 35 § 3 za³atwienie sprawy
wymagaj¹cej postêpowania wyjaœniaj¹cego w przypadku, gdy jest ona
szczególnie skomplikowana, powinno nast¹piæ nie póŸniej, ni¿ w ci¹gu
dwóch miesiêcy od dnia wszczêcia postêpowania.
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We wspomnianym piœmie biuro agencji ogranicza siê do lakonicznego
stwierdzenia, ¿e nieza³atwienie sprawy przyznania p³atnoœci w terminie jest
zwi¹zane z potrzeb¹ przeprowadzenia postêpowania wyjaœniaj¹cego. Wy-
daje siê jednak jednoznaczne, ¿e w œwietle przywo³anych przepisów sama
potrzeba przeprowadzenia postêpowania administracyjnego nie mo¿e byæ
potraktowana jako przyczyna per se. Nale¿y raczej przedstawiæ, z czego ta
potrzeba wynika. Korzystaj¹c z nadzwyczajnego dwumiesiêcznego terminu
przed³u¿enia, który przys³uguje w sprawach szczególnie skomplikowanych,
organ powinien przynajmniej wyjaœniæ, na czym polega ta szczególna kompli-
kacja w przypadkach przyznania p³atnoœci do gruntów rolnych oraz p³atnoœci
cukrowej.

Zwraca równie¿ uwagê fakt, ¿e termin za³atwienia sprawy do 31 marca,
pojawiaj¹cy siê w art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o p³atno-
œciach do gruntów rolnych i p³atnoœci cukrowej, nie znalaz³ siê tam przypad-
kowo. Jest on zwi¹zany z naturalnym cyklem pór roku i wynikaj¹cym z niego
kalendarzem prac rolniczych. OpóŸnienia w za³atwieniu sprawy przyznania
p³atnoœci, a w szczególnoœci prawie dwumiesiêczne opóŸnienie, w okresie
wiosennym uniemo¿liwi w wielu przypadkach zakup niezbêdnych œrodków
ochrony roœlin, nawozów, nasion, a tak¿e ograniczy zakres wielu prac
bie¿¹cych, zwi¹zanych z prowadzeniem gospodarstwa, które s¹ tak liczne w
tym czasie. W efekcie mo¿e siê to negatywnie odbiæ nie tylko na sytuacji rol-
nika, który uzyska ni¿sze plony i dochód, ale tak¿e na sytuacji ogó³u
spo³eczeñstwa ze wzglêdu na wzrost cen produktów rolnych.

Zwracam siê z proœb¹ o przyspieszenie rozpatrywania – w œwietle
wymienionych faktów – spraw o przyznanie p³atnoœci do gruntów rolnych
i dop³at cukrowych, a tym samym o przyspieszenie realizacji stosownych
wyp³at dla rolników.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.30

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z przes³anymi przy piœmie z dnia 2 kwietnia 2008 r. znak
BPS/DSK-043-299/08 oœwiadczeniami z³o¿onymi przez Pana Senatora Eryka Smule-
wicza podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 marca 2008 r. dotycz¹cymi wy-
st¹pienia Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku w sprawie objêcia zwrotem
podatku akcyzowego samoistnych biopaliw oraz w sprawie przyznania p³atnoœci do
gruntów rolnych oraz p³atnoœci cukrowej – uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, jak
nastêpuje.

1. Wdra¿any na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produk-
cji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) system zwrotu podatku jest zgodny z dyrekty-
w¹ Rady 2003/96/WE z dnia 27 paŸdziernika 2003 r. w sprawie restruktury-
zacji wspólnotowych przepisów ramowych dotycz¹cych opodatkowania pro-
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duktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283
z 31.10.2003) oraz Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy pañstwa w sek-
torze rolnym i leœnym na lata 2007–2013, które pozwalaj¹ Pañstwom Cz³on-
kowskim na obni¿enie podatku, zró¿nicowanie podatkowe i zwroty podatków,
pod warunkiem powiadomienia Komisji Europejskiej. Zgodnie z art. 6 dyrek-
tywy Rady 2003/96/WE Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ przyznawaæ zwolnie-
nia lub obni¿ki w poziomach opodatkowania: bezpoœrednio, przez zró¿nico-
wan¹ stawkê, przez refundowanie ca³oœci lub czêœci kwoty opodatkowania –
pod kontrol¹ fiskaln¹, przy czym Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy pa-
ñstwa w sektorze rolnym i leœnym na lata 2007–2013 wymagaj¹ aby zwrot
podatku akcyzowego by³ dokonywany na podstawie faktur. Stosownie do po-
stanowieñ art. 8 ww. dyrektywy do produktów wykorzystywanych jako pali-
wo silnikowe m.in. do prac w rolnictwie, ogrodnictwie, hodowli ryb oraz w le-
œnictwie obowi¹zuj¹ minimalne poziomy opodatkowania ustalone w za³¹cz-
niku I w tabeli B, w której minimalny poziom opodatkowania w wysokoœci 21
euro za 1000 litrów dotyczy oleju napêdowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej o kodzie CN 2710 1941 do 2710 1949. Wytyczne Wspólnoty
w sprawie pomocy pañstwa w sektorze rolnym i leœnym na lata 2007–2013
stanowi¹, ¿e zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego z tytu³u oleju
napêdowego do produkcji rolnej mo¿e byæ dokonany po przed³o¿eniu przez
nich faktur potwierdzaj¹cych zakup tego oleju.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zwrot podatku
przys³uguje producentom rolnym, bêd¹cym posiadaczami gospodarstw rolnych do
oleju napêdowego o kodzie CN 2710 1941 do 2710 1949, po przed³o¿eniu przez nich
wniosku wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodnoœæ z orygi-
na³em przez upowa¿nionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika
urzêdu gminy lub miasta. Kwotê zwrotu podatku ustala siê jako iloczyn iloœci oleju
napêdowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikaj¹cej z faktur VAT i staw-
ki zwrotu podatku na 1 litr oleju napêdowego, obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia wnios-
ku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Limit ustala siê jako kwotê
stanowi¹c¹ iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napêdowego, liczby 86 oraz
powierzchni u¿ytków rolnych, bêd¹cych w posiadaniu lub wspó³posiadaniu produ-
centa rolnego, okreœlonej w ewidencji gruntów i budynków, wed³ug stanu na dzieñ
1 kwietnia danego roku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni mog¹ sk³adaæ w terminach:
od 1 marca do 31 marca oraz od 1 wrzeœnia do 30 wrzeœnia danego roku wraz z faktu-
rami VAT albo ich kopiami, poœwiadczonymi za zgodnoœæ z orygina³em, stanowi¹cymi
dowód zakupu oleju napêdowego za okres 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿e-
nia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Pragnê nadmieniæ, i¿ w ramach kodów CN 2710 19 41 do 2710 19 49 mieszcz¹ siê
oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera³ów bitumicznych inne ni¿ surowe, za-
wieraj¹ce 70% masy lub wiêcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z mine-
ra³ów bitumicznych, których te oleje stanowi¹ zasadnicze sk³adniki preparatów. Taka
definicja oznacza, ¿e mieszanka oleju ropy naftowej nie mniej ni¿ 70% i innego sk³adni-
ka np. estru – nadal pozostaje sklasyfikowana pod kodem CN 2710.

W 2007 roku s³u¿by celne wyda³y dwie tzw. Wi¹¿¹ce Informacje Taryfowe na pod-
stawie prawa celnego, w których uzna³y produkty na bazie mieszaniny oleju napêdo-
wego i estrów (w jednym przypadku 20% a w drugim 30% estrów) – jako produkty
sklasyfikowane pod kodem CN 2710 19 41.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmienia-
j¹cego rozporz¹dzenie w sprawie zwolnieñ od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 243,
poz. 1766), biokomponenty stanowi¹ce samoistne paliwo – czyli BIOESTER – s¹ zwol-
nione z akcyzy w kwocie 1.680 z³/1.000 1, tj. 1,68 z³/l 1. Natomiast biopaliwo B20
jest zwolnione z akcyzy w wysokoœci 1,00 z³ od ka¿dego litra biokomponentów doda-
nych. W myœl art. 16 ust. 2 ww. dyrektywy, zwolnienie lub obni¿ka podatku akcyzowe-
go (tak¿e poni¿ej poziomów minimalnych wskazanych w art. 4 ww. dyrektywy),
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wynikaj¹ca z zastosowania obni¿onej stawki podatku, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿
kwota tego podatku nale¿nego od iloœci biokomponentów zawartych w paliwach podle-
gaj¹cych zwolnieniu lub obni¿ce.

2. W swoim oœwiadczeniu Pan Senator nawi¹zuje do „...kierowanych do rolników
pism biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z lute-
go 2008 r. o przed³u¿eniu postêpowania administracyjnego w sprawie przyzna-
nia p³atnoœci...”. Z uwagi na fakt, i¿ przedmiotowe postêpowania administracyj-
ne prowadzone s¹ indywidualnie i odrêbnie dla ka¿dego z wnioskodawców, nie
jest mo¿liwe odniesienie siê do konkretnych przypadków bez szczegó³owej ana-
lizy akt danej sprawy. Zawiadomienia, o których mowa w art. 19 ust. 7 ustawy
o p³atnoœciach w ramach systemów wsparcia bezpoœredniego (Dz. U. Nr 35
poz. 217 z póŸn. zm.) s¹ wysy³ane do ka¿dego rolnika indywidualnie, gdy¿ dla
ka¿dej niezakoñczonej do 1 marca br. sprawy obszarowej mog³y wyst¹piæ inne
przyczyny zw³oki oraz inny termin jej zakoñczenia.

Ze wzglêdu na fakt, i¿ ka¿da sprawa obs³ugiwana jest odrêbnie, oraz ¿e wystêpu-
j¹ ró¿ne stany faktyczne, nie zosta³y stworzone „wzorcowe” pisma, które stanowi³by
formularz, który Biura Powiatowe Agencji mia³yby dok³adnie odtworzyæ jako pismo
informuj¹ce rolnika o przyczynach zw³oki w ich sprawie. Wyj¹tek stanowi³y sprawy,
gdzie przyczynê zw³oki stanowi³ fakt zadeklarowania p³atnoœci cukrowej. Wzór pis-
ma w tej sprawie zosta³ przekazany Biurom Powiatowym przez Centralê Agencji
do wykorzystania. W przedmiotowym wzorze pisma zawarta zosta³a informacja
o koniecznoœci redukcji kwoty p³atnoœci cukrowej za rok 2006 i zwi¹zanej z tym
koniecznoœci potr¹cenia nadmiernie wyp³aconych kwot w roku 2006 z przys³ugu-
j¹cej rolnikowi kwoty p³atnoœci cukrowej w roku 2007. W pozosta³ych sprawach
Biura Powiatowe Agencji otrzyma³y jedynie wytyczne w jaki sposób takie pismo win-
no zostaæ sporz¹dzone. Wskazano m.in., ¿e organ administracji (tj. Kierownik Biura
Powiatowego Agencji) powinien ka¿d¹ sprawê potraktowaæ indywidualnie i stosow-
nie do stanu faktycznego ka¿dej z nich przygotowaæ informacjê dla beneficjenta zgo-
dn¹ ze stanem rzeczywistym. Wskazano tak¿e na art. 10 ust. 1 rozporz¹dzenia
Komisji (WE) Nr 796/2004 zgodnie z którym p³atnoœci bezpoœrednie nie mog¹ byæ
wyp³acone przed dokonaniem przez Pañstwo Cz³onkowskie kontroli w odniesieniu
do kryteriów kwalifikowalnoœci.

Pragnê jednoczeœnie wyjaœniæ, ¿e zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady (WE)
nr 1782/2003 z dnia 29 wrzeœnia 2003 r. ustanawiaj¹cego wspólne zasady dla syste-
mów wsparcia bezpoœredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiaj¹cego
okreœlone systemy wparcia dla rolników oraz zmieniaj¹cego rozporz¹dzenia (EWG)
nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE)
nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG)
nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001, p³atnoœci s¹ przekazywane raz w roku w okresie
od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. Przepisy te obo-
wi¹zuj¹ we wszystkich pañstwach cz³onkowskich Wspólnoty.

Przewidziany przepisami termin wyp³aty p³atnoœci ma na celu zapewnienie pra-
wid³owej realizacji tego wsparcia. Przyznanie p³atnoœci musi bowiem zostaæ poprze-
dzone szeregiem czynnoœci takich jak: kontrole administracyjne i krzy¿owe
wniosków, typowanie wniosków do kontroli na miejscu, przeprowadzenie kontroli
w terenie, opracowanie wyników kontroli i przekazanie materia³ów do wydania de-
cyzji, wydanie decyzji.

Maj¹c na uwadze powy¿szy zakres czynnoœci, jakie Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa musi wykonaæ, nale¿y stwierdziæ, ¿e maksymalny termin przewi-
dziany na wyp³atê p³atnoœci gwarantuje prawid³ow¹ realizacjê tego zadania. Pragnê
tak¿e zapewniæ Pana Marsza³ka, ¿e Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega
potrzeby rolników zwi¹zane z jak najszybsz¹ realizacj¹ p³atnoœci bezpoœrednich i do-
k³ada wszelkich starañ, aby by³y one realizowane na bie¿¹co i bez zbêdnej zw³oki.
W tym celu ustanowiona zosta³a regu³a, ¿e Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, co do zasady, powinna d¹¿yæ do zakoñczenia postêpowania w sprawie przy-
znania p³atnoœci w terminie do dnia 1 marca roku nastêpuj¹cego po roku, w którym
zosta³ z³o¿ony wniosek. W przeciwnym przypadku, zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy
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z dnia 26 stycznia 2007 r. o p³atnoœciach w ramach systemów wsparcia bezpoœrednie-
go, o ka¿dym przypadku nieza³atwienia sprawy dotycz¹cej przyznania p³atnoœci w wy-
mienionym terminie, Agencja zawiadamia rolnika, podaj¹c przyczyny zw³oki
i wskazuj¹c nowy termin za³atwienia sprawy.

MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Marek Sawicki
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê wyraziæ g³êbokie zaniepokojenie zwi¹zane z pojawiaj¹cymi siê

zapowiedziami, zgodnie z którymi przewiduje siê wprowadzenie op³at na pla-
nowanej obwodnicy autostradowej A1 miasta Czêstochowy. Mój niepokój po-
dyktowany jest nie tylko zapowiedziami dotycz¹cymi op³at – które bêd¹
wp³ywa³y zniechêcaj¹co na korzystanie z obwodnicy, co mo¿e spowodowaæ
brak zamierzonego efektu, czyli wyprowadzenia tranzytu poza granice mia-
sta – ale tak¿e brakiem konsekwencji ze strony ministerstwa.

Dnia 28 czerwca 2007 r. Rada Miasta Czêstochowy przyjê³a stanowisko
w sprawie zapowiedzi wprowadzenia p³atnej obwodnicy autostradowej mia-
sta Czêstochowy. Wyra¿ono niepokój, niezadowolenie oraz przedstawiono
liczne argumenty przeciwko temu pomys³owi.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e do dnia 5 czerwca 2007 r. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad wyra¿a³a poparcie dla niewprowadzania op³at na ob-
wodnicy naszego miasta. Oficjaln¹ deklaracjê w tej sprawie podczas wizyty
w Czêstochowie sk³ada³ ówczesny dyrektor GDDKiA, pan Edward Gajewski.
Reakcja Rady Miasta Czêstochowy z dnia 28 czerwca 2007 r. spowodowana
by³a informacjami, jakie przekaza³ ówczesny minister transportu podczas
jednej z wizyt w Katowicach, kiedy zapowiedzia³ wprowadzenie p³atnej
obwodnicy, co by³o sprzeczne z wczeœniejszymi deklaracjami minister-
stwa i GDDKiA.

Efektem wyra¿enia stanowiska przez Radê Miasta Czêstochowy by³a od-
powiedŸ z Ministerstwa Transportu z dnia 2 sierpnia 2007 r. o sygnaturze
TA3AL-052-1804/07/750217, której udzieli³ podsekretarz stanu, pan Piotr
Stomma. Poinformowano, ¿e „dosz³o do nieporozumienia w przedmiotowej
sprawie”, oraz wyraŸnie podkreœlono, ¿e „na obwodnicy Czêstochowy w
ci¹gu autostrady A1 nie przewiduje siê wprowadzenia op³at za przejazd”. Po-
nadto ministerstwo zadeklarowa³o, ¿e „stanowisko bêdzie uwzglêdnione w
dokumentach w drugim etapie przetargu na budowê w systemie PPP auto-
strady A1 na odcinku Stryków–Pyrzowice”. Jednoczeœnie przeproszono za
niepokój, jaki powsta³ w wyniku nieporozumienia w tej sprawie.

Wobec tego zwracam siê do Pana Ministra o przedstawienie aktualnego
stanowiska dotycz¹cego opisanego zagadnienia. Jednoczeœnie pragnê nad-
mieniæ, i¿ wyra¿am nadziejê, ¿e ministerstwo, zgodnie z deklaracjami, wyka-
¿e siê konsekwencj¹ i zdecydowaniem w sprawie niewprowadzania p³atnej
obwodnicy autostradowej miasta Czêstochowy. Pragnê równie¿ przekazaæ w
formie za³¹czników stanowisko rady miasta oraz odpowiedŸ z Ministerstwa
Transportu.

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski

Do wiadomoœci:
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
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OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 27 maja 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na interpelacjê pana Senatora Andrzeja Szewiñskiego

(nr BPS/DSK-043-281/08) z³o¿on¹ w formie oœwiadczenia 27 marca 2008 roku
w sprawie op³at na autostradzie A1, na odcinku tzw. obwodnicy Czêstochowy, przed-
stawiam poni¿ej stanowisko.

Autostrady w Polsce (wyj¹tek stanowi autostrada A6) s¹, z mocy prawa, zgodnie
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad p³at-
nych (Dz. U. 2002 nr 121 poz. 1034), autostradami p³atnymi. Nale¿y jednak zauwa¿yæ,
i¿ Minister w³aœciwy ds. transportu w ramach przewidywanego mechanizmu wynagra-
dzania mo¿e wprowadziæ op³atê w wysokoœci 0 z³. Jednoczeœnie nale¿y pamiêtaæ, i¿
ka¿dy przypadek ewentualnego wprowadzenia stawki „zerowej” na autostradzie bê-
dzie zwi¹zany z uszczupleniem przychodów publicznych, a co za tym idzie z konieczno-
œci¹ uzyskania zgody Ministra Finansów.

Niestety brak jest uregulowañ prawnych dotycz¹cych zwalniania z op³at, czy te¿
obni¿ania stawki do 0 z³. W zwi¹zku z powy¿szym wszelkie dotychczasowe deklaracje
dotycz¹ce bezp³atnoœci na odcinku tzw. obwodnicy Czêstochowy by³y deklaracjami
czysto politycznymi, niemaj¹cymi oparcia w przepisach prawa. Obecnie prowadzone
s¹ prace, aby uregulowaæ prawnie tê tematykê, aby w przysz³oœci w okolicach du¿ych
miast op³aty mog³y byæ ni¿sze, lub w wysokoœci 0 z³.

Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Zbigniew Rapciak
Podsekretarz Stanu

Stanowisko
GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Warszawa, 5 maja 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ka!
W odpowiedzi na interpelacjê pana Senatora Andrzeja Szewiñskiego (nr

BPS/DSK-043-281/08) z³o¿on¹ w formie oœwiadczenia 27 marca 2008 roku w sprawie
op³at na autostradzie A1, na odcinku tzw. obwodnicy Czêstochowy, przedstawiam po-
ni¿ej stanowisko.

Prawie wszystkie planowane autostrady w Polsce (wyj¹tek stanowi autostrada A6)
s¹, z mocy prawa1, autostradami p³atnymi. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ Minister w³aœci-
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wy ds. transportu w ramach przewidywanego mechanizmu wynagradzania mo¿e wpro-
wadziæ op³atê w wysokoœci 0 z³. Jednoczeœnie nale¿y pamiêtaæ, i¿ ka¿dy przypadek
ewentualnego wprowadzenia stawki „zerowej” na autostradzie bêdzie zwi¹zany z usz-
czupleniem przychodów publicznych, a co za tym idzie z koniecznoœci¹ uzyskania zgo-
dy Ministra Finansów.

Niestety brak jest uregulowañ prawnych dotycz¹cych zwalniania z op³at, czy te¿
obni¿ania stawki do 10 z³. W zwi¹zku z powy¿szym wszelkie dotychczasowe deklaracje
dotycz¹ce bezp³atnoœci na odcinku tzw. obwodnicy Czêstochowy by³y deklaracjami
czysto politycznymi, niemaj¹cymi oparcia w przepisach prawa. Obecnie prowadzone
s¹ prace, aby uregulowaæ prawnie tê tematykê, aby w przysz³oœci w okolicach du¿ych
miast op³aty mog³y byæ ni¿sze, lub w wysokoœci 0 z³.

Z powa¿aniem
GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
mgr in¿. Janusz Koper
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Oœwiadczenie senatora Piotra Wacha

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Popieraj¹c inicjatywê kilkudziesiêciu samorz¹dów dotycz¹c¹ budowy
Szlaku Staropolskiego, zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹
o wyjaœnienie, czy i pod jakimi warunkami mo¿liwe jest ponowne w³¹czenie
budowy drogi ekspresowej S-46 do Programu Budowy Dróg Krajowych na la-
ta 2013–2025.

Powy¿sz¹ proœbê uzasadniam tym, ¿e:
– budowa Szlaku Staropolskiego ³¹cz¹cego przejœcie graniczne z Czecha-

mi w Kudowie z W³odaw¹, która le¿y przy granicy z Bia³orusi¹, jest inicjaty-
w¹ podjêt¹ ju¿ w 2005 r. przez samorz¹dy lokalne kilku województw;

– zgodnie z planami pomys³odawców trasa mia³a przebiegaæ miêdzy in-
nymi przez K³odzko, Nysê, Opole, Lubliniec, Czêstochowê, Jêdrzejów, Kielce,
Kraœnik i Lublin i mia³a byæ uzupe³nieniem istniej¹cej ju¿ infrastruktury dro-
gowej oraz mia³a wp³ywaæ na szybszy rozwój gmin i miejscowoœci le¿¹cych
na wymienionej trasie i obok niej;

– projekt budowy i przebieg S-46 zosta³ ustalony i by³ ju¿ wpisany do har-
monogramu Budowy Autostrad i Dróg Ekspresowych na lata 2007–2013 sta-
nowi¹cego za³¹cznik do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013,
a wymienione przedsiêwziêcie mia³o byæ realizowane w latach 2013–2025,
jednak¿e nie zosta³o zamieszczone, mimo wczeœniejszych zapewnieñ przed-
stawicieli rz¹du, w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012;

– istnieje mo¿liwoœæ uwzglêdnienia przebiegu Szlaku Staropolskiego,
zgodnie z inicjatyw¹ samorz¹dów z 2005 r., przy planowanych i zapowia-
danych modyfikacjach w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) wy-
nikaj¹cych z wytycznych wspólnotowych; wówczas trasa S-46 pokrywa³aby
siê z korytarzem transportowym TEN-T;

– wed³ug mojego rozeznania wytyczne wspólnotowe dopuszczaj¹ wpro-
wadzenie zmian przebiegu korytarzy transportowych TEN-T w projektach re-
alizowanych po 2010 r., a nieujêcie budowy drogi S-46 w Programie Budowy
Dróg Krajowych na lata 2008–2012 nie stoi w sprzecznoœci z wczeœniejszymi
planami jej budowy w latach 2013–2025.

Licz¹c na przyjêcie wy¿ej przedstawionych uzasadnieñ, uprzejmie pro-
szê o ujêcie budowy Szlaku Staropolskiego S-46 w rozporz¹dzeniu i planach
rz¹dowych dotycz¹cych budowy dróg krajowych.

Z wyrazami szacunku
Piotr Wach

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 maja 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Piotra Wacha pod-

czas 7. posiedzenia Senatu w dniu 27 marca 2008 r., przekazanego przy piœmie z dnia
2 kwietnia 2008 r., znak: BPS/DSK-043-282/08, w sprawie ponownego w³¹czenia
budowy drogi ekspresowej S46 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2013–2025, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.
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W celu unikniêcia niespójnoœci programów realizacyjnych i stanu prawnego, uregu-
lowanego odpowiednim rozporz¹dzeniem Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad
i dróg ekspresowych, koniecznym jest zachowanie kolejnoœci dzia³añ. Pierwszym eta-
pem powinno byæ ustalenie sieci z uwzglêdnieniem uzasadnionych wniosków o jej zmia-
nê, takich jak omawiany postulat dotycz¹cy wprowadzenia drogi ekspresowej S46.

O zasadniczych zmianach w sieci autostrad i dróg ekspresowych zdecydowaæ nale¿y
po przeanalizowaniu wniosków ze „Studium uk³adu dróg szybkiego ruchu w Polsce,
uk³ad kierunkowy horyzont 2025 rok, wraz z analiz¹ podzia³u funkcjonalnego ca³ej sieci
drogowej Polski”. Studium to opracowuje obecnie Politechnika Warszawska. Zaakcepto-
wane zmiany musz¹ byæ uwidocznione w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów, wydanym
zgodnie z art. 4a ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 19
poz. 115 z póŸñ. zmianami). Jeœli postulowana droga S46 („Szlak Staropolski”) znajdzie
uzasadnienie i zostanie wprowadzona do ww. rozporz¹dzenia RM, uzupe³niaj¹c sieæ
dróg ekspresowych, wówczas bêdzie podstawa do umieszczenia jej w programie budowy
dróg krajowych. Nie oznacza to jednak natychmiastowej budowy. Rozpoczêcie realizacji
inwestycji wymaga przygotowania dokumentacji i doprowadzenia do uzyskania wyma-
ganych przez prawo decyzji oraz zapewnienia œrodków finansowych.

Ponadto, uprzejmie informujê, i¿ w chwili obecnej trwaj¹ prace nad rozszerzeniem
sieci TEN-T. Droga ekspresowa S46 jest jedn¹ z propozycji rozszerzenia sieci TEN-T.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Zbigniew Rapciak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Postêp biologiczny ma zasadnicze znaczenie dla bran¿y rolniczej i ca³ego
sektora ¿ywnoœciowego. Kwalifikowany materia³ siewny lepszych odmian
daje wy¿sze plony o lepszych parametrach jakoœciowych. Taki plon jest ³at-
wiej zbyæ i ³atwiej uzyskaæ za niego lepsz¹ cenê, a jakoœæ roœlin paszowych
przek³ada siê na efektywnoœæ produkcji zwierzêcej. Konsumenci korzystaj¹
z postêpu biologicznego dziêki gwarancji bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego.
Jakoœæ ¿ywnoœci wyprodukowanej z takich surowców jest znacznie lepsza.
Jakoœæ produkowanego dla sektora rolno-przetwórczego surowca to zapew-
nienie mo¿liwoœci zwiêkszenia eksportu produktów rolno-spo¿ywczych. Do-
tychczas to centrale nasienne jako podmiot nadzoruj¹cy rozmna¿anie
i dystrybucjê materia³u siewnego by³y podstawowym instrumentem zagwa-
rantowania bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego.

Ostatnio spotykam siê z zaniepokojeniem rolników w zwi¹zku z sytuacj¹
centrali nasiennych. Wiele z nich jest likwidowanych, inne zosta³y przezna-
czone do prywatyzacji. Rolnicy sygnalizuj¹, i¿ nie bêd¹ mieli gdzie nabyæ
kwalifikowanych nasion z gwarancj¹ pañstwowej instytucji, mog¹ wiêc tak-
¿e utraciæ dop³aty uzupe³niaj¹ce do roœlin, które musz¹ byæ obsiane materia-
³em kwalifikowanym. Dla rolników wa¿na jest równie¿ wspó³praca
polegaj¹ca na rozmno¿eniu materia³u siewnego, wdro¿eniu technologii upra-
wy danych odmian i wysoko ocenianym doradztwie.

Zasiewy nasionami kwalifikowanymi w polskim rolnictwie znajduj¹ siê
na ¿enuj¹co niskim poziomie, o wiele ni¿szym ni¿ w innych krajach Unii Euro-
pejskiej, a nawet na Bia³orusi. Rola postêpu biologicznego we wzroœcie plo-
nów wed³ug IHAR przekracza 50%. Ponadto nasiennictwo zosta³o pominiête
przy rozdziale œrodków unijnych, co oznacza brak jakiejkolwiek mo¿liwoœci
inwestowania w sektor nasiennictwa œrodków z sektorowego programu ope-
racyjnego i uniemo¿liwia rozwój.

Mam w zwi¹zku z tym pytania, które adresujê do ministra skarbu pañ-
stwa oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Czy rz¹d zamierza podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy sytuacji
w zakresie stosowania w produkcji roœlinnej kwalifikowanego materia³u
siewnego? Jeœli tak, to jakie dzia³ania zostan¹ podjête, kiedy to siê stanie
i jakie efekty s¹ spodziewane?

Jaka jest obecna sytuacja przedsiêbiorstw bêd¹cych centralami nasien-
nymi? Ile ich jest i jak wygl¹da wspieranie ich jako przedsiêbiorstw maj¹cych
kluczowe znaczenie dla bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego Polski?

Czy rz¹d zamierza prywatyzowaæ centrale nasienne? Jeœli tak, to kiedy
i w jaki sposób? W jaki sposób rz¹d zamierza zapewniæ bezpieczeñstwo ¿yw-
noœciowe? Czy po prywatyzacji przedsiêbiorstwa te bêd¹ mia³y obowi¹zek
rozmna¿ania i dystrybuowania kwalifikowanego materia³u siewnego?

Czy zostan¹ zapewnione œrodki na rozwój krajowej hodowli i nasiennic-
twa? Jeœli tak, to w jaki sposób bêd¹ one dystrybuowane?

Czy rolnicy ubiegaj¹cy siê o dop³aty uzupe³niaj¹ce do roœlin, które musz¹
byæ obsiane materia³em siewnym kwalifikowanym, bêd¹ mogli go nabyæ
w tym roku i w latach nastêpnych?

Je¿eli rz¹d zamierza prywatyzowaæ centrale nasienne, to czy ma to
zwi¹zek z wpuszczeniem do Polski upraw GMO? Czy rozmna¿anie i dystry-
buowanie materia³u siewnego tradycyjnych upraw bêdzie zbêdne, bo koncer-
ny produkuj¹ce materia³ siewny GMO bêd¹ go dystrybuowaæ same, podobnie
jak w innych krajach, takich jak USA, Kanada?

Dlaczego nasiennictwo zosta³o pominiête zarówno w programie SPO, jak
i PROW 2007–2013? Czy s¹ mo¿liwoœci w³¹czenia nasiennictwa do innych
form wsparcia z funduszy UE?

Proszê o odpowiedŸ na te pytania.

Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ
MINISTRA SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 29.04.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na Oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Grzegorza Wojciechowskie-

go na 7. posiedzeniu Senatu w dniu 27 marca 2008 r. informujê, co nastêpuje:
Pod nadzorem Ministerstwa Skarbu Pañstwa znajduje siê 17 spó³ek, w tym 9 pod-

miotów przejêtych od Agencji Nieruchomoœci Rolnej Skarbu Pañstwa w roku 2003 na
podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o gospodarowa-
niu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 64 ze zm.),
które posiadaj¹ w przedmiocie dzia³alnoœci hodowlê roœlin i nasion lub sprzeda¿ na-
sion. S¹ to:
1/ Centrala Nasienna Sp. z o.o. z siedzib¹ w Œrodzie Œl¹skiej,
2/ Kieleckie Przedsiêbiorstwo Nasienne “Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o.,
3/ Szczeciñska Centrala Nasienna Sp. z o.o. z siedzib¹ w Szczecinie,
4/ CNOS Przedsiêbiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego Sp. z o.o. z siedzib¹ w Pozna-

niu,
5/ Przedsiêbiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkó³karstwa w O¿arowie Mazo-

wieckim S.A. z siedzib¹ w O¿arowie Mazowieckim,
6/ Hodowla Roœlin Kalinowa Sp. z o.o. z siedzib¹ w Kalinowej,
7/ Kórnickie Przedsiêbiorstwo Rolno-Handlowe i Us³ugowe JAGROL Sp. z o.o. z siedzi-

b¹ w Pierzchnie,
8/ Olsztyñska Hodowla Ziemniaka i Nasiennictwo OLZNAS-CN Sp. z o.o. z siedzib¹

w Olsztynie,
9/ Polan Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Gdañsk-Wieniec Sp. z o.o. z siedzib¹ w

Gdañsku-Wieñcu,
10/ Przedsiêbiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. z siedzib¹ w Siechni-

cach,
11/ Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGROPOL Sp. z o.o. z siedzib¹ w Soko³o-

wie,
12/ Przedsiêbiorstwo Rolne RUSKO Sp. z o.o. z siedzib¹ w Rusku,
13/ Skarbowe Przedsiêbiorstwo Rolne Stary Jaworów Sp. z o.o. z siedzib¹ w Starym Ja-

worowie,
14/ W³oc³awskie Przedsiêbiorstwo Obrotu Zwierzêtami Hodowlanymi w Wagañcu

Sp. z o.o.,
15/ Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL” Sp. z o.o. z siedzib¹ Zale-

siu, (Województwo Opolskie),
16/ Oœrodek Hodowli Zarodowej w K³aninie Sp. z o.o. z siedzib¹ w K³aninie,
17/ Gospodarstwo Rolne w Starzawie Sp. z o.o. z siedzib¹ w Starzawie.

5 pierwszych wymienionych spó³ek mo¿na zaliczyæ do sektora hodowlano-nasien-
nego. 8 spó³ek mo¿na zaliczyæ do sektora hodowli roœlin, a 4 podmioty, to podmioty
produkuj¹ce nasiona na w³asne potrzeby.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa spó³ek sektora nasiennego jest zró¿nicowana
pod wzglêdem przychodów z dzia³alnoœci i osi¹ganych wyników. Przedmiot dzia³alnoœci
Spó³ek sektora nasiennego jest szeroki, a przychody ze sprzeda¿y nasion kwalifikowa-
nych stanowi¹ w zale¿noœci od podmiotu i specjalizacji 5–90% przychodów ogó³em.
Rentownoœæ tej dzia³alnoœci jest niska. Podmioty te bez wsparcia w postaci dop³at czy
innych form dotacji, maj¹ niewielkie szansê na osi¹gniêcie dodatnich wyników. Powo-
dem s¹ przede wszystkim rosn¹ce koszty œrodków do prowadzenia produkcji rolnej tj.
materia³y nasienne oraz œrodki ochrony roœlin, bez których zakupu prowadzenie dal-
szej dzia³alnoœci by³oby niemo¿liwe.
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Zgodnie z ustaw¹ z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieñ
Ministra Skarbu Pañstwa oraz ustaw¹ z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji do kompetencji Ministra Skarbu Pañstwa nale¿y prywatyzacja nadzoro-
wanych podmiotów. Uwzglêdniaj¹c przyjête ustalenia wynikaj¹ce z dokumentu
pt. „Kierunki prywatyzacji maj¹tku Skarbu Pañstwa w 2008 r.” dwie spó³ki zosta³y
umieszczone na liœcie podmiotów przewidzianych do prywatyzacji w roku 2008,
a pozosta³e spó³ki zosta³y umieszczone na liœcie podmiotów przeznaczonych do pry-
watyzacji w latach 2009–2011.

Wymienione w oœwiadczeniu Pan Senatora sprawy dotycz¹ce rozmna¿ania i dystry-
bucji kwalifikowanego materia³u siewnego, zapewnienie œrodków z funduszy UE, ich
dystrybucja w celu rozwoju krajowej hodowli i nasiennictwa, system dop³at dla rolników
do roœlin, które musz¹ byæ obsiane kwalifikowanym materia³em siewnym nale¿¹ do
kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Je¿eli z przygotowanego przez MRiRW
programu dzia³añ w zakresie stosowania w produkcji roœlinnej kwalifikowanego mate-
ria³u siewnego wynikaæ bêdzie koniecznoœæ dokonania zmian w sposobie i terminie pry-
watyzacji podmiotów bran¿y nasiennej, to takie zmiany zostan¹ wprowadzone.

Z powa¿aniem
MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Bursa szkolna to koedukacyjna placówka opiekuñczo-wychowawcza,
przeznaczona dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i pomaturalnych. Jej
misj¹ jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju ka¿demu wy-
chowankowi, przygotowanie go do samodzielnoœci oraz stworzenie optymal-
nych mo¿liwoœci zdobycia wykszta³cenia przez m³odzie¿ mieszkaj¹c¹ z dala
od szkó³. Bursa jako placówka szkolna wspomaga i uzupe³nia prace dydak-
tyczne szkó³, do których uczêszczaj¹ jej wychowankowie.

Niepokoj¹ce s¹ informacje o postêpuj¹cej likwidacji burs szkolnych, prze-
prowadzanej przez w³adze je nadzoruj¹ce. To dzia³anie jest o tyle zrozumia³e,
¿e bursy to instytucje niedochodowe, a otrzymywane przez nie subwencje
czêsto nie wystarczaj¹ na pokrycie nawet po³owy kosztów funkcjonowania.
W zwi¹zku z tym naj³atwiejszym rozwi¹zaniem tej trudnej sytuacji jest dla
w³adz lokalnych, i tak ju¿ borykaj¹cych siê z problemem niedofinansowania
oœwiaty, zamkniêcie burs lub internatów. Jednak zamkniêcie oznacza nie tyl-
ko brak mo¿liwoœci zakwaterowania uczniów, ale tak¿e likwidacjê miejsc
pracy dla kilkunastu wychowawców i nauczycieli. Jak wynika z danych
GUS, w roku szkolnym 2006/2007 w Polsce liczba internatów i burs wyno-
si³a osiemset siedemdziesi¹t dwa, przy czym bursy stanowi³y jedynie nieca³e
20% tej liczby. Dla zobrazowania wagi problemu podam, ¿e w roku 2000
w Polsce istnia³y tysi¹c dwieœcie szeœædziesi¹t cztery tego typu placówki.
Oznacza to, i¿ tylko w ci¹gu szeœciu lat ich liczba zmniejszy³a siê o ponad
30%. W przypadku burs stopieñ redukcji by³ du¿o wy¿szy.

Problem burs najczêœciej dotyka uczniów pragn¹cych uczyæ siê w szko-
³ach zawodowych, technikach czy te¿ liceach, niekiedy doœæ znacznie oddalo-
nych od miejsca zamieszkania. Dla ich rodzin takie plany oznaczaj¹ wiêksze
wydatki, zwi¹zane nie tylko z nauk¹ dziecka, ale te¿ z jego zakwaterowa-
niem. Brak bursy powoduje, i¿ uczniowie wybieraj¹ szko³y w pobli¿u miejsca
zamieszkania, czêsto niezgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Takie sytua-
cje maj¹ miejsce najczêœciej w przypadku uczniów pochodz¹cych ze wsi lub
z ma³ych miasteczek.

W zwi¹zku z powsta³¹ sytuacj¹ mam kilka pytañ.
Czy ministerstwo zauwa¿a problem w tym, i¿ liczba burs szkolnych ma-

leje w zastraszaj¹cym tempie? Czy powstaj¹ jakiekolwiek koncepcje roz-
wi¹zania tego problemu oraz czy mo¿liwe by³oby zwiêkszenie udzia³u
bud¿etu pañstwa w finansowaniu tych placówek?

Czy ministerstwo rozwa¿a³o mo¿liwoœæ bezpoœredniego dofinansowania
uczniom kosztów zakwaterowania? Mog³oby siê to odbywaæ poprzez ju¿ do-
stêpne formy pomocy.

Czy istnieje mo¿liwoœæ uzyskania dofinansowania dzia³alnoœci burs
szkolnych z innych œrodków, na przyk³ad z funduszy unijnych? W jaki spo-
sób ministerstwo wspomaga tego typu placówki w pozyskiwaniu œrodków fi-
nansowych z innych Ÿróde³?

W jaki sposób ministerstwo chce zapewniæ uczniom pochodz¹cym ze wsi
lub z ma³ych miasteczek równy dostêp do szkó³ ponadgimnazjalnych i poma-
turalnych, umo¿liwiæ im dokonanie wyboru szko³y zgodnie z zainteresowa-
niami i uzdolnieniami?

Du¿a odleg³oœæ miêdzy domem rodzinnym a wybran¹ szko³¹, s³aby wê-
ze³ komunikacyjny oraz niski status materialny wielu rodzin, w szczególnoœci
rodzin wiejskich, sprawiaj¹, i¿ istnienie burs szkolnych wielu dzieciom daje
jedyn¹ szansê na kontynuowanie nauki w szko³ach œrednich.

Zwracam siê o podjêcie przez Pani¹ Minister dzia³añ zmierzaj¹cych do na-
prawienia tej trudnej sytuacji.

Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.15

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one na 7. posiedzeniu Senatu RP w dniu 27 marca

2008 roku przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego (BPS/DSK-043-285/08)
w sprawie likwidacji burs szkolnych i projektu koncepcji wspomagania finansowego ich
dzia³alnoœci, uprzejmie wyjaœniam.

Liczba placówek zapewniaj¹cych opiekê i wychowanie uczniom w okresie pobiera-
nia nauki poza miejscem sta³ego zamieszkania rzeczywiœcie nieznacznie spada. W ro-
ku szkolnym 2004/2005 ³¹czna liczba burs i internatów spad³a o 4,37% w stosunku
do roku poprzedniego (dane GUS), a w roku 2005/2006 o 2,67%. Tendencja spadkowa
wykazuje jednak trend o spowolnionym charakterze.

Natomiast na du¿o ni¿szym poziomie kszta³tuje siê likwidacja burs szkolnych.
Œrednio jest to 2,5% w skali roku. W roku 2006/2007 zaobserwowano przyrost liczby
burs z 159 do 166.

Stan wykorzystania placówek przedstawia poni¿sza tabela sporz¹dzona na podsta-
wie danych z G³ównego Urzêdu Statystycznego w latach 2003–2007:

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

Placówki (internaty
i bursy) – Polska

998 -5,91% 939 -4,37% 898 -2,67% 874

Miejsca 112794 -8,36% 103370 -5,97% 97197 -4,65% 92682

Korzystaj¹cy 81812 -5,86% 77019 -7,58% 71178 -3,56% 68643

WYKORZYSTANIE 72,53% 74,51% 73,23% 74,06%

Decyzje o likwidacji lub za³o¿eniu bursy szkolnej podejmuje organ prowadz¹cy pla-
cówkê, kieruj¹c siê zasadami ekonomii. Dane statystyczne wskazuj¹, ¿e na przestrzeni
ostatnich 5 lat wykorzystanie miejsc w bursach szkolnych waha siê w granicach
80–70% i jest to œrednia dla ca³ej Polski. W indywidualnych przypadkach zdarza siê, ¿e
wystêpuje 50% wykorzystania miejsc.

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

Bursy - Polska 167 -2,40% 163 -2,45% 159 +4,22% 166

Miejsca 23812 -7,63% 21996 -2,33% 21483 +1,33% 21785

Korzystaj¹cy 19142 -6,91% 17820 -4,84% 1 6957 +2,67% 17422

WYKORZYSTANIE 80,39% 81,01% 78,93% 79,97%

Stan wykorzystania burs szkolnych przedstawia powy¿sza tabela sporz¹dzona na
podstawie danych z G³ównego Urzêdu Statystycznego w latach 2003–2007.

Samorz¹dy podejmuj¹ zamiar likwidacji nierentownych placówek na mocy ustawy
art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 ze zm.). Opinia kuratora oœwiaty wyra¿a stanowisko tego organu w przedmiocie
likwidacji placówki. Kurator Oœwiaty bêd¹c organem odpowiedzialnym za realizacjê po-
lityki oœwiatowej pañstwa na terenie województwa, wydaj¹c przedmiotow¹ opiniê jest
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obowi¹zany przede wszystkim kierowaæ siê dostêpnoœci¹ edukacji w poszczególnych re-
jonach gminnych oraz odpowiednim poziomem nauczania. Przy wydawaniu opinii doty-
cz¹cej likwidacji bursy kurator oœwiaty zobligowany jest do brania pod uwagê równie¿
aspektów zwi¹zanych z likwidacj¹, które odnosz¹ siê do wspó³tworzenia i realizacji re-
gionalnej i lokalnej polityki oœwiatowej zgodnej w tym wzglêdzie z polityk¹ pañstwa, jak
i do zapewnienia uczniom w³aœciwych warunków nauki, wychowania i opieki, co zwi¹za-
ne jest z realizacj¹ zadañ nadzoru pedagogicznego. Oczywistym jest, i¿ wydaj¹c przed-
miotow¹ opiniê kurator nie mo¿e dzia³aæ arbitralnie i opinia taka musi odnosiæ siê do
przepisów prawa nak³adaj¹cych na organ prowadz¹cy okreœlone obowi¹zki. Nie mo¿e on
jednak swoj¹ opini¹ ingerowaæ w samodzielnoœæ gminy i jej odpowiedzialnoœæ za wyko-
nywanie zadañ publicznych jako zadañ w³asnych.

Organ prowadz¹cy placówkê pobiera ³¹czn¹ op³atê za wy¿ywienie i zakwaterowa-
nie, która nie mo¿e przekroczyæ 25% przeciêtnego œredniego wynagrodzenia, o którym
mowa w art. 20 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych (Dz. U. 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póŸn. zm.) przy czym mo¿e zwolniæ rodziców
z ca³oœci lub czêœci op³at, o których mowa, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji
materialnej rodziny, w szczególnoœci gdy dochód na osobê w rodzinie nie jest wiêkszy
ni¿ kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póŸn. zm. tj. 351 z³ lub w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach losowych.

Ponadto w dniu 28 wrzeœnia 2004 r. Rada Ministrów przyjê³a Narodowy Program
Stypendialny bêd¹cy podstaw¹ tworzenia polityki pañstwa w zakresie wyrównywania
szans edukacyjnych i projektowania dzia³añ zmierzaj¹cych do kompensowania ró¿nic
wynikaj¹cych z pochodzenia spo³ecznego ucznia oraz wspierania edukacji uczniów
maj¹cych trudnoœci w nauce. Narodowy Program Stypendialny stworzy³ podstawy dla
polityki pomocy materialnej œwiadczonej uczniom, których sytuacja materialna i ¿y-
ciowa mo¿e spowodowaæ wypadanie z sytemu edukacji, ograniczenie aspiracji eduka-
cyjnych, odst¹pienie od edukacji na wy¿szych poziomach nauczania.

Programem objête s¹ nastêpuj¹ce obszary dzia³ania:
– pomoc materialna udzielana uczniom, s³uchaczom i wychowankom na podsta-

wie ustawy o systemie oœwiaty, w ramach systemu edukacji;
– pomoc materialna realizowana na podstawie programów rz¹dowych;
– programy realizowane z wykorzystaniem wspólnotowych œrodków publicznych;
– dzia³ania umo¿liwiaj¹ce i generuj¹ce aktywnoœæ podmiotów innych ni¿ rz¹dowe

w zakresie udzielania pomocy edukacyjnej dla uczniów (w tym wspieranie dzia-
³añ jednostek samorz¹du terytorialnego oraz organizacji pozarz¹dowych).

Prawo do pomocy materialnej przys³uguje uczniom szkó³ publicznych i niepublicz-
nych o uprawnieniach szkó³ publicznych oraz s³uchaczom publicznych kolegiów nau-
czycielskich i nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych – do czasu ukoñczenia
kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia.

Celem dzia³añ realizowanych w tym obszarze jest tak¿e stworzenie instrumentów
przeciwdzia³ania segregacji uczniów w szko³ach ze wzglêdu na ich sytuacjê materialn¹,
przez umo¿liwienie finansowania w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charak-
terze socjalnym, w tym:

– zakupu podrêczników, przyborów szkolnych,
– pokrycia kosztów zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji w okre-

sie pobierania nauki poza miejscem sta³ego zamieszkania,
– pokrycia kosztów posi³ków w szkole lub sto³ówce prowadzonej przez inny pod-

miot pokrywania ca³kowitego lub czêœciowego kosztu udzia³u ucznia w zajê-
ciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia rea-
lizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz udzia³u w zajêciach realizo-
wanych poza szko³¹.

W 2007, zgodnie z decyzj¹ Ministra Edukacji Narodowej, przeznaczono 404 mln z³
na dofinansowanie udzielania przez gminy pomocy materialnej uczniom w celu
zmniejszenia ró¿nic w dostêpie do edukacji, umo¿liwienia pokonywania barier dostêpu
do edukacji wynikaj¹cych z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz kwotê 27 mln z³
na Rz¹dowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodz¹cych z ro-
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dzin by³ych pracowników pañstwowych przedsiêbiorstw gospodarki rolnej na lata
2006–2008.

Zrealizowano tak¿e stypendia ze œrodków Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego – Dzia³anie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pro-
gramy stypendialne. Ogólnym celem dzia³ania by³o zwiêkszenie dostêpu do kszta³cenia
na poziomie ponadgimnazjalnym i wy¿szym dla uczniów pochodz¹cych z obszarów wiej-
skich i studentów pochodz¹cych z obszarów zagro¿onych marginalizacj¹ (w tym w szcze-
gólnoœci obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemys³ów).

Rodzaje wsparcia udzielanego w ramach dzia³ania:
– Wspieranie rozwoju edukacyjnego m³odzie¿y wiejskiej: stypendia dla m³odzie¿y

wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniaj¹ce nau-
kê na poziomie ponadgimnazjalnym koñcz¹cym siê matur¹. Stypendia by³y
przekazywane w formie rzeczowej (zakup podrêczników etc), dofinansowania
przez beneficjenta op³at miêdzy innymi za zakwaterowanie, wy¿ywienie, bursê,
internat lub refundacji kosztów poniesionych wczeœniej przez ucznia zwi¹za-
nych z pobieraniem nauki.

– Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów: stypendia dla studentów pocho-
dz¹cych z obszarów zagro¿onych marginalizacj¹, w tym w szczególnoœci obsza-
rów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemys³ów, którzy natrafiaj¹ na ba-
riery w dostêpie do kszta³cenia na poziomie wy¿szym z powodu trudnej sytuacji
materialnej. Stypendium by³o przyznane na czas trwania nauki w danym roku
szkolnym/akademickim, nie d³u¿ej ni¿ 10 miesiêcy. Stypendia by³y przekazy-
wane w formie finansowej lub refundacji kosztów np. zakwaterowania, dojaz-
dów poniesionych wczeœniej przez studenta zwi¹zanych z pobieraniem nauki.

Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje projekt Rz¹dowego pro-
gramu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich. Uwzglêdnia on w dzia³aniach na lata
2007–2013

– program stypendialny dla uczniów pochodz¹cych z obszarów wiejskich,
– tworzenie warunków do podejmowania przez uczniów nauki poza miejscem za-

mieszkania i eliminowanie barier dostêpu do edukacji, w tym stworzenie syste-
mu pomocy materialnej dla uczniów korzystaj¹cych z burs i internatów.

Istnieje, zatem realna szansa, ¿e ulegnie poprawie przekonanie o zmianie sytuacji
materialnej korzystaj¹cych z burs szkolnych jak i potrzebie istnienia samych placówek.

Z powa¿aniem
w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew W³odkowski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

W latach 2004–2006 ponad sto szeœædziesi¹t trzy tysi¹ce rolników z³o¿y³o
wnioski o dop³aty niskotowarowe. Za³o¿eniem dzia³ania „Wspieranie gospo-
darstw niskotowarowych” jest pomoc finansowa dla gospodarstw niskotowa-
rowych w celu poprawy ich sytuacji dochodowej, wzmocnienia procesu ich
restrukturyzacji, a w konsekwencji – wzrostu ekonomicznej ¿ywotnoœci.

Producent rolny ubiegaj¹cy siê o wsparcie dla gospodarstw niskotowaro-
wych musi spe³niaæ okreœlone warunki. Przede wszystkim musi przez okres
co najmniej trzech lat przed dniem z³o¿enia wniosku prowadziæ dzia³alnoœæ
rolnicz¹ i zobowi¹zaæ siê do nieprzenoszenia w³asnoœci gospodarstwa nisko-
towarowego przez okres piêciu lat od dnia przyznania p³atnoœci gospodar-
stwa niskotowarowego.

Warunki te niestety ograniczaj¹ tych rolników, którzy skorzystali z pomocy
w latach 2004–2006, a teraz mogliby przekazaæ gospodarstwo nastêpcy lub
tych, którzy w wyniku nieszczêœliwego wypadku czy te¿ choroby nie mog¹ dalej
prowadziæ gospodarstwa i s¹ zmuszeni przekazaæ je nastêpcy. Przekazanie go-
spodarstwa nie zmienia jego sytuacji ekonomicznej, dlatego te¿ cofniêcie pomocy
jest w tych wypadkach nieuzasadnione.

Otrzymujê te¿ informacje o przypadkach, w których nakazano zwrot
udzielonej ju¿ pomocy. Odby³em spotkanie z rolnikiem, który w wyniku choro-
by serca uniemo¿liwiaj¹cej dalsze prowadzenie gospodarstwa i pracê w nim,
otrzyma³ rentê chorobow¹. Warunkiem pobierania renty jest przekazanie go-
spodarstwa nastêpcy, co ten rolnik uczyni³. Jednak¿e jego nastêpcy cofniêto
wsparcie dla gospodarstwa niskotowarowego i nakazano zwrot otrzymane-
go dofinansowania.

Mam kilka pytañ, które adresujê do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
W jaki sposób ministerstwo zamierza reagowaæ na przypadki cofniêcia

pomocy dla gospodarstw niskotowarowych w wyniku przekazania gospo-
darstwa nastêpcy i jak zamierza im przeciwdzia³aæ? Czy w zwi¹zku z takimi
sytuacjami nie zostanie zahamowany proces przekazywania gospodarstw
rolnych m³odszemu pokoleniu?

Co siê dzieje z przyznan¹ pomoc¹ dla gospodarstwa niskotowarowego
w przypadku dziedziczenia gospodarstwa lub przekazania go w zamian za
rentê chorobow¹ lub emeryturê? Czy nastêpca producenta rolnego, któremu
przyznano dop³aty niskotowarowe, dziedziczy wraz z gospodarstwem po-
moc? Co w przypadku, gdy producent rolny otrzymuj¹cy p³atnoœci niskotowa-
rowe przekaza³ gospodarstwo nastêpcy w zamian za rentê chorobow¹ lub
gdy rolnik przechodzi na emeryturê?

Co siê stanie w przypadku, gdy rolnik w ci¹gu tych piêciu lat, w których zo-
bowi¹za³ siê do nieprzenoszenia w³asnoœci, niespodziewanie zachoruje lub
ulegnie wypadkowi, który uczyni go niezdolnym do pracy w gospodarstwie
i do dalszego prowadzenia go, a w wyniku niezdolnoœci do pracy rolnikowi zo-
stanie przyznana renta chorobowa sta³a lub czasowa? By nabyæ prawo do ta-
kiej renty, rolnik musi przekazaæ lub zbyæ gospodarstwo. Co siê stanie
z otrzymanym wsparciem dla gospodarstwa niskotowarowego? Czy nabywca
lub rolnik musi je zwróciæ? Czy s¹ jakieœ warunki, które musi spe³niæ nabywca,
by tego dofinansowania nie zwracaæ? Czy sposób przejêcia gospodarstwa – da-
rowizna, zakup, dzier¿awa – ma wp³yw na ewentualny zwrot pomocy, czy te¿
nie? Jaki wp³yw ma forma przyznanej renty, to, czy jest sta³a, czy czasowa?

Co siê stanie z pomoc¹ w przypadkach, gdy nabywca posiada³ ju¿ zie-
miê, a po powiêkszeniu nowo powsta³e gospodarstwo ma ¿ywotnoœæ ekono-
miczn¹ powy¿ej 4 ESU? Czy musi zwracaæ otrzymane dofinansowanie na
przejmowane grunty?

Co siê dzieje, jeœli nabywca równie¿ otrzyma³ dofinansowanie na przej-
mowane grunty? Co siê dzieje, jeœli nabywca równie¿ otrzyma³ na swoje
grunty dofinansowanie w ramach wsparcia dla gospodarstw niskotowaro-
wych i teraz, po przejêciu gruntów, utworzy³ gospodarstwo ¿ywotnie ekono-
miczne? Czy bêdzie musia³ zwróciæ oba dofinansowania?
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Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ ministerstwo, by uzupe³niæ niewystar-
czaj¹ce i niepe³ne zasady w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy fi-
nansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych tak, by przekazanie
gospodarstwa niskotowarowego nastêpcy w wyniku zdarzeñ losowych nie-
przewidzianych w rozporz¹dzeniu nie wi¹za³o siê z koniecznoœci¹ zwrotu do-
tychczas otrzymanej pomocy?

Czy rz¹d zamierza w najbli¿szym czasie podj¹æ inicjatywy – a jeœli tak, to
jakie – zmierzaj¹ce do ustalenia odpowiednich zasad i trybu udzielania po-
mocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych, zasad
w pe³ni uwzglêdniaj¹cych wszystkie okolicznoœci?

Kiedy zostanie uruchomiony nabór wniosków na dop³aty niskotowarowe
w ramach PROW 2007–2013?

Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 13.05.2008 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

W odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora Grzegorza Wojciechowskiego przekazane
przy piœmie z dnia 2 kwietnia 2008 r., znak: BPS/DKS-043-300/08, dotycz¹ce zasad
udzielania pomocy w ramach dzia³ania 2 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW
2004–2006) Wspieranie gospodarstw niskotowarowych, pragnê przedstawiæ stanowis-
ko w odniesieniu do podniesionych kwestii.

Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami dla dzia³ania 2 Planu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (PROW 2004–2006) pomoc dla gospodarstw niskotowarowych ma na celu zape-
wnienie przejœciowego wsparcia gospodarstwa, s³u¿¹cego poprawie jego przep³ywów
finansowych oraz dochodów, przy jednoczesnym podejmowaniu przez gospodarstwo
dalszych dzia³añ maj¹cych zapewniæ towarow¹ produkcjê i silniejszy zwi¹zek z ryn-
kiem. W zwi¹zku z tym, w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegó³owych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskoto-
warowych objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 286, poz.
2870) przyjêto, ¿e p³atnoœæ dla gospodarstwa niskotowarowego jest udzielana produ-
centowi rolnemu, który m.in. zobowi¹¿e siê do realizacji, zgodnie z planem rozwoju go-
spodarstwa niskotowarowego przedsiêwziêæ maj¹cych na celu restrukturyzacjê
gospodarstwa niskotowarowego, a tym samym nieprzenoszenia w³asnoœci gospodar-
stwa niskotowarowego przez okres 5 lat od dnia przyznania p³atnoœci.

Ww. zobowi¹zanie ma na celu zapewnienie, ¿e gospodarstwo, na które przeznaczo-
no wsparcie nie zostanie zlikwidowanie. Stosownie do § 10 ww. rozporz¹dzenia, p³at-
noœæ dla gospodarstwa niskotowarowego podlega wstrzymaniu i zwrotowi, je¿eli
producent rolny przeniós³ w³asnoœæ gospodarstwa niskotowarowego przed up³ywem 5 lat
od dnia przyznania przedmiotowej p³atnoœci. Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, i¿ w ramach
tego dzia³ania przekazanie gospodarstwa stanowi jedyn¹ sytuacjê skutkuj¹c¹ zwrotem
otrzymanych œrodków. Warunek ten wynikaj¹cy ze szczególnego oraz przejœciowego
charakteru dzia³ania Wspieranie gospodarstw niskotowarowych poza wskazaniem
w ww. rozporz¹dzeniu zosta³ równie¿ zawarty w zobowi¹zaniach opisanych we wnios-
ku o pomoc finansow¹ na dzia³anie wspieranie gospodarstw niskotowarowych, który
sk³ada sam producent rolny zg³aszaj¹c chêæ uczestnictwa w dzia³aniu. Nadmieniam,
¿e nawet niezrealizowanie przedsiêwziêæ zadeklarowanych w Planie rozwoju gospodar-
stwa niskotowarowego nie skutkuje koniecznoœci¹ zwrotu otrzymanej w ci¹gu trzech
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lat pomocy. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w przypadku tego dzia³ania jest to jedyny warunek,
który obwarowany zosta³ sankcj¹.

Wyj¹tek od tej zasady stanowi sytuacja okreœlona § 11, gdzie w przypadku gdy
w okresie 5 lat od dnia przyznania p³atnoœci nast¹pi przeniesienie w³asnoœci gospodar-
stwa niskotowarowego na rzecz nastêpcy producenta rolnego, któremu przyznano rentê
strukturaln¹. Umo¿liwienie przeniesienia w³asnoœci gospodarstwa niskotowarowego na
rzecz nastêpcy producenta rolnego, któremu przyznano rentê strukturaln¹ wynika
z faktu, ¿e zgodnie z przepisami w sprawie szczegó³owych warunków i trybu udzielenia
pomocy finansowej na uzyskanie renty strukturalnej objêtej planem rozwoju obszarów
wiejskich osoba, która przejmuje gospodarstwo osoby, której przyznano rentê struktu-
raln¹ zobowi¹zuje siê do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej na przejêtych u¿ytkach rol-
nych przez okres co najmniej 5 lat, tym samym jest pewne, ¿e osoba ta nie dokona w tym
okresie przeniesienia w³asnoœæ przejêtego gospodarstwa, jak równie¿ zdo³a wype³niæ za-
³o¿enia planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego okreœlone przez poprzedniego po-
siadacza gospodarstwa.

Jednoczeœnie odnosz¹c siê do zasad udzielania pomocy w ramach dzia³ania renty
strukturalne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, okreœlonych w rozporz¹dzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przy-
znawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Renty strukturalne” objêtego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 109 poz.
750, póŸn. zm.) za nastêpcê producenta rolnego nale¿y rozumieæ (§ 2 pkt 3) osobê fi-
zyczn¹, która rozpoczyna dzia³alnoœæ rolnicz¹ po raz pierwszy z dniem przejêcia gospo-
darstwa rolnego od producenta rolnego ubiegaj¹cego siê o rentê strukturaln¹ i nie
ukoñczy³ 40 roku ¿yciu w dniu z³o¿enia wniosku o rentê strukturaln¹. Stosownie do
tak okreœlonych postanowieñ pragnê wyjaœniæ, i¿ w skutek przekazania gospodarstwa
w ramach renty strukturalnej nie bêdzie mia³o miejsca powiêkszenie gospodarstwa do
wielkoœci ekonomicznej przewy¿szaj¹cej przedzia³ ESU determinuj¹cy uczestnictwo
w dzia³aniu.

W zwi¹zku z powy¿szym, nie jest uzasadnionym stwierdzenie mówi¹ce, i¿ kryteria
warunkuj¹ce uczestnictwo w dzia³aniu mog¹ zahamowaæ proces przekazywania go-
spodarstw rolnych m³odemu pokoleniu.

Odnosz¹c siê do zarzutów przedstawionych w oœwiadczeniu Senatora, dotycz¹cych
warunków pobierania renty chorobowej nale¿y stwierdziæ, i¿ przepisy ustawy z 20 gru-
dnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25
z póŸn. zm.) od zaprzestania prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej warunkuj¹ jedynie
przyznanie tzw. wczeœniejszej emerytury rolniczej. W pozosta³ych przypadkach zaprze-
stanie prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej przez emeryta lub rencistê ma wp³yw na wy-
sokoœæ przyznanego œwiadczenia. Zgodnie bowiem z przepisami powy¿szej ustawy
emerytura i renta rolnicza sk³ada siê z czêœci sk³adkowej (pochodz¹cej ze sk³adek
ubezpieczonego rolnika) i uzupe³niaj¹cej (dotowanej z bud¿etu pañstwa). Suma obu
czêœci stanowi pe³n¹ wysokoœæ œwiadczenia emerytalno-rentowego. Je¿eli zatem
œwiadczeniobiorca prowadzi dzia³alnoœæ rolnicz¹ to wyp³ata czêœci uzupe³niaj¹cej eme-
rytury lub renty zostaje mu zawieszana w ca³oœci lub w okreœlonej czêœci, natomiast
wyp³ata czêœci sk³adkowej pozostaje bez zmian. Zgodnie z przepisami ww. ustawy
uznaje siê, ¿e emeryt lub rencista zaprzesta³ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, je¿eli
ani on, ani jego ma³¿onek nie jest w³aœcicielem (wspó³w³aœcicielem) lub posiadaczem
gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczaj¹cej 1 ha fizyczny lub 1 ha przelicze-
niowy u¿ytków rolnych i nie prowadzi dzia³u specjalnego.

Uwzglêdniaj¹c sytuacje, w których beneficjenci zostali dotkniêci wyst¹pieniem ta-
kich okolicznoœci, jak d³ugotrwa³a niezdolnoœæ do pracy producenta rolnego, klêska
¿ywio³owa, zniszczenie budynków inwentarskich w gospodarstwie na skutek ognia lub
innych zdarzeñ losowych b¹dŸ choroby zakaŸnej zwierz¹t w gospodarstwie rolnym roz-
porz¹dzenie przewiduje mo¿liwoœæ z³o¿enia oœwiadczenia o zaistnieniu tych okoliczno-
œci skutkiem czego mimo niezrealizowania przedsiêwziêcia zadeklarowanego w Planie
rozwoju gospodarstwa niskotowarowego p³atnoœæ w czwartym i pi¹tym roku bêdzie
kontynuowana.
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Odnosz¹c siê kwestii terminu uruchomienia nowego naboru wniosków w ramach
tego dzia³ania realizowanego w nowym okresie programowania, informujê, ¿e jego
wdro¿enie wymaga zmiany PROW 2007–2013. Wszelkie uzupe³nienia i poprawki
w tym dokumencie musz¹ byæ zaakceptowane przez Komisjê Europejsk¹. Ponadto pra-
gnê podkreœliæ, ¿e wprowadzenie nowego dzia³ania do PROW 2007–2013, wymaga do-
brego uzasadnienia od strony ekonomicznej, jak równie¿ nie mo¿e byæ postrzegane
jako instrument wsparcia dochodów rodzin rolniczych, lecz jako sposób pobudzenia
aktywnoœci inwestycyjnej w takich gospodarstwach.

W zwi¹zku z powy¿szym, planowane jest dokonanie analizy funkcjonowania ww.
instrumentu w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006, po
3-letnim okresie realizacji planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego, a wiêc cza-
sie, w którym gospodarstwa powinny wykazaæ efekty przyznanej pomocy i ¿ywotnoœæ
ekonomiczn¹. Efekty tej analizy, a w szczególnoœci poprawa wielkoœci ekonomicznej
wspieranych podmiotów, jak równie¿ powi¹zanie ich z rynkiem, mog¹ stanowiæ pod-
stawê do w³¹czenia tego instrumentu do Programu, najwczeœniej pod koniec 2008 r.

MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Marek Sawicki
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Wed³ug danych opublikowanych ostatnio przez Eurostat w roku 2006

Polska przeznaczy³a na wzrost innowacyjnoœci gospodarki 1 miliard 500 mi-
lionów euro, co stanowi³o 0,56% PKB. Ten poziom wydatków stawia nas na
szóstym miejscu od koñca wœród pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Co
gorsza, pocz¹wszy od roku 2000 utrzymuje siê w naszym kraju tendencja
spadkowa, je¿eli chodzi o udzia³ wydatków przeznaczanych na badania
i rozwój w PKB.

W zwi¹zku z t¹ alarmuj¹c¹ sytuacj¹ pozwalam sobie zapytaæ Pana Pre-
miera o dzia³ania, jakie zamierza podj¹æ rz¹d w celu odwrócenia tej nad wy-
raz niekorzystnej tendencji i zwiêkszenia nak³adów przeznaczanych na
przedsiêwziêcia gwarantuj¹ce znacz¹cy wzrost poziomu innowacyjnoœci pol-
skiej gospodarki.

£¹czê wyrazy szacunku
Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 25.04.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na przekazane przy piœmie z dnia 2 kwietnia 2008 r. (sygn.:
BPS/DSK-043-264/08), oœwiadczenie Senatora RP Jana Wyrowiñskiego, uprzejmie
informujê co nastêpuje.

Od pocz¹tku lat 90. udzia³ wydatków na B+R w PKB stopniowo siê obni¿a³ z 0,96%
w roku 1990 do 0,56 % w roku 2006. Dzia³o siê tak pomimo, ¿e wydatki na B+R w ce-
nach bie¿¹cych systematycznie ros³y – z 4796,1 mln z³ w roku 2000 do 5892,8 mln z³
w roku 2006. W polskich warunkach istotny udzia³ w wydatkach na B+R maj¹ nak³ady
bud¿etowe. Ich udzia³ w 2006 r. wynosi³ 57,5%.

Wydatki na B+R maj¹ decyduj¹cy wp³yw na poziom innowacyjnoœci gospodarki.
Dowodem na to s¹ publikowane corocznie wyniki raportu European Innovation Score-
board, w którym dane o niskim udziale nak³adów na B+R przek³adaj¹ siê na nisk¹ po-
zycjê Polski pod wzglêdem poziomu innowacyjnoœci gospodarki.

Strategia Lizboñska, przyjêta przez Radê Unii Europejskiej w 2000 r. w Lizbonie,
zobowi¹zuje pañstwa cz³onkowskie do podejmowania dzia³añ w czterech kluczowych
obszarach: innowacyjnoœci (gospodarce opartej na wiedzy), liberalizacji rynków (tele-
komunikacji, energii, transportu oraz rynków finansowych), przedsiêbiorczoœci oraz
spójnoœci spo³ecznej. Obszary te wymagaj¹ odpowiedniego wspó³udzia³u sfery badañ
i rozwoju. W tym celu uznano za niezbêdne osi¹gniêcie poziomu nak³adów na B+R rów-
nego 3% PKB w roku 2010. Dla zdynamizowania realizacji Strategii Lizboñskiej pañ-
stwa cz³onkowskie UE zobowi¹za³y siê do przygotowania Krajowych Programów
Reform, w których mia³y zostaæ okreœlone dzia³ania realizuj¹ce cele Strategii. Pod ko-
niec 2005 r. Rz¹d RP przyj¹³ Krajowy Program Reform na lata 2005–2008, w którym
za³o¿ono, ¿e udzia³ wydatków na B+R w stosunku do PKB wyniesie 1,65% w 2008 r.
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W Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004–2006 przyjêto, ¿e do 2006 roku nak³a-
dy na B+R wzrosn¹ do 1,5% PKB. Natomiast w przyjêtych przez Radê Ministrów i wy-
negocjowanych z Komisj¹ Europejsk¹ „Podstawach Wsparcia Wspólnoty. Promowanie
rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjaj¹cych wzrostowi zatrudnienia.” prognozo-
wano wzrost udzia³u nak³adów na B+R w PKB do 1,5% w 2008 roku.

W przyjêtym przez Rz¹d RP pod koniec 2006 r. dokumencie Strategia Rozwoju Kra-
ju 2007–2015, okreœlaj¹cym strategiczne cele i priorytety rozwoju spo³eczno-gospo-
darczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewniæ za³o¿ono, ¿e 1,5%
udzia³ nak³adów na B+R w PKB zostanie osi¹gniêty w 2010 r., natomiast w 2015 r.
wskaŸnik ten bêdzie wynosi³ 2,0%.

Obecnie wed³ug najnowszych prognoz zawartych w przygotowanym przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, projekcie dokumentu Strategia rozwoju nauki
w Polsce do 2015 roku przewiduje siê osi¹gniêcie 1,7% udzia³u nak³adów na B+R
w stosunku do PKB w 2013 r., natomiast w roku 2015 – 2,0%.

Podstawowe znaczenie dla zwiêkszenia nak³adów na B+R w latach 2007–2015 bê-
d¹ mia³y œrodki bud¿etowe. Zwiêkszanie finansowania dzia³alnoœci B+R ze œrodków
publicznych ma du¿e znaczenie dla zwiêkszania wydatków pozabud¿etowych. Do-
œwiadczenia krajów o rozwiniêtej gospodarce opartej na wiedzy wskazuj¹, ¿e poziom fi-
nansowania bud¿etowego przek³ada siê dodatnio na poziom finansowania ze Ÿróde³
pozabud¿etowych. Dane OECD wskazuj¹, ¿e zale¿noœæ taka mo¿e byæ zobrazowana
przez liniow¹ zale¿noœæ progow¹. Próg ten wynosi od 0,4 do 0,6% PKB finansowania
bud¿etowego B+R. Powy¿ej tego progu wzrost finansowania bud¿etowego B+R powo-
duje œrednio trzy- i czterokrotnie szybszy wzrost finansowania pozabud¿etowego. Na-
tomiast poni¿ej tego progu œrodki bud¿etowe wystarczaj¹ zazwyczaj jedynie na
potrzeby zwi¹zane z przetrwaniem struktur nauki (finansowanie dzia³alnoœci statuto-
wej i podtrzymywanie badañ podstawowych). Nale¿y w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e
wspomniana zale¿noœæ progowa w ró¿nych warunkach gospodarek krajowych mo¿e
mieæ ró¿n¹ si³ê i zale¿y od istnienia odpowiednich struktur i powi¹zañ pomiêdzy sfera-
mi nauki i gospodarki.

Oprócz œrodków krajowych, drugim wa¿nym Ÿród³em wzrostu nak³adów na B+R
bêd¹ œrodki pochodz¹ce z funduszy strukturalnych UE wydatkowane w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnych Programów Operacyj-
nych i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.

W celu zachêcenia przedsiêbiorców do ponoszenia wydatków na dzia³alnoœæ B+R
stosowana jest szeroka gama instrumentów polegaj¹cych na ulgach podatkowych,
preferencjach kredytowych oraz na bezpoœrednich przysporzeniach finansowych.

Wsparcie dzia³alnoœci B+R odbywa siê bardzo czêsto w formie dotacji przyznawa-
nych przez ministra w³aœciwego do spraw nauki. Od 2006 r. przedsiêbiorcy mog¹ ko-
rzystaæ z szeregu instrumentów wprowadzonych ustaw¹ z dnia 29 lipca 2005 r.
o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 179,
poz. 1484 z póŸn. zm.). Zaliczaj¹ siê do nich:

– kredyt technologiczny, przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegaj¹cej
na zastosowaniu nowej technologii (w³asnej lub nabytej) i uruchomieniu pro-
dukcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów w oparciu o tê technologiê.
Przedsiêbiorca po udokumentowaniu sprzeda¿y towarów i us³ug powsta³ych
w wyniku inwestycji mo¿e ubiegaæ siê o umorzenie do 50% wartoœci otrzymane-
go kredytu;

– uzyskanie statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR), którego posiadanie
upowa¿nia do zwolnieñ podatkowych, oraz umo¿liwia tworzenie funduszu in-
nowacyjnoœci z comiesiêcznego odpisu, wynosz¹cego nie wiêcej ni¿ 20% przy-
chodu uzyskanego w danym miesi¹cu. Œrodki funduszu przeznacza siê na po-
krywanie kosztów prowadzonych prac B+R;

– mo¿liwoœæ odliczania przez przedsiêbiorcê od podstawy opodatkowania do 50%
ceny zakupu nowej technologii od polskich lub zagranicznych jednostek nau-
kowych;

– mo¿liwoœæ zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prace
rozwojowe, niezale¿nie od wyniku, jakim siê zakoñczy³y;
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Rozwi¹zania zawarte w ww. ustawie s¹ monitorowane i systematycznie doskonalo-
ne, czego przyk³adem jest kolejna nowelizacja ustawy, bêd¹ca obecnie przedmiotem
prac Sejmu.

Innym zagadnieniem jest ograniczony dostêp przedsiêbiorców do rynków kapita³o-
wych. Równie¿ w tym zakresie daje siê zauwa¿yæ istotny postêp. Przebiega on dwutoro-
wo. Z jednej strony z inicjatywy Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie w 2007 r.
zosta³ uruchomiony alternatywny system obrotu pod nazw¹ NewConnect przeznaczo-
ny dla ma³ych firm technologicznych o wysokim potencjale wzrostu. Stwarza to mo¿li-
woœæ bezkosztowego pozyskiwania przez te firmy kapita³u na inwestycje rozwojowe,
w tym i na badania, pochodz¹cego od prywatnych inwestorów. Z drugiej strony wa¿n¹
rolê w tym obszarze powinno odgrywaæ partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), którego
cech¹ jest roz³o¿enie ryzyka inwestowania. W przypadku finansowania B+R mecha-
nizm polega na wspó³pracy w³adz publicznych z podmiotami prywatnymi (instytucjami
finansowymi, takimi jak banki, fundusze inwestycyjne, fundusze wysokiego ryzyka),
w ramach której instytucja finansowa prowadz¹ca dzia³ania operacyjne zwi¹zane
z wdro¿eniem projektu B+R ponosi zwi¹zane z tym ryzyko, natomiast w³adza publiczna
interweniuje poprzez redukowanie tego ryzyka. Przyk³ady takich interwencji mo¿na
znaleŸæ w niektórych dzia³aniach podejmowanych w latach 2004–2006 w ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw, a obec-
nie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013.

Oprócz dzia³añ, które bezpoœrednio ukierunkowane s¹ na wzmacnianie relacji na-
uki z gospodark¹, du¿e znaczenie maj¹ dzia³ania ukierunkowane na zwiêkszenie efek-
tywnoœci badañ, a w tym reforma systemu finansowania nauki. W 2007 r. dokonano
kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 8 paŸdziernika 2004 r. o zasadach finansowania na-
uki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390, z póŸn. zm.), wprowadzaj¹c m.in. nowe formy finansowa-
nia uczestnictwa polskich jednostek naukowych w projektach miêdzynarodowych
realizowanych z udzia³em partnerów zagranicznych. W miejsce dotychczasowych pro-
jektów badawczych specjalnych i uczestnictwa w badaniach naukowych lub pracach
rozwojowych bêd¹cych czêœci¹ programów UE lub innych programów miêdzynarodo-
wych, pojawi³y siê projekty miêdzynarodowe, realizowane w ramach’ programów UE
albo innych programów miêdzynarodowych, wspó³finansowane z zagranicznych œrod-
ków finansowych nie podlegaj¹cych zwrotowi oraz projekty miêdzynarodowe nie podle-
gaj¹ce wspó³flnansowaniu z zagranicznych œrodków finansowych.

Ponadto na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 789)
zosta³o utworzone Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju. Do g³ównych zadañ Centrum
nale¿y wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badañ naukowych
i prac rozwojowych do gospodarki, wspieranie rozwoju kadry naukowej, w szczególno-
œci udzia³u m³odych naukowców w realizacji programów badawczych i miêdzynarodo-
wych programów mobilnoœci naukowców. Utworzenie tej jednostki jest wyznacznikiem
standardów obowi¹zuj¹cych w UE oraz w krajach OECD, które pozwalaj¹ na rozdziel-
noœæ i niezale¿noœæ instytucji przydzielaj¹cych zespo³om badawczym œrodki finansowe
na okreœlone programy badañ, od instytucji politycznej – ministerstwa dysponuj¹cego
œrodkami na naukê.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oprócz finansowania samych dotacji
przeznacza równie¿ znacz¹ce œrodki na:

1/projekty w³asne obejmuj¹ce badania podstawowe z okreœlonej dyscypliny nau-
kowej lub interdyscyplinarne, w tym prowadzone w celu przygotowania rozpra-
wy habilitacyjnej,

2/projekty promotorskie i projekty zamawiane o tematyce wybranej spoœród prio-
rytetowych kierunków badañ naukowych lub prac rozwojowych okreœlonych
w krajowym programie ramowym (w tym program POL-POSTDOC),

4/ projekty specjalne obejmuj¹ce badania naukowe lub prace rozwojowe bêd¹ce
czêœci¹ miêdzynarodowego programu – niepodlegaj¹ce wspó³finansowaniu
z zagranicznych œrodków finansowych,

5/ projekty rozwojowe – obejmuj¹ce badania stosowane lub rozwojowe ukierun-
kowane na zastosowanie w praktyce,
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6/ czêœci badawcze ustalone w programach wieloletnich ustanowionych zgodnie
z przepisami ustawy o finansach publicznych,

7/ projekty badawcze finansowane lub wspó³finansowane z bezzwrotnych œrodków
Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Do zwiêkszania wydatków na badania i ich efektywnoœci powinna siê równie¿ przy-
czyniæ ca³oœciowa reforma systemu nauki w Polsce, której kierunki zosta³y niedawno
zaprezentowane w przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
dokumencie Projekt za³o¿eñ reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wy¿-
szego.

Wymienione powy¿ej inicjatywy wraz ze stopniowym zwiêkszaniem nak³adów na
B+R powinny przyczyniæ siê do stopniowej niwelacji luki, która pod wzglêdem innowa-
cyjnoœci gospodarki dzieli Polskê od œwiatowych liderów.

Waldemar Pawlak
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Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Przedmiotem niniejszego oœwiadczenia pragnê uczyniæ kwestiê wyna-

gradzania nauczycieli, którzy mimo i¿ odbyli studia wy¿sze, nie obronili pra-
cy magisterskiej.

Do mojego biura senatorskiego zg³osi³ siê nauczyciel, który ukoñczy³ studia
wy¿sze, uzyska³ absolutorium, jednak na skutek ówczeœnie panuj¹cej w Polsce
sytuacji politycznej nie obroni³ pracy magisterskiej. Jak wynika z wyjaœnieñ za-
interesowanego, posiada on dyplom ukoñczenia studium nauczycielskiego,
a zatrudniony jest na podstawie mianowania. Nadto legitymuje siê wieloletnim
sta¿em pracy jako nauczyciel. Zainteresowany zwróci³ uwagê na to, i¿ przyczy-
n¹ nieuzyskania tytu³u magistra by³a sytuacja, za któr¹ nie ponosi winy, a mia-
nowicie ucieczka z kraju promotora pracy dyplomowej.

Obecnie takie osoby zaliczone zostaj¹ do IV grupy zaszeregowania p³aco-
wego. Skutkiem tego jest fakt, i¿ nauczyciele, których dotyczy niniejsze
oœwiadczenie, otrzymuj¹ wynagrodzenie ni¿sze ni¿ nauczyciele legitymuj¹cy
siê wykszta³ceniem na poziomie licencjata.

Maj¹c na uwadze to, i¿ problem dotyczy osób, które faktycznie odby³y
studia, a tak¿e fakt, i¿ wielokrotnie przyczynami nieuzyskania dyplomu by³y
okolicznoœci zewnêtrzne, zwracam siê z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci
zmiany grupy zaszeregowania tych osób i ewentualnie zaliczenia ich do gru-
py zaszeregowania odpowiedniej dla nauczycieli posiadaj¹cych wykszta³ce-
nie na poziomie licencjata.

£¹czê wyrazy szacunku
Piotr Zientarski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.14

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Piotra Zientarskiego (BPS/DSK-

043-286/08) z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli, którzy le-
gitymuj¹ siê absolutorium, pragnê przedstawiæ nastêpuj¹ce stanowisko:

Stosownie do uprzednio obowi¹zuj¹cych przepisów rozporz¹dzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (Dz. U.
Nr 29, poz. 160 z póŸn. zm.) nauczycielom, którzy uzyskali zaliczenie wszystkich przed-
miotów i praktyk przewidzianych w programie studiów wy¿szych magisterskich przy-
s³ugiwa³y stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli
posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym. To
uregulowanie odnosi³o siê wy³¹cznie do kwestii p³acowych i nie oznacza³o uznania, i¿
osoby te posiadaj¹ wy¿sze wykszta³cenie zawodowe oraz wymagane kwalifikacje.

Powy¿sza sytuacja uleg³a jednak zmianie na skutek wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia
18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 z póŸn. zm.), która wprowadzi³a system uzyskiwa-
nia przez nauczycieli stopni awansu zawodowego powi¹zany z nowymi zasadami
wynagradzania nauczycieli. Zasadniczym celem wprowadzonych zmian by³o podnie-
sienie kwalifikacji nauczycieli oraz zwi¹zany z tym ich awans materialny. Dlatego te¿
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przepisy rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w spra-
wie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (....) (Dz. U. Nr 39,
poz. 455 z póŸn. zm.) uzale¿ni³y stawkê wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela od
posiadania tytu³u zawodowego: magistra, stopnia naukowego doktora, licencjata, in-
¿yniera albo dyplomu ukoñczenia zak³adu kszta³cenia nauczycieli. Tym samym w ro-
ku 2000 nauczyciele z tzw. absolutorium zostali zaszeregowani do grupy „pozosta³e
kwalifikacje”. Natomiast uregulowania w obecnie obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu Mi-
nistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za pracê w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póŸn. zm.) uzale¿niaj¹ stawkê wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela od posiadania tytu³u zawodowego: magistra, licencjata (in¿yniera),
albo dyplomu ukoñczenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium
jêzyków obcych. Zatem nadal nauczyciele z absolutorium s¹ zaszeregowani do grupy
czwartej – pozosta³e wykszta³cenie.

Ponadto pragnê podkreœliæ, i¿ dla nauczycieli zatrudnionych w roku 2000 bez wy-
maganych kwalifikacji wprowadzono, w art. 7 ww. ustawy z dnia 18 lutego 2000 r., a¿
6-letni okres na uzupe³nienie kwalifikacji. Jednak w celu uwzglêdnienia dorobku za-
wodowego nauczycieli z tzw. absolutorium Minister Edukacji Narodowej dokona³
przejœciowo odstêpstwa od zasady i dokona³ nowelizacji ww. rozporz¹dzenia z dnia 11
maja 2000 r., która przesunê³a stawki p³ac nauczycieli z tzw. absolutorium do pozio-
mu trzeciej grupy kwalifikacji z tabeli zaszeregowania wysokoœci minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego na okres nie d³u¿szy ni¿ do dnia 31 sierpnia 2006 r.

Niezale¿nie od powy¿szego, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póŸn. zm.) zmiana wysokoœci wynagro-
dzenia, w tym zasadniczego, w czasie trwania stosunku pracy nastêpuje z pierwszym dniem
najbli¿szego miesi¹ca kalendarzowego, pod warunkiem, ¿e przyczyna wp³ywaj¹ca na zmia-
nê wynagrodzenia nie nast¹pi³a od pierwszego dnia danego miesi¹ca kalendarzowego.

Zatem przeszeregowania p³acowego nauczyciela dokonuje dyrektor szko³y dopiero
wtedy, gdy nauczyciel udokumentuje prawo do okreœlonej stawki wynagrodzenia.
W tym celu nauczyciel jest zobowi¹zany do przedstawienia oryginalnych dokumentów
(akt nadania stopnia awansu zawodowego, œwiadectwo, dyplom) albo uwierzytelnione
odpisy (kopie) tych dokumentów – § 3 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli (...).

Poza tym zgodnie z przepisami dotycz¹cymi szkolnictwa wy¿szego absolwenci stu-
diów otrzymuj¹ dyplomy pañstwowe ukoñczenia studiów wy¿szych, które potwierdza-
j¹ w ten sposób uzyskanie odpowiedniego tytu³u zawodowego. Natomiast data z³o¿enia
egzaminu dyplomowego jest dat¹ ukoñczenia studiów art. 167 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym – (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póŸn. zm.). Tym
samym dniem przeszeregowania p³acowego nauczyciela powinien byæ dzieñ, w którym
uzyska³ on odpowiedni tytu³ zawodowy.

W zwi¹zku z powy¿szym pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, i¿ dalsze utrzymanie
przejœciowych rozwi¹zañ prawnych – po dniu 31 sierpnia 2006 r., na podstawie, których
nauczyciele z tzw. absolutorium mogli byæ zaszeregowani do trzeciej grupy w tabeli p³ac
by³oby niezgodne z zasad¹ dotycz¹c¹ wynagradzania nauczycieli, która uzale¿nia wyso-
koœæ wynagrodzenia nauczycieli od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifi-
kacji oraz wymiaru zajêæ obowi¹zkowych, a ponadto by³oby to naruszeniem zasady
sprawiedliwoœci i równoœci wobec nauczycieli, którzy w okresie ostatnich 6 lat podjêli
szereg wyrzeczeñ finansowych i organizacyjnych na rzecz uzupe³nienia swoich kwalifi-
kacji, sytuuj¹c siê na okreœlonym poziomie zaszeregowania p³acowego.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia uprzejmie proszê Pana Marsza³ka o ich przyjêcie.

Z powa¿aniem
w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas

7. posiedzenie Senatu w dniu 27 marca 2008 r. 323



Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Przedmiotem niniejszego oœwiadczenia pragnê uczyniæ kwestiê doty-

cz¹c¹ waloryzacji kaucji mieszkaniowych wp³acanych przez wojskowych ko-
rzystaj¹cych z kwater s³u¿bowych.

Przydzia³ ¿o³nierzowi osobnej kwatery sta³ej uzale¿niony pozostawa³ od
uiszczenia kaucji. Przedmiotowa kaucja zwracana by³a po opró¿nieniu kwa-
tery lub nabyciu jej na w³asnoœæ przez dotychczasowego u¿ytkownika. Do
kaucji doliczane by³o oprocentowanie, jakie naros³o przez czas jej przechowy-
wania na rachunku bankowym.

Oznacza to, i¿ kaucje zwracane by³y w wartoœci nominalnej z oprocento-
waniem, nie zaœ w wartoœci zwaloryzowanej. Powy¿szy problem zyskuje ko-
losalne znaczenie wobec gwa³townego spadku si³y nabywczej pieni¹dza, co
mia³o miejsce w latach 1989–1991.

Grupa osób zainteresowanych problemem niejednokrotnie otrzymywa³a
zwrot kaucji mieszkaniowych w kwocie, która w ¿aden sposób nie jest adek-
watna do kwot wp³aconych przed spadkiem si³y nabywczej pieni¹dza.

Obecnie funkcjonuj¹ce przepisy w zakresie zwrotu kaucji mieszkaniowych
nie przewiduj¹ waloryzacji jej wysokoœci na podstawie automatyzmu prawne-
go lub regulacji administracyjnych. Waloryzacja kaucji pozostaje mo¿liwa je-
dynie w oparciu o przepisy prawa cywilnego, a mianowicie art. 358 §3 k.c.

Oczywisty pozostaje fakt, i¿ kaucja mo¿e zostaæ zwaloryzowana na sku-
tek ugody stron, jednak z informacji, jakie uzyska³em, badaj¹c problematykê,
wynika i¿ administrator nie wyra¿a woli na zawarcie stosownej ugody.

W œwietle obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów, do waloryzacji kaucji mie-
szkaniowej konieczne staje siê wyst¹pienie przez zainteresowanego na dro-
gê postêpowania s¹dowego, co wi¹¿e siê z kosztami, a tak¿e jest
czasoch³onne i niejednokrotnie stanowi problem dla ludzi niekorzystaj¹cych
z profesjonalnej pomocy prawnej. Wskazane trudnoœci skutkuj¹ rezygnacj¹
z dochodzenia uprawnieñ przez znaczn¹ grupê zainteresowanych osób.

Dlatego te¿ uwa¿am, i¿ stosowne by³oby administracyjne uregulowanie
kwestii waloryzacji kaucji mieszkaniowych, pobieranych przez Wojskow¹
Agencjê Mieszkaniow¹, w taki sposób, aby zwracane pieni¹dze pod wzglê-
dem si³y nabywczej odpowiada³y kwotom wp³aconym przed laty.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, wnoszê o podjêcie stosownych dzia³añ.

£¹czê wyrazy szacunku
Piotr Zientarski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.23

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Piotra Zientarskiego

podczas 7. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 marca br.
(BPS/DSK-043-290/08), w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych wp³acanych
przez wojskowych korzystaj¹cych z kwater s³u¿bowych, uprzejmie proszê o przyjêcie
nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.
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Kaucja mieszkaniowa by³a œwiadczeniem przewidzianym dla zabezpieczenia nale¿-
noœci przys³uguj¹cych wynajmuj¹cemu wobec najemcy w dniu opró¿nienia wynajmo-
wanego lokalu. Na ten cel by³y przeznaczone kaucje pobierane przez organy wojskowe
gospodaruj¹ce zasobem mieszkaniowym, przed utworzeniem Wojskowej Agencji Mie-
szkaniowej.

Podstawê do zwrotu kaucji mieszkaniowej stanowi¹ przepisy ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.). Zgodnie z art. la tego
aktu prawnego, jej przepisy nie maj¹ jednak zastosowania do lokali mieszkalnych bê-
d¹cych w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Dlatego te¿ zwrot kaucji miesz-
kaniowej mo¿e nast¹piæ jedynie w formie nominalnej. Wojskowa Agencja
Mieszkaniowa nie posiada uprawnieñ do dokonywania waloryzacji, które to uprawnie-
nia ustawodawca przypisa³ s¹dom powszechnym, w oparciu o dyspozycjê art. 3581

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Odnosz¹c siê natomiast do postulatu Pana Senatora Piotra Zientarskiego, aby

kwestiê waloryzacji rozwi¹zaæ w sposób „administracyjny”, wskazaæ nale¿y na brak
podstaw prawnych w tym wzglêdzie. Nie ma równie¿ mo¿liwoœci uregulowania przed-
miotowej kwestii za pomoc¹ wydania stosownego rozporz¹dzenia z uwagi na brak od-
powiedniej delegacji ustawowej.

Rozwi¹zaniem zaistnia³ego problemu nie mo¿e byæ równie¿ ugodowe rozwi¹zywa-
nie poszczególnych przypadków. Orzecznictwo s¹dów powszechnych, w zakresie
¿¹dañ dotycz¹cych zwrotu kaucji mieszkaniowych, jest bowiem ró¿norodne, co utrud-
nia wypracowanie jednolitego sposobu dokonywania waloryzacji umownej. W podob-
nych stanach faktycznych poszczególne s¹dy zas¹dzaj¹ ró¿ne kwoty z tytu³u zwrotu
kaucji. Czêsto na wysokoœæ zas¹dzanych kwot wp³ywa mo¿liwoœæ skorzystania przez
powodów ze stosowanych przy wykupie lokalu od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
bonifikat w wysokoœci do 95% wartoœci lokalu.

¯¹dania zg³aszane przez wiêkszoœæ powodów nie obejmuj¹ ryzyka dewaluacji, które
to ryzyko w równym stopniu obci¹¿a zarówno powoda, jak i Skarb Pañstwa. Na po-
twierdzenie tego faktu nale¿y nadmieniæ, i¿ kwoty zas¹dzane w sprawach dotycz¹cych
kaucji s¹ zazwyczaj kilkakrotnie ni¿sze od kwot stanowi¹cych przedmiot wnoszonych
pozwów.

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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8. POSIEDZENIE SENATU
(2 kwietnia 2008 r.)



Oœwiadczenie senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Sk³adam oœwiadczenie senatorskie dotycz¹ce nowego dowodu w skompli-
kowanej sprawie nieruchomoœci przy ulicy Chrobrego 13 w Kêdzierzynie-KoŸlu.

W nawi¹zaniu do z³o¿onego przeze mnie, ówczesn¹ senator szóstej ka-
dencji, obszernego oœwiadczenia senatorskiego w sprawie stanu prawnego
nieruchomoœci przy ulicy Chrobrego 13 w Kêdzierzynie-KoŸlu z dnia 23 sierp-
nia 2006 r. i szeregu zadanych w nim pytañ stwierdzam, ¿e udzielone mi od-
powiedzi okaza³y siê w du¿ej mierze niezgodne z rzeczywistym stanem
prawnym. Potwierdza to ujawnione ostatnio upowa¿nienie-oœwiadczenie z³o-
¿one 28 sierpnia 1967 r. przez pana Alojzego Wilkowskiego, dotycz¹ce pana
Józefa Pulsta, który w tym dokumencie zostaje upowa¿niony do administro-
wania budynkiem, to jest wykonywania i nadzorowania remontów oraz inka-
sowania czynszów. W dokumencie tym czytamy: „W zamian za to zwalniam
go od p³acenia czynszu za to mieszkanie i mo¿e tam mieszkaæ wraz ze swoimi
dzieæmi do czasu, a¿ po mojej œmierci, gdy obejm¹ to moi wnukowie we w³ad-
anie. Wobec tego moje upowa¿nienie nie jest okreœlone w czasie”.

Dokument ten by³ w posiadaniu Prokuratury Rejonowej w Kêdzierzynie-
-KoŸlu co najmniej od roku 2004, kiedy to zosta³o przez mieszkañców budyn-
ku z³o¿one do tej¿e prokuratury zawiadomienie przeciwko Józefowi i Joannie
Pulstom o bezprawne pobieranie czynszów. Wówczas ¿ona zmar³ego w czer-
wcu 2004 r. Józefa Pulsta, pani Joanna Pulst, przekaza³a kopiê tego doku-
mentu Prokuraturze Rejonowej w Kêdzierzynie-KoŸlu. Prokuratura nie
ujawni³a tego dokumentu pani Irenie Leœ i pani Krystynie Giecewicz, sk³ada-
j¹cym zawiadomienie w imieniu mieszkañców.

Implikacje wynikaj¹ce z ujawnienia wymienionego dokumentu sk³aniaj¹
mnie do zadania Panu Ministrowi kilku pytañ i poruszenia zagadnieñ tym ra-
zem maj¹cych decyduj¹ce znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy.

Po pierwsze, zastanawiaj¹ce jest, dlaczego przez tyle lat dokument ten
by³ skrzêtnie ukrywany przez pañstwa Józefa i Joannê Pulstów oraz Proku-
raturê Rejonow¹ w Kêdzierzynie-KoŸlu i dlaczego nie ujawniono go w trakcie
trwania postêpowania s¹dowego o stwierdzenie nabycia spadku po Bercie
Wilkowskiej (sygnatura akt I Ns 762/87) w S¹dzie Rejonowym w Kêdzierzy-
nie-KoŸlu w 1987 r. oraz w trakcie trwania postêpowania s¹dowego z wnios-
ku starosty o przejêcie budynku na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa (sygnatura
I Ns 126/04) w S¹dzie Rejonowym w Kêdzierzynie-KoŸlu w 2006 r.

Po drugie, ujawnienie tego dokumentu z urzêdu przez prokuratora w trak-
cie wspomnianego postêpowania z wniosku starosty w 2006 r. mog³o mieæ
prze³omowe znaczenie i ochroniæ mieszkañców budynku (w szczególnoœci pa-
ni¹ Irenê Leœ i pani¹ Józefê Jastrzêbsk¹) przed represjami ze strony pani Ele-
onory Wiesio³ek, która wskutek fa³szywych zeznañ uzyska³a na mocy
wspomnianego postanowienia S¹du Rejonowego w Kêdzierzynie-KoŸlu
w 1987 r. prawo w³asnoœci nieruchomoœci przy ulicy Chrobrego 13 w Kêdzie-
rzynie-KoŸlu. Notabene prawo to jej nie przys³uguje, poniewa¿ toczy siê po-
stêpowanie odwo³awcze w tej sprawie przed S¹dem Najwy¿szym.

Po trzecie, przedmiotowy dokument mo¿e mieæ zasadnicze znaczenie
w ocenie dowodów przez S¹d Rejonowy w Kêdzierzynie-KoŸlu w trakcie po-
stêpowania z wniosku prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kêdzierzynie-
-KoŸlu, pana Henryka Mrozka, o zmianê postanowienia z dnia 25 listopada
1987 r. (sygnatura akt I Ns 762/87) o stwierdzenie nabycia spadku po Bercie
Wilkowskiej i uprzedniego postanowienia tego s¹du z 1976 r. (sygn. akt I Ns
613/76) o stwierdzenie nabycia spadku po Alojzym Wilkowskim.

Po czwarte, zastanawiaj¹ce jest, jak dosz³o do tego, ¿e omawiany doku-
ment, bêd¹cy w posiadaniu Prokuratury Rejonowej w Kêdzierzynie-KoŸlu,
znalaz³ siê nagle w lutym 2008 r. w posiadaniu pani Aliny Zdziarskiej, która
na podstawie umowy z panem Józefem Pulstem u¿ytkuje lokal przy ulicy
Chrobrego 13, prowadz¹c w nim sklep warzywny.

Po pi¹te, wystawienie przez pana Alojzego Wilkowskiego panu Józefowi
Pulstowi przedmiotowego dokumentu w 1967 r. umo¿liwia³o pañstwu Józefo-
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wi i Joannie Pulstom przejêcie domu przez zasiedzenie po œmierci pana
Alojzego Wilkowskiego w 1976 r. Czy Prokuratura Rejonowa w Kêdzierzy-
nie-KoŸlu sprawdzi³a, czy takie z³o¿enie przez ma³¿eñstwo Józefa i Joannê
Pulstów wniosku o zasiedzenie budynku mia³o miejsce? Przypomnê, ¿e
Urz¹d Miasta w Kêdzierzynie-KoŸlu wyda³ pañstwu Pulstom jako w³aœcicie-
lom, choæ prawnie nimi nie byli, decyzjê umo¿liwiaj¹c¹ op³acanie podatku
od nieruchomoœci w swoim imieniu.

Po szóste, Prokuratura Rejonowa w Kêdzierzynie-KoŸlu nie zbada³a fak-
tu, i¿ na wydanym przez Starostwo Powiatowe w Kêdzierzynie-KoŸlu
w 2001 r. wypisie z rejestru gruntów widnieje jeszcze pan Alojzy Wilkowski.
Jest to poœredni dowód na to, ¿e autentycznoœæ upowa¿nienia wystawionego
w dniu 21 lipca 1976 r. przez Bertê Wilkowsk¹ Józefowi Pulstowi w sprawie
zarz¹du nieruchomoœci¹ przy ulicy Chrobrego 13, podpisane przez notariusz
Danutê Natkaniec-Machurê, w œwietle dokumentu napisanego przez Alojzego
Wilkowskiego w 1967 r. budzi w¹tpliwoœci.

Po siódme, chcia³abym zauwa¿yæ, ¿e pani Eleonora Wiesio³ek po wpisa-
niu siê do ksiêgi wieczystej jako w³aœcicielka powinna by³a dope³niæ obowi¹z-
ku zap³aty podatku od spadku w urzêdzie skarbowym i podatku od
nieruchomoœci w urzêdzie miasta. Proszê o poinformowanie, czy pani Eleono-
ra Wiesio³ek dope³ni³a tych formalnoœci, oraz czy urz¹d skarbowy i urz¹d
miasta naliczy³y kary i odsetki karne od chwili przejêcia spadku w 1987 r.

Po ósme, chcia³abym te¿ wiedzieæ, czy Prokuratura Rejonowa w Kêdzie-
rzynie-KoŸlu dokona³a zastrze¿enia w ksiêgach wieczystych, uniemo¿liwia-
j¹c w ten sposób ewentualn¹ próbê sprzeda¿y budynku przed ukoñczeniem
postêpowañ s¹dowych dotycz¹cych prawa w³asnoœci nieruchomoœci przy uli-
cy Chrobrego 13.

Po dziewi¹te, za niepokoj¹cy uwa¿am fakt niezauwa¿enia przez tego sa-
mego sêdziego S¹du Rejonowego w Kêdzierzynie-KoŸlu, który wydawa³ po-
stanowienia w 1987 r. i 2006 r., z³o¿enia przez pañstwa Henryka i Eleonorê
Wiesio³ków w aktach sprawy z 1987 r. fa³szywych zeznañ i dopuszczenia siê
krzywoprzysiêstwa. Co wiêcej, sêdzia ten podczas postêpowania w 2006 r.,
po za¿¹daniu okazania testamentu przez mecenasa Skalskiego, odmówi³ wy-
konania tej czynnoœci, twierdz¹c, ¿e testament by³ otwarty u notariusza. Jest
to nieprawda, poniewa¿ by³ to testament szczególny, sporz¹dzony w urzê-
dzie gminy. W zwi¹zku z tym, i¿ obawiam siê niespe³nienia zasady bezstron-
noœci s¹du, i zwa¿ywszy na jego uchybienia, wnoszê w imieniu
mieszkañców o oddanie wszczêtej z powództwa prokuratora rejonowego
w Kêdzierzynie-KoŸlu sprawy I Ns 137/08, to jest wniosku o zmianê postano-
wienia spadkowego z 1987 r., pod jurysdykcjê innego s¹du okrêgowego ni¿
w Opolu.

Przedstawione przeze mnie w¹tki sprawy dotycz¹cej nieruchomoœci przy
ulicy Chrobrego 13 w Kêdzierzynie-KoŸlu ods³aniaj¹ karygodne matactwa
Prokuratury Rejonowej w Kêdzierzynie-KoŸlu, S¹du Rejonowego w Kêdzie-
rzynie-KoŸlu, Urzêdu Miasta w Kêdzierzynie-KoŸlu, Starostwa Powiatowego
w Kêdzierzynie-KoŸlu, pani Joanny Pulst, pani Eleonory Wiesio³ek, a byæ mo-
¿e jeszcze i innych osób. Wszystkie te instytucje i osoby próbowa³y zaw³asz-
czyæ bezprawnie, przej¹æ na swoj¹ korzyœæ przedmiotow¹ nieruchomoœæ.
Sk³adam wniosek, aby Pan Minister jako prokurator generalny wszcz¹³
z urzêdu postêpowania przeciwko wymienionym instytucjom i osobom odpo-
wiedzialnym za dzia³ania na szkodê Skarbu Pañstwa i lokatorów kamienicy.

Z powa¿aniem
Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Do wiadomoœci:
Henryk Mrozek
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kêdzierzynie-KoŸlu
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OdpowiedŸ
PROKURATORA KRAJOWEGO

Warszawa, 9.05.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z 9 kwietnia 2008 r. Nr

BPS/DSK-043-313/08 oœwiadczenie z³o¿one przez Pani¹ Senator Dorotê Arci-
szewsk¹-Mielewczyk podczas 8 posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2008r.
w sprawie nieruchomoœci przy ulicy Chrobrego 13 w Kêdzierzynie-KoŸlu, zawieraj¹ce
zarzuty dotycz¹ce czynnoœci podejmowanych przez Prokuraturê Rejonow¹ w Kêdzie-
rzynie-KoŸlu uprzejmie informujê, i¿ zleci³em zbadanie sprawy jednostce nadrzêdnej –
Prokuraturze Okrêgowej w Opolu.

Po uzyskaniu stanowiska tej Prokuratury Pani Senator zostanie powiadomiona
o jego treœci odrêbnym pismem.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ kopia oœwiadczenia w czêœci zarzutów doty-
cz¹cych nieprawid³owoœci w S¹dzie Rejonowym w Kêdzierzynie-KoŸlu zosta³a przeka-
zana do Departamentu S¹dów Powszechnych.

Z powa¿aniem
PROKURATOR KRAJOWY
ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Staszak

Stanowisko
ZASTÊPCY
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 12 czerwca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 9 kwietnia 2008 r. Nr

BPS/DSK-043-313/08 oœwiadczenie z³o¿one przez Pani¹ Senator Dorotê Arci-
szewsk¹-Mielewczyk podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2008 r. do-
tycz¹ce nieruchomoœci przy ulicy Chrobrego 13 w Kêdzierzynie-KoŸlu uprzejmie
przedstawiam co nastêpuje:

W sprawie nieruchomoœci przy ulicy Chrobrego 13 w Kêdzierzynie-KoŸlu udzielono
Pani Senator informacji w dniu 01.12.2006 r., 12.10.2007 r. i 15.11.2007 r.

Od dnia udzielenia ostatniej odpowiedzi stan faktyczny i prawny w sprawie nie
uleg³ zmianie. Oœwiadczenie – upowa¿nienie z³o¿one 28.08.1967 r. przez Alojzego Wil-
kowskiego i oœwiadczenie o podobnej treœci z³o¿one w dniu 21.07.1976 r. przez Bertê
Wilkowsk¹ znajdowa³y siê w posiadaniu Józefa i Joanny Pulstów, którzy przedstawili
je Prokuraturze Rejonowej dla potrzeb prowadzonego dochodzenia o sygn. 3 Ds
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122/04. Nie zmieniaj¹ one sytuacji prawnej najemców lokali w budynku przy ulicy
Chrobrego 13, a potwierdzaj¹ jedynie, ¿e lokatorzy s¹ posiadaczami zale¿nymi i korzy-
staj¹ z lokali na podstawie umów najmu. Dokumenty te nie mia³y ¿adnego znaczenia
prawnego w sprawach o nabycie spadku.

Prokuratura Rejonowa nie bada³a w jaki sposób powy¿sze dokumenty „znalaz³y siê
w posiadaniu Pani Aliny Zdziarskiej” bowiem ta okolicznoœæ nie mia³a znaczenia
w sprawach, które ta Prokuratura Rejonowa prowadzi³a. Posiadaj¹ je Pañstwo Pulsto-
wie i jeœli wed³ug nich dawa³y im one uprawnienia do zasiedzenia nieruchomoœci to
mieli i maj¹ mo¿liwoœæ zwrócenia siê o stwierdzenie nabycia w³asnoœci przez zasiedze-
nie do s¹du, bowiem tylko s¹d posiada kompetencje do rozpoznawania tego rodzaju ro-
szczeñ.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym tj. art. 626 § 5 kpc uprawnienie do
sk³adania wniosków o dokonanie wpisów w ksiêgach wieczystych posiadaj¹: w³aœciciel
nieruchomoœci, u¿ytkownik wieczysty, albo osoba na rzecz której ma nast¹piæ wpis.

Prokurator na podstawie art. 7 kpc równie¿ mo¿e z³o¿yæ taki wniosek, ale tylko
wówczas, gdy wed³ug jego oceny wymaga tego ochrona praworz¹dnoœci, praw obywate-
li lub interesu spo³ecznego. W przedmiotowej sprawie, gdy ustalono, ¿e w³aœcicielka
nieruchomoœci Pani Eleonora Wiesio³ek z³o¿y³a wniosek o za³o¿enie ksiêgi wieczystej
i dokonanie wpisu, ¿e jest jej w³aœcicielk¹, przes³anki wymienione wy¿ej nie zachodz¹.
Dokonane ustalenia w sprawie nie pozwalaj¹ te¿ na uznanie, ¿e prokurator ma podsta-
wy do z³o¿enia wniosku - ostrze¿enia o zakazie zbywania nieruchomoœci po³o¿onej przy
ulicy Chrobrego 13 w Kêdzierzynie-KoŸlu. Prawo w³asnoœci jest chronione na mocy
Konstytucji i bezpodstawnie z³o¿ony wniosek o zakaz zbywania nieruchomoœci naru-
sza³by prawo w³aœciciela.

Wydanie decyzji podatkowych i wypisu z rejestru gruntów w 2001 r. nie mia³o ¿ad-
nego znaczenia prawnego w sprawach, które prowadzi³a Prokuratura Rejonowa w Kê-
dzierzynie-KoŸlu. Dokumenty powy¿sze nie podwa¿aj¹ autentycznoœci upowa¿nienia
wystawionego w dniu 21.07.1976 r. przez Beatê Wilkowsk¹ Józefowi Pulstowi.

W zakresie podatku od spadku postêpowania prowadzi Urz¹d Skarbowy w Kêdzie-
rzynie-KoŸlu. Postêpowanie o sygn. I Ns 137/08 tocz¹ce siê w S¹dzie Rejonowym w Kê-
dzierzynie KoŸlu z wniosku Prokuratora Rejonowego o zmianê postanowienia z dnia
25.11.1987 r. w sprawie nabycia spadku po Beacie Wilkowskiej zosta³o zakoñczone
w dniu 28.04.2008 r. postanowieniem o oddaleniu wniosku.

Reasumuj¹c nale¿y uznaæ, ¿e dzia³ania prokuratorów w sprawach karnych by³y
prawid³owe, a ich decyzje zosta³y uznane za s³uszne przez S¹d Rejonowy rozpoznaj¹cy
zgodnie z przepisami k.p.k. œrodki odwo³awcze. Zarzut ¿e Prokuratura, S¹d, Urz¹d
Miasta i Starostwo Powiatowe próbowa³y zaw³aszczyæ bezprawnie na ich rzecz nieru-
chomoœæ przy ulicy Chrobrego 13 jest nieuzasadniony. Organy te prowadzi³y jedynie
postêpowania zmierzaj¹ce do ustalenia kto jest w³aœcicielem nieruchomoœci i nie dzia-
³a³y na szkodê Skarbu Pañstwa.

Dlatego brak jest podstaw do wszczynania z urzêdu postêpowania przeciwko wy-
mienionym instytucjom.

Z powa¿aniem
ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Andrzej Pogorzelski
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Oœwiadczenie senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Moje oœwiadczenie senatorskie dotyczy sprawy odzyskania przez Rzecz-
pospolit¹ Polsk¹ zagranicznych wierzytelnoœci sprzed dnia 1 wrzeœnia 1939 r.

Zapytujê pana ministra, czy – w ramach kontynuowanej po 1989 r. praw-
nomiêdzynarodowej ci¹g³oœci powojennego pañstwa polskiego i jego sukcesji
– rz¹d RP zamierza dochodziæ, i w jaki sposób, wymienionych dalej zagrani-
cznych wierzytelnoœci sprzed dnia 1 wrzeœnia 1939 r., dotycz¹cych maj¹tku
pozosta³ego po II Rzeczpospolitej.

Po pierwsze, s¹ to maj¹tek trwa³y i œrodki pieniê¿ne znajduj¹ce siê poza
granicami Polski, które w dniu 1 wrzeœnia 1939 r. nale¿a³y do agend II RP, na
przyk³ad do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, polskiej Ligi Morskiej i Kolo-
nialnej.

Po drugie, s¹ to maj¹tek trwa³y i œrodki pieniê¿ne II RP, na przyk³ad z³oto
Banku Polskiego, Funduszu Obrony Narodowej, uratowane przed po¿og¹ wo-
jenn¹ i zdeponowane w innych pañstwach.

Po trzecie, s¹ to œrodki na obowi¹zkowe ubezpieczenia spo³eczne uloko-
wane w zagranicznych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Po czwarte, s¹ to nale¿noœci tytu³em dostaw produktów do innych krajów
lub zakupu maj¹tku trwa³ego, które nie zosta³y rozliczone w wyniku II wojny
œwiatowej.

Po pi¹te, s¹ to po¿yczki finansowe udzielone innym krajom lub organiza-
cjom zagranicznym nierozliczone w wyniku II wojny œwiatowej.

Po szóste, s¹ to akcje przedsiêbiorstw zagranicznych i obligacje innych
pañstw zakupione przez agendy rz¹dowe II RP.

Bardzo proszê Pana Ministra o wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ, dotycz¹c¹ po-
szczególnych aspektów przedstawionego zagadnienia.

Z powa¿aniem
Dorota Arciszewska-Mielewczyk

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 kwietnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem skierowanym przez Pani¹ Senator Dorotê Arci-

szewsk¹-Mielewczyk do Ministra Spraw Zagranicznych na 8. posiedzeniu Senatu w dniu
2 kwietnia 2008 r. (pismo nr BPS/DSK-043-314/08 z dnia 9 kwietnia 2008 r.) doty-
cz¹cym zagranicznych wierzytelnoœci sprzed dnia 1 wrzeœnia 1939 r., zwracam siê z up-
rzejm¹ proœb¹ o przed³u¿enie terminu udzielenia odpowiedzi do dnia 10 czerwca 2008 r.

Pragnê podkreœliæ, ¿e tematyka podjêta w oœwiadczeniu wykracza w znacznym
stopniu poza zakres kompetencji resortu spraw zagranicznych. W zwi¹zku z tym MSZ
wyst¹pi³o do Ministerstwa Skarbu Pañstwa oraz Ministerstwa Finansów z proœb¹
o przedstawienie informacji niezbêdnych do udzielenia odpowiedzi. Z nades³anych in-
formacji wynika, ¿e z uwagi na zakres zagadnieñ poruszonych przez Pani¹ Senator Do-
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rotê Arciszewsk¹-Mielewczyk oraz ich historyczny charakter, zaistnia³a koniecznoœæ
odszukania materia³ów znajduj¹cych siê w archiwach m. in. Narodowego Banku Pol-
skiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Równoczeœnie pragnê zapewniæ, ¿e MSZ udzieli odpowiedzi niezw³ocznie po otrzy-
maniu odpowiednich informacji od powy¿szych instytucji.

£¹czê wyrazy szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 czerwca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie skierowane przez Pani¹ Senator Dorotê Arci-

szewsk¹-Mielewczyk do Ministra Spraw Zagranicznych podczas 8. posiedzenia Senatu
RP w dniu 2 kwietnia 2008 r. w sprawie zagranicznych wierzytelnoœci sprzed dnia
1 wrzeœnia 1939 r. uprzejmie informujê:

Problematyka zagranicznych wierzytelnoœci RP sprzed dnia 1 wrzeœnia 1939 r. sta-
nowi zagadnienie o niezwykle z³o¿onej problematyce zarówno prawnej jak i historycz-
no-politycznej. Z uwagi na sytuacjê geopolityczn¹, w jakiej znalaz³a siê Polska po
II wojnie œwiatowej, jak równie¿ na fakt, ¿e podczas dzia³añ wojennych zniszczeniu
uleg³o szereg dokumentów istotnych dla ustalenia zakresu wierzytelnoœci pañstwo-
wych z okresu II Rzeczypospolitej, ich dochodzenie w okresie powojennym by³o w zna-
cznym stopniu utrudnione.

W zwi¹zku z tym, ¿e tematyka podjêta w Oœwiadczeniu wykracza poza zakres kom-
petencji resortu spraw zagranicznych, MSZ wyst¹pi³o z proœb¹ o przedstawienie infor-
macji niezbêdnych do udzielenia odpowiedzi do Ministerstwa Skarbu Pañstwa,
Ministerstwa Finansów oraz Archiwum Akt Nowych. Ponadto, podjête zosta³y równie¿
poszukiwania materia³ów archiwalnych znajduj¹cych siê w m.in. archiwach Narodo-
wego Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Z informacji przekazanych przez Narodowy Bank Polski wynika, ¿e w dniu 8 marca
1948 r. do Skarbca Emisyjnego NBP wp³yn¹³ depozyt z³ota Funduszu Obrony Narodo-
wej (FON). Czynnoœci likwidacyjnego depozytu FON wykonywa³a Komisja dla Segrega-
cji Depozytów Ministerstwa Finansów, a póŸniej Komisja Likwidacyjna Depozytów
Rzeczowych Skarbu Pañstwa. Likwidacja tego depozytu odby³a siê dwuetapowo.
W I etapie w 1951 r. zlikwidowano ok. 77% zawartoœci zasobu FON, pozosta³¹ czêœæ ok.
23% zlikwidowano w latach 1955–1956. Pieni¹dze uzyskane z likwidacji tego depozytu
Komisja Likwidacyjna wp³aci³a na rachunek sum depozytowych Ministerstwa Finan-
sów o nazwie „Sumy depozytowe FON w likwidacji”, a póŸniej na rachunek Skarbu Pa-
ñstwa. Zasób srebra FON zosta³ sprowadzony do kraju z Francji dopiero pod koniec
1976 r. Minister Finansów, na podstawie decyzji Prezesa RM, przekaza³ 1 wrzeœnia
1977 r. odzyskane srebro FON Ministerstwu Kultury i Sztuki na u¿ytek ogólnonarodo-
wy. Ostatecznie, zasadnicza czêœæ srebrnego FON-u zosta³a umiejscowiona w Zamku
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Królewskim w Warszawie, z wyj¹tkiem 1840 przedmiotów, które zosta³y przekazane do
oddzia³ów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

W odniesieniu do z³ota stanowi¹cego w³asnoœæ Banku Polskiego SA i wywiezionego
z Polski, NBP poinformowa³, ¿e sztaby z³ota, o wadze prawie 38 ton i o ³¹cznej ówczes-
nej wartoœci rynkowej 463 min z³otych, zosta³y po wielu perturbacjach zdeponowane
w Banku Anglii, Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku, Banku Kanadyjskim
w Ottawie i Banku Rumuñskim w Bukareszcie. Depozyty te zosta³y w latach
1946–1947 zwrócone Bankowi Polskiemu, a nastêpnie przesz³y na rzecz Skarbu Pañ-
stwa. Ostateczna likwidacja zasobów z³ota Banku Polskiego nast¹pi³a w 1950 r. wraz
ze sprzeda¿¹ ostatniej jego partii przez ówczesny Rz¹d Polski. Fakt ten przypieczêtowa³
los Banku Polskiego, który zosta³ postawiony w stan likwidacji.

Odnoœnie rezerw z³ota Banku Gdañskiego, pe³ni¹cego do wybuchu wojny funkcjê
banku centralnego Wolnego Miasta Gdañska, wskazaæ nale¿y, ¿e zosta³y one zagrabio-
ne przez III Rzeszê po zajêciu Gdañska we wrzeœniu 1939 r. Polskie roszczenia w tym
zakresie dotyczy³y ok. 4,7 ton kruszcu. Zwrot z³ota przez RFN nast¹pi³ w 1976 r. By³ on
wynikiem zakoñczenia negocjacji z tzw. Trójstronn¹ Komisj¹ dla Restytucji Z³ota Mo-
netarnego, w której sk³ad wchodzili przedstawiciele Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych.

NBP wskaza³ równie¿, ¿e nie posiada ¿adnych dokumentów dotycz¹cych maj¹tku
trwa³ego i œrodków pieniê¿nych znajduj¹cych siê poza granicami Polski, które w dniu
1wrzeœnia 1939 r. nale¿a³y do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, polskiej Ligi Mor-
skiej i Kolonialnej, œrodków na obowi¹zkowe ubezpieczenie spo³eczne ulokowane w za-
granicznych towarzystwach ubezpieczeniowych, które nie zosta³y rozliczone w wyniku
II wojny œwiatowej.

Z informacji nades³anych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynika, ¿e nie po-
siada on dokumentów dotycz¹cych wierzytelnoœci sprzed 1 wrzeœnia 1939 r. z uwagi
na utratê ksi¹g bankowych w trakcie dzia³añ wojennych. BGK posiada³ w okresie oku-
pacji niemieckiej swoje biura w Londynie, Zurychu, Tel-Awiwie, Teheranie i w Nowym
Jorku, niemniej nie dysponuje danymi, które pozwoli³yby ustaliæ, jaki by³ status praw-
ny nieruchomoœci zajmowanych przez placówki Banku. W 1951 r. BGK, któremu zo-
sta³y powierzone czynnoœci likwidacyjne Banku Polskiego, przej¹³ do likwidacji aktywa
i pasywa obejmuj¹ce rachunki przedwojenne i okupacyjne Banku. Stwierdzono wtedy,
¿e maj¹tek likwidowanego banku nie jest wystarczaj¹cy na pokrycie kosztów likwida-
cji, a wierzytelnoœci Banku Polskiego wycenione na symboliczn¹ z³otówkê zosta³y prze-
kazane BGK.

Ponadto wskazaæ nale¿y, ¿e na wniosek MSZ Archiwum Akt Nowych podjê³o kwe-
rendê w celu odnalezienia dodatkowych materia³ów Ÿród³owych, odnoœnie aktywów,
jakie utraci³y polskie banki w wyniku II wojny œwiatowej.

Warto zauwa¿yæ, ¿e kwestia zaboru polskich wartoœci materialnych w czasie II woj-
ny œwiatowej by³a przedmiotem opracowañ naukowych m.in. Janusza Wróbla: „Wojen-
ne i powojenne losy z³ota Banku Polskiego”, Gwiazda Polarna, nr 17, 2001 oraz
Zbigniewa Landara: „Bank Gospodarstwa Krajowego”.

W zwi¹zku z powy¿szym, bior¹c pod uwagê dostêpn¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ rze-
czywistych pañstwowych wierzytelnoœci sprzed 1 wrzeœnia 1939 r. stwierdziæ nale¿y,
¿e aktualnie w³aœciwe resorty nie dysponuj¹ materia³ami Ÿród³owymi, które potwier-
dza³yby, ¿e niezaspokojone wierzytelnoœci istniej¹ oraz ¿e mo¿liwe jest ich dochodze-
nie. Gdyby jednak przeprowadzane badania archiwalne doprowadzi³y do odnalezienia
nowych dokumentów, mo¿liwe by³oby, po dokonaniu szczegó³owej analizy dotycz¹cej
prawnych mo¿liwoœci dochodzenia przedmiotowych wierzytelnoœci, podjêcie odpowie-
dnich dzia³añ maj¹cych na celu ochronê interesów finansowych RP.

Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Oœwiadczenie dotyczy opiesza³oœci dzia³añ Agencji Mienia Wojskowego.
Jako senator RP, a tak¿e rektor Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego

w Olsztynie, zobligowany uchwa³¹ Senatu uczelni z dnia 26 marca 2008 r.,
zwracam siê do Pana Premiera z uprzejm¹ proœb¹ o pomoc w rozwi¹zaniu
problemu dotycz¹cego wspó³pracy reprezentowanej przeze mnie uczelni
z w³adzami Agencji Mienia Wojskowego.

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie jest instytucj¹ dobra pub-
licznego. Uczelnia od chwili powstania jest jedn¹ z najwa¿niejszych dŸwigni
rozwojowych miasta i regionu. Cieszy siê ogromnym poparciem mieszkañców
Warmii i Mazur, a od jej autorytetu i dynamiki zale¿y praca ponad trzech ty-
siêcy piêciuset pracowników i nauczycieli akademickich oraz ponad czter-
dziestu tysiêcy studentów. Uniwersytet aktywnie wspó³pracuje
z samorz¹dem województwa w tworzeniu Wydzia³u Medycznego – jedynej
szansy na przeciwdzia³anie narastaj¹cemu problemowi braku kadry lekar-
skiej i pielêgniarskiej w regionie. Za szczególnie wa¿ny, w obecnej sytuacji
spo³ecznej w Polsce, uwa¿amy fakt, ¿e to w³aœnie Uniwersytet Warmiñsko-
-Mazurski w Olsztynie powstrzymuje odp³yw najzdolniejszej m³odzie¿y poza
województwo, daj¹c mo¿liwoœæ podjêcia studiów a¿ na czterdziestu dziewiê-
ciu kierunkach.

Od dawna Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie zabiega o po-
zyskanie licz¹cej 26 ha dzia³ki po³o¿onej w Olsztynie, granicz¹cej bezpoœred-
nio z uczelni¹. Teren ten z racji swego po³o¿enia wyznacza naturalny
kierunek rozwoju uniwersytetu. Dzia³ka ta u³atwi nam skomunikowanie
z kampusem oraz centralnymi obiektami naukowymi. Na tym obszarze uczel-
nia planuje utworzenie miêdzy innymi centrum informatycznego, parku tech-
nologicznego, niektórych jednostek miêdzywydzia³owych i ogrodu
botanicznego, a ponadto infrastruktury Wydzia³u Nauk Technicznych. Wiêk-
szoœæ z tych zadañ ma zagwarantowane finansowanie z Programu Operacyj-
nego „Rozwój Polski Wschodniej”.

Agencja Mienia Wojskowego, pogr¹¿ona w jawnej niemocy, blokuje naby-
cie wspomnianej dzia³ki na rzecz instytucji publicznej, chocia¿ wie, ¿e jej ist-
nienie i rozwój warunkuje wzrost presti¿u miasta i regionu. W odczuciu wielu
osób mamy tu do czynienia z dzia³aniem przeciwko regionowi i miastu. W opi-
nii cz³onków senatu uczelni, ca³ej spo³ecznoœci akademickiej i samorz¹du wo-
jewództwa dzia³ania AMW nie mog¹ byæ nastawione tylko i wy³¹cznie na
zysk. Bêd¹ca w zasobie AMW nieruchomoœæ, stanowi¹ca dot¹d w³asnoœæ pa-
ñstwow¹, powinna s³u¿yæ szeroko rozumianemu dobru publicznemu, a nie
tylko celom komercyjnym.

Bardzo proszê Pana Premiera o wnikliwe przyjrzenie siê dzia³aniom
Agencji Mienia Wojskowego w omawianej sprawie oraz o pomoc w rozwi¹za-
niu tej wa¿nej ze wzglêdów spo³ecznych kwestii.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Górecki
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OdpowiedŸ
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2008.05.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c, z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów, na oœwiadczenie z³o¿one

przez Pana Senatora Ryszarda Góreckiego podczas 8. posiedzenia Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej w dniu 2 kwietnia 2008 r. (BPS/DSK-043-309/08), dotycz¹ce opiesza-
³oœci dzia³añ Agencji Mienia Wojskowego, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych
wyjaœnieñ.

Nieruchomoœæ po by³ym Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie,
o powierzchni 26,34 ha, zosta³a uznana za zbêdn¹ dla potrzeb wojska i na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk³adnikami mie-
nia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163
poz. 1711 ze zm.) przekazana Agencji Mienia Wojskowego w dniu 10 listopada 2005 r.
do zagospodarowania.

Po przejêciu wskazanej nieruchomoœci do zasobu i uregulowaniu jej stanu prawne-
go, Agencja Mienia Wojskowego poinformowa³a Rektora Uniwersytetu Warmiñsko-Ma-
zurskiego o gotowoœci rozpoczêcia rozmów w sprawie ustalenia warunków
bezprzetargowej sprzeda¿y tej nieruchomoœci, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261
poz. 2603 ze zm.).

W trakcie przedmiotowych rozmów pojawia³y siê ró¿ne propozycje dotycz¹ce sposo-
bu pozyskania nieruchomoœci przez Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski. Ostatni¹
z nich by³a zamiana, na podstawie art. 15 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, na
nieruchomoœci bêd¹ce w³asnoœci¹ lub w u¿ytkowaniu wieczystym Uniwersytetu.

Po przeanalizowaniu powy¿szej propozycji Agencja Mienia Wojskowego uzna³a jed-
nak, ¿e najkorzystniejsz¹ form¹ zagospodarowania nieruchomoœci w Olsztynie jest
bezprzetargowa sprzeda¿ na rzecz Uniwersytetu za wynegocjonowan¹ cenê, o czym po-
informowany zosta³ tak¿e Wicewojewoda Warmiñsko-Mazurski, popieraj¹cy starania
Uniwersytetu.

Przedstawiciele Uniwersytetu nie przedstawili jednak konkretnych propozycji,
z których wynika³oby jak¹ kwotê uczelnia gotowa jest przeznaczyæ na zakup nieru-
chomoœci.

Pragnê równie¿ poinformowaæ, ¿e w przedmiotowej kwestii odby³o siê, w dniu 16 stycz-
nia br., spotkanie stron w Biurze Agencji Mienia Wojskowego.

W jego trakcie Zastêpca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego ds. Zagospodarowania
Mienia poinformowa³ Rektora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, i¿ oferta bez-
przetargowej sprzeda¿y przedmiotowej nieruchomoœci pozostaje aktualna oraz wyrazi³
gotowoœæ podjêcia negocjacji z Uniwersytetem w sprawie warunków finansowych pla-
nowanej transakcji, zastrzegaj¹c przy tym koniecznoœæ sporz¹dzenia ponownej wyce-
ny nieruchomoœci (operat szacunkowy okreœlaj¹cy wartoœæ nieruchomoœci na kwotê
19 101 000 z³ utraci³ wa¿noœæ w dniu 14 lutego br.).

Aktualnie przygotowywane jest zlecenie wyceny przedmiotowej nieruchomoœci.
Z chwil¹ otrzymania operatu szacunkowego Agencja Mienia Wojskowego niezw³ocznie
powiadomi w³adze Uniwersytetu o wartoœci nieruchomoœci, na podstawie której mo¿li-
we bêdzie przyst¹pienie do negocjacji warunków sprzeda¿y.

336 8. posiedzenie Senatu w dniu 2 kwietnia 2008 r.



Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, pragnê zaznaczyæ, ¿e w opinii resortu Obrony Naro-
dowej brak jest podstaw do stwierdzenia, i¿ Agencja Mienia Wojskowego „blokuje” na-
bycie przedmiotowej nieruchomoœci oraz „dzia³a przeciwko regionowi i miastu”.

Pragnê wskazaæ, ¿e nieruchomoœæ dysponuje ogromnym potencja³em rozwojowym
i przy obecnych trendach na rynku nieruchomoœci i problemach w Olsztynie z pozyski-
waniem gruntów pod inwestycje, stanowi przedmiot zainteresowania wielu inwestorów.

Komercyjne zagospodarowanie mog³oby przynieœæ znacz¹ce œrodki finansowe i za-
siliæ Fundusz Modernizacji Si³ Zbrojnych.

Bior¹c jednak pod uwagê rangê Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego oraz zna-
czenie przedmiotowej nieruchomoœci dla dalszego jej rozwoju, Wojskowa Agencja Mie-
szkaniowa przeznaczy³a nieruchomoœæ do zagospodarowania na rzecz Uniwersytetu
i w dalszym ci¹gu podtrzymuje wolê jej bezprzetargowej sprzeda¿y. Warunki finansowe
proponowanej transakcji musz¹ jednak uwzglêdniaæ ustawow¹ rolê jak¹ pe³ni Agencja
Mienia Wojskowego w finansowaniu programu przebudowy i modernizacji technicznej
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Z wyrazami szacunku i powa¿ania
Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego
oraz senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Po konsultacjach z przedstawicielami samorz¹dów zajmuj¹cymi siê bu-

dow¹ dróg nasuwa siê pytanie o zasadnoœæ stosunkowo krótkiego terminu
obowi¹zywania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na rea-
lizacjê przedsiêwziêcia.

Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami, zawartymi w ustawie – Prawo
ochrony œrodowiska (Dz. U. nr 257 z 2005 r. z póŸniejszymi zmianami), decyzja
o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia wa¿-
na jest przez cztery lata i istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿enia jej o kolejne dwa lata.
Czas potrzebny na przygotowanie projektu drogi wynosi zazwyczaj oko³o sze-
œciu, siedmiu lat. Powoduje to niebezpieczeñstwo, ¿e zanim projekt zostanie do-
koñczony, decyzja œrodowiskowa przestanie ju¿ obowi¹zywaæ.

Drogowcy postuluj¹ wprowadzenie norm prawnych, które wyd³u¿¹ do lat
dziesiêciu okres obowi¹zywania wydanej decyzji œrodowiskowej dotycz¹cej
budowy drogi. Argument, ¿e wydana na tak d³ugi okres decyzja œrodowisko-
wa – wobec jednoczesnego braku realizacji przedsiêwziêcia, którego dotyczy
– bêdzie blokowa³a inne przedsiêwziêcia na tym terenie, nie powinien byæ
podnoszony w przypadku budowy infrastruktury drogowej. Budowa dróg po-
winna stanowiæ priorytet w stosunku do innych inwestycji na danym terenie.

W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie, czy mo¿liwe jest wyd³u¿enie obo-
wi¹zywania decyzji œrodowiskowych dotycz¹cych budowy infrastruktury
drogowej do dziesiêciu lat.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 25.04.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na wspólne oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów Ryszarda Górec-

kiego i Jana Wyrowiñskiego, pismo znak BPS/DSK-043-311/08, w sprawie mo¿liwo-
œci wyd³u¿enia, do lat dziesiêciu, terminu obowi¹zywania decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach wydawanych dla przedsiêwziêæ drogowych, uprzejmie informujê.

Zgodnie z art. 46 ust. 4b i 4c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œro-
dowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) z³o¿enie wniosku o wydanie wymaganych
prawem decyzji warunkuj¹cych realizacjê przedsiêwziêcia drogowego, okreœlonych
w ustêpie 4 tego artyku³u, powinno nast¹piæ przed up³ywem czterech lat od dnia,
w którym decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach sta³a siê ostateczna, przy
czym dla przedsiêwziêæ realizowanych etapowo termin ten mo¿e ulec wyd³u¿eniu o ko-
lejne dwa lata.

Tak okreœlony termin zosta³ wypracowany w ramach prac nad ustaw¹ z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska oraz niektórych in-
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nych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 587), prowadzonych z udzia³em przedstawicieli resortu
infrastruktury, w tym przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Przed wejœciem w ¿ycie ww. ustawy nowelizuj¹cej termin ten wynosi³ dwa lata, przy
czym równie¿ istnia³a mo¿liwoœæ jego wyd³u¿enia o kolejne dwa lata dla przedsiêwziêæ
realizowanych etapowo.

Z uwagi na prowadzone obecnie, przeciwko Polsce, wszczête przez Komisjê Euro-
pejsk¹, postêpowanie w sprawie o naruszenie przepisów dyrektywy Rady
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez
niektóre przedsiêwziêcia publiczne i prywatne na œrodowisko naturalne, zmienionej dy-
rektyw¹ Rady 97/11/WE i dyrektyw¹ Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE
(naruszenie nr 2006/2281), dalsze wyd³u¿anie przedmiotowego terminu nale¿y uznaæ
za niezasadne. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji, Polska powinna powstrzymaæ siê od
wprowadzania zmian w przepisach dotycz¹cych postêpowania w sprawie oceny od-
dzia³ywania na œrodowisko planowanych przedsiêwziêæ, pog³êbiaj¹cych zidentyfikowa-
ne ju¿ niezgodnoœci tych przepisów z wymaganiami wspólnotowymi. Nale¿y przy tym
podkreœliæ, i¿ w otrzymanej przez resort œrodowiska, w trybie roboczym, wstêpnej opi-
nii Komisji Europejskiej w sprawie powo³anej powy¿ej ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska oraz niektórych innych ustaw, zosta³
podniesiony zarzut niezgodnoœci z tymi wymaganiami przepisu wyd³u¿aj¹cego termin
wa¿noœci decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach do obowi¹zuj¹cego obecnie ter-
minu czterech lat.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
dr Maciej Trzeciak
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

W ostatnim czasie w mediach pojawi³y siê liczne informacje dotycz¹ce pla-
nów przejêcia Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa SA w Katowicach przez Polskie
Koleje Pañstwowe. Dyskusja na ten temat oraz sprzeciw ze strony zarz¹du spó-
³ki i jej pracowników, wynikaj¹cy ze strachu przed wch³oniêciem w struktury
polskiego monopolisty, sk³oni³y mnie do zwrócenia siê do Pana Ministra z proœb¹
o przedstawienie stanowiska resortu skarbu w sprawie planów ewentualnego
przejêcia CZH przez PKP. Chcia³bym równie¿ przedstawiæ kilka informacji, które
uda³o mi siê zdobyæ, oraz zwróciæ uwagê pana ministra na podkreœlane przez
pracowników firmy oraz media zagro¿enia zwi¹zane z ewentualn¹ fuzj¹.

Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa specjalizuje siê, oprócz handlu, w œwiad-
czeniu pomocy przedsiêbiorstwom wdra¿aj¹cym program restrukturyzacji. Naj-
bardziej obiecuj¹cym projektem firmy jest Miêdzynarodowe Centrum Logistyczne
„Euroterminal” w S³awkowie. Koncepcja utworzenia centrum logistycznego do
prze³adowywania i magazynowania wszelkich towarów transportowanych na
osi Wschód–Zachód, w dalszych latach uzupe³niona o kierunki zgodne z krzy¿u-
j¹cymi siê w tym miejscu korytarzami paneuropejskimi, powsta³a ju¿ w 2001 r.
Przez lata centrala konsekwentnie prowadzi³a dzia³ania modernizacyjne. Efek-
tem jest ci¹g³y i wyj¹tkowo dynamiczny wzrost obrotów terminalu. Aktualnie jego
zdolnoœci prze³adunkowe wynosz¹: trzydzieœci piêæ tysiêcy kontenerów rocznie
oraz 1 milion t towarów masowych. W wyniku dalszych prac do koñca bie¿¹cego
roku „Euroterminal” bêdzie w stanie prze³adowaæ ponad sto tysiêcy kontenerów
oraz 2 miliony t towarów masowych. W lutym 2007 r. na realizacjê podstawowe-
go etapu inwestycji CZH uzyska³a z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego dofinansowanie w wysokoœci 11,3 miliona z³, a w czerwcu 2007 r.
zapewnienie przekazania œrodków z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa w wyso-
koœci 11,3 miliona z³. W listopadzie i grudniu 2007 r. zapad³a decyzja o dalszym
finansowaniu ze œrodków Unii Europejskiej oraz z bud¿etu pañstwa. W tym przy-
padku otrzymanie kwoty dofinansowania w wysokoœci 10 milionów z³ uzale¿nio-
ne jest od zapewnienia odpowiedniego poziomu œrodków w³asnych.
Wiêkszoœciowy w³aœciciel CZH SA, Agencja Rozwoju Przemys³u SA, przyzwoli³ na
dofinansowanie centrali niezbêdn¹ kwot¹. Dokapitalizowanie spó³ki ma siê od-
byæ poprzez emisjê dodatkowych akcji.

Zarz¹d centrali i pracownicy spó³ki, sugeruj¹c siê licznymi artyku³ami praso-
wymi dotycz¹cymi dalszych losów „Euroterminalu”, najbardziej intratnego produ-
ktu firmy, wyra¿aj¹ obawê co do przysz³oœci firmy. Z informacji, które uzyska³em,
wynika, ¿e poczucie zagro¿enia spowodowane jest czterema czynnikami.

Po pierwsze, emitowane akcje ma obj¹æ nie ARP SA, lecz LHS Spó³ka
z o.o., konkurencyjna inwestycja w S³awkowie Po³udniowym nale¿¹ca do
PKP SA. Na pocz¹tek LHS, po zainwestowaniu 30 milionów z³, ma siê staæ
mniejszoœciowym akcjonariuszem. Potem, w miarê mo¿liwoœci, stare akcje
CZH nale¿¹ce do Skarbu Pañstwa (ponad 11%) i zwi¹zanej z nim Agencji Roz-
woju Przemys³u (ponad 76%) by³yby stopniowo umarzane, aby PKP sta³o siê
partnerem wiêkszoœciowym.

Po drugie, normalna wartoœæ akcji, za które PKP ma obj¹æ udzia³y
w CZH SA, okreœlona zosta³a w 2004 r. na 10 z³, co z pewnoœci¹ nie odpowia-
da aktualnej wartoœci rynkowej – jest to 50% poni¿ej ceny rynkowej.

Po trzecie, dotychczasowi partnerzy CZH SA, prywatni przewoŸnicy kolejowi,
zasygnalizowali mo¿liwoœæ zerwania wspó³pracy, zagro¿onej monopolem PKP SA.

Po czwarte, informacje o planach przejêcia CZH przez PKP pojawi³y siê
w momencie, gdy „Euroterminal”, kluczowy produkt spó³ki, zacz¹³ osi¹gaæ
pierwsze znacz¹ce sukcesy finansowe i sta³ siê partnerem dla wielu firm, za-
równo z Polski, jak i z zagranicy.

Z uwagi na liczne kontrowersje zwi¹zane z ewentualnymi planami prze-
jêcia CZH, w tym budz¹cego ogromne zainteresowanie opinii i mediów „Euro-
terminalu” w S³awkowie, proszê o informacje dotycz¹ce przysz³oœci Centrali
Zaopatrzenia Hutnictwa SA w Katowicach.

S³awomir Kowalski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 9 maja 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z oœwiadczeniem Senatora RP, Pana S³awomira Kowalskiego z³o¿onym

podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2008 r. w sprawie Centrali Zaopa-
trzenia Hutnictwa SA, odnosz¹cym siê do medialnych informacji o planach przejêcia
CZH SA. przez Polskie Koleje Pañstwowe SA, przekazanym pismem Marsza³ka Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bogdana Borusewicza, znak BPS/DSK-043-315/08
z dnia 9 kwietnia 2008 r., uprzejmie wyjaœniam co nastêpuje.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Agencji Rozwoju Przemys³u SA, wiêkszo-
œciowego akcjonariusza Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa SA, aktualnie prowadzone
s¹ rozmowy z przedstawicielami Polskich Kolei Pañstwowych SA na temat mo¿liwoœci
i sposobu wejœcia kapita³owego do spó³ki oraz docelowego pozyskania kontroli i za-
rz¹dzania Miêdzynarodowym Centrum Logistycznym w S³awkowie przez Spó³ki z Gru-
py kapita³owej PKP SA.

Z uwagi na prowadzon¹ przez CZH SA inwestycjê, prowadz¹c¹ do rozbudowy Miê-
dzynarodowego Centrum Logistycznego w S³awkowie (MCL w S³awkowie), spó³ce nie-
zbêdne s¹ œrodki finansowe na realizacjê poszczególnych etapów budowy. Œrodki te
mog¹ byæ pozyskane np. w wyniku podwy¿szenia kapita³u zak³adowego CZH SA przez
spó³ki Grupy PKP SA, które zadeklarowa³y chêæ uczestnictwa w podwy¿szeniu. a w ko-
lejnoœci tak¿e przejêcia kontroli nad spó³k¹. W opinii PKP SA powi¹zanie operatora lo-
gistycznego MCL w S³awkowie ze spó³kami przewozów towarowych Grupy PKP SA
stwarza mo¿liwoœæ uzyskania efektów synergii w postaci wzrostu masy przewo¿onych
i kompleksowo obs³u¿onych ³adunków.

Aktualnie kontynuowane s¹ prace zmierzaj¹ce do rozstrzygniêcia zasadnoœci i spo-
sobu wejœcia kapita³owego spó³ek Grupy PKP SA do CZH SA, na zasadach rynkowych,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, z poszanowaniem interesu Spó³ki i do-
tychczasowych akcjonariuszy. Szczegó³owe warunki transakcji, w tym cena emisyjna
akcji, po której ma nast¹piæ objêcie akcji CZH SA, zostan¹ ustalone w wyniku negocja-
cji pomiêdzy stronami.

Z kolei w opinii Ministerstwa Infrastruktury odnoœnie dokapitalizowania CZH SA
w zwi¹zku z inwestycj¹ w MCL w S³awkowie, prezentowanej w dotychczasowej kore-
spondencji, podstawowym celem budowy Euroterminalu powinno byæ pozyskanie
maksymalnej iloœci ³adunków przewo¿onych kolej¹ w relacjach transkontynentalnych
wschód-zachód z wykorzystaniem Linii Hutniczej Szerokotorowej. Brak porozumienia
pomiêdzy CZH SA a spó³kami Grupy PKP SA stanowi istotn¹ przeszkodê w pozyskaniu
³adunków z kierunku wschodniego. Ministerstwo popiera d¹¿enia Grupy PKP SA do
uczestniczenia w projekcie rozbudowy Euroterminalu.

Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze, w ocenie Ministerstwa Skarbu Pañstwa podejmowa-
ne dzia³ania maj¹ce na celu zacieœnienie wspó³pracy w zakresie logistyki i przewozów
spó³ek Grupy kapita³owej PKP SA i CZH SA powinny sprzyjaæ dynamicznemu rozwojo-
wi Spó³ki, a przyjête regu³y dzia³ania s³u¿yæ eliminacji ewentualnych zagro¿eñ tak dla
akcjonariuszy, jak spó³ki Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa SA i jej pracowników.

Z powa¿aniem
MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

W imieniu STOMOZ oraz dyrektorów SP ZOZ zwracam siê do Pana Preze-
sa o zajêcie stanowiska odnoœnie do przepisu §17 ust. 1 dotycz¹cego „Szcze-
gó³owych materia³ów informacyjnych o przedmiocie postêpowania w sprawie
zawarcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej […] w rodzaju: le-
czenie szpitalne”. Przepis ten zosta³ wprowadzony zarz¹dzeniem prezesa
NFZ i stwierdza siê w nim, i¿ w przypadku udzielenia wiêcej ni¿ jednego
œwiadczenia w czasie pobytu œwiadczeniobiorcy w szpitalu do rozliczenia na-
le¿y wykazywaæ tylko jedno œwiadczenie.

Przepis §17 jest nielogiczny i nieprawny, karze du¿e szpitale wielospe-
cjalistyczne i doprowadza do absurdalnych sytuacji, takich jak na przyk³ad
ta, ¿e w przypadku pacjenta ze z³amaniem szyjki koœci udowej, protezowane-
go, leczonego na OIOM i na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej, rozlicza
siê tylko jedn¹ procedurê, tê dro¿sz¹, to jest z OIOM. Równie¿ w przypadku
pacjenta z udarem mózgu, tak¿e hospitalizowanego na OIOM, a nastêpnie,
w trakcie powik³añ, przekazanego na oddzia³ kardiologiczny z rozpoznaniem
zawa³u miêœnia sercowego, rozliczenie dotyczy tylko jednego, najdro¿szego
pobytu – na OIOM. Na pewno wszystkie pobyty osoby, której udzielono
œwiadczeñ, mo¿na by by³o rozliczaæ z tylko jednej hospitalizacji, ale wed³ug
zupe³nie innego katalogu procedur i w sytuacji zwiêkszonej liczby punktów
za dan¹ procedurê. Tak te¿ mia³o siê to odbywaæ po wprowadzeniu innego
ni¿ aktualny katalogu œwiadczeñ, takiego jakie obowi¹zuj¹ na przyk³ad
w Anglii czy w USA, tyle ¿e tego nie zrobiono.

Z kolei ma³e jednostki, które nie maj¹ oddzia³ów wielospecjalistycznych,
mog¹ rozliczyæ œwiadczenie dotycz¹ce procedury na przyk³ad z OIOM czy od-
dzia³u udarowego przyk³adowo na oddziale wewnêtrznym. Ale je¿eliby szpi-
tal, który nie ma OIOM, przes³a³ pacjenta po leczeniu na przyk³ad na oddziale
wewnêtrznym do drugiego szpitala, w którym OIOM jest, to wówczas i jedna,
i druga jednostka rozliczy³aby œwiadczenia tego pacjenta, co zgodnie z rozpo-
rz¹dzeniem prezesa NFZ z wrzeœnia 2006 r. w przypadku szpitali z oddzia³a-
mi wielospecjalistycznymi jest niemo¿liwe.

Proszê Pana Prezesa o zajêcie stanowiska w tej sprawie, gdy¿ opisana
sytuacja, która zosta³a wprowadzona przez Pana poprzednika, obecnie wy-
maga naprawy.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy

OdpowiedŸ

Warszawa, 15.05.2008 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo BPS/DSK-043-310/08 z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie

oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Norberta Krajczego podczas 8. posiedzenia Se-
natu RP w dniu 2 kwietnia 2008 roku, uprzejmie wyjaœniam.

Zgodnie z przepisem § 17 pkt 1 „szczegó³owych materia³ów informacyjnych o przed-
miocie postêpowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdro-
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wotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej
w rodzaju: leczenie szpitalne” wprowadzonych zarz¹dzeniem nr 80/2006 Prezesa NFZ
z dnia 18 wrzeœnia 2006 roku, zwanych dalej materia³ami informacyjnymi, „w przy-
padku udzielenia wiêcej ni¿ jednego œwiadczenia w czasie pobytu œwiadczeniobiorcy
w szpitalu do rozliczenia nale¿y wykazywaæ tylko jedno œwiadczenie”. Oznacza to, ¿e
œwiadczeniodawca wykazuje do rozliczenia tylko jedn¹ procedurê, niezale¿nie od tego,
na ilu oddzia³ach pacjent przebywa³ w trakcie jednej hospitalizacji, a mo¿liwoœæ sumo-
wania œwiadczeñ dopuszczalna jest w przypadkach okreœlonych w za³¹cznikach nr la
i 13 do materia³ów informacyjnych: katalogu œwiadczeñ szpitalnych oraz „szczegó³o-
wych warunkach sumowania œwiadczeñ”.

Podkreœlenia wymaga jednak fakt, i¿ za³o¿eniem dla katalogu œwiadczeñ szpital-
nych nie by³o szczegó³owe odzwierciedlenie praktyki klinicznej, polegaj¹ce na zamiesz-
czeniu w nim drobiazgowego wykazu wszelkich procedur wykonanych na rzecz
pacjenta z mo¿liwoœci¹ dowolnego ich sumowania. Uœredniona wartoœæ œwiadczeñ fi-
nansowanych przez NFZ zawiera w sobie koszty kompleksowej opieki nad pacjentem
w trakcie ca³ego pobytu w szpitalu, tak¿e leczenia ewentualnych powik³añ, dodatkowej
diagnostyki czy te¿ koniecznej intensywnej opieki po przeprowadzonym zabiegu opera-
cyjnym, a ryzyko finansowe z tytu³u realizacji umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej ponoszone jest w równej mierze przez obie jej strony.

Zaznaczyæ tak¿e nale¿y, i¿ przyjêty przez Narodowy Fundusz Zdrowia system finan-
sowania œwiadczeñ zdrowotnych zak³ada zapewnienie ubezpieczonym jak najpe³niejszej
opieki poprzez optymalne wykorzystanie œrodków finansowych pozostaj¹cych w dyspo-
zycji NFZ. Œrodki te s¹ ograniczone, a na p³atniku ci¹¿y ustawowy obowi¹zek finansowa-
nia nie tylko leczenia szpitalnego, ale równie¿ podstawowej opieki zdrowotnej
i stomatologicznej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badañ diagnostycznych,
opieki psychiatrycznej, paliatywnej i hospicyjnej, rehabilitacji leczniczej, profilaktyki
zdrowotnej, leczenia uzdrowiskowego oraz zaopatrzenia w produkty lecznicze, wyroby
medyczne i œrodki pomocnicze. Dlatego te¿, przy obecnym stanie finansów publicznych
skutkuj¹cym niezaprzeczalnie zbyt niskimi nak³adami na ochronê zdrowia, nie jest nie-
stety mo¿liwym stosowanie systemu finansowania polegaj¹cego na dokonywaniu p³at-
noœci odrêbnie za ka¿de œwiadczenie udzielone pacjentowi w szpitalu, który to system,
z racji swojej kosztownoœci, przyjêty zosta³ w niewielu pañstwach œwiata.

Jednoczeœnie pragnê wyjaœniæ, i¿ œwiadczeniodawcy niejednokrotnie podnosz¹
kwestiê mo¿liwoœci rozliczenia tylko jednego œwiadczenia nie pozwalaj¹cego na pokry-
cie wszystkich kosztów pobytu pacjenta w szpitalu, co powoduje pog³êbianie siê deficy-
tu tych jednostek. Dla stwierdzenia zasadnoœci podobnych zarzutów niezbêdne jest
jednak dokonanie porównania przychodów uzyskiwanych z realizacji zawartych z NFZ
umów z danymi kosztowymi bêd¹cymi w dyspozycji szpitali, które to informacje nie s¹
przez te jednostki udostêpniane. Z tego miêdzy innymi powodu zasadne jest wdro¿enie
systemu Jednorodnych Grup Pacjentów, odpowiednika brytyjskiego systemu HRG,
opartego na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów, w którym zrycza³towane stawki
(taryfy), stanowi¹ce pochodn¹ zu¿ytych w zwi¹zku z leczeniem i pobytem pacjenta
w szpitalu zasobów, przypisane s¹ jednorodnym – z uwagi na postawione rozpoznanie
czy wykonane procedury medyczne – przypadkom chorobowym, a w kolejnych latach
funkcjonowania taryfy poszczególnych grup ustalane s¹ w relacji do kosztów szpitali
referencyjnych.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastêpca Prezesa ds. Medycznych
Jacek Grabowski
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi pytaniami i interwencjami pracowników Wytwórni

Silników „PZL-Mielec” Sp. z o.o. w moim biurze senatorskim w Mielcu uprzej-
mie informujê, i¿ w Prokuraturze Okrêgowej w Tarnobrzegu oraz w Prokura-
turze Rejonowej w Mielcu tocz¹ siê œledztwa prokuratorskie dotycz¹ce
mo¿liwoœci dokonania przez zarz¹d wymienionej spó³ki przestêpstw na szko-
dê wierzycieli (art. 300 i 301 k.k. oraz art. 586 k.s.h.).

Œledztwa prokuratorskie tocz¹ siê niezwykle powoli. Wp³ywa to w istotny
sposób na interesy zatrudnionych w wymienionej spó³ce osób, które od wielu
miesiêcy nie otrzyma³y wynagrodzenia. Umo¿liwia to tak¿e dalsze wyprowa-
dzanie maj¹tku ze spó³ki, która dziœ winna ju¿ byæ w upad³oœci.

Dlatego te¿ kierujê do Pana Ministra oœwiadczenie i zwracam siê z proœb¹
o odpowiedŸ, jakie kroki w tej sprawie podjê³o lub podejmie ministerstwo po
uzyskaniu tej informacji. Proszê te¿ Pana Ministra, jako prokuratora general-
nego, o objêcie szczególnym nadzorem tocz¹cego siê œledztwa i dochodzeñ,
które dotycz¹ tej¿e sprawy.

Maj¹c na uwadze g³ównie interes osób zatrudnionych w Wytwórni Silni-
ków „PZL-Mielec” Sp. z o.o., powy¿sze oœwiadczenie uwa¿am za konieczne
i uzasadnione.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 9.05.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 09 kwietnia 2008 r. nr

BPS/DSK-043-316/08 oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora W³adys³awa Ortyla
na 8 posiedzeniu Senatu RP w dniu 02 kwietnia 2008 r., skierowane do Ministra Spra-
wiedliwoœci Prokuratora Generalnego, w przedmiocie prowadzonych przez Prokuratu-
rê Okrêgow¹ w Tarnobrzegu oraz Prokuraturê Rejonow¹ w Mielcu œledztw dotycz¹cych
dokonania przez Zarz¹d Wytwórni Silników „PZL-Mielec” sp. z o.o. przestêpstw na
szkodê tej spó³ki oraz jej wierzycieli, uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.

W dniu 1 paŸdziernika 2007 roku, za poœrednictwem Prokuratury Apelacyjnej
w Rzeszowie, Prokuratura Okrêgowa w Tarnobrzegu otrzyma³a anonimowe pismo do-
tycz¹ce nieprawid³owoœci w Wytwórni Silników „PZL-Mielec”. W piœmie tym zawarto
zarzuty co do prawid³owoœci zakoñczonych oraz prowadzonych w chwili obecnej postê-
powañ w Prokuraturze Rejonowej w Mielcu.

Pismem z dnia 2 paŸdziernika 2007 roku Prokuratura Okrêgowa w Tarnobrzegu
za¿¹da³a do kontroli wszystkich akt g³ównych i podrêcznych z Prokuratury Rejonowej
w Mielcu odnosz¹cych siê do zakoñczonych lub prowadzonych spraw dotycz¹cych nie-
prawid³owoœci w Wytwórni Silników „PZL-Mielec” sp. z o.o. Prokurator Rejonowy
w Mielcu w dniu 10 paŸdziernika 2007 roku nades³a³ akta dwóch spraw o sygnaturach
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Ds.925/07/D oraz 2Ds.244/07/Sp(c). W dacie badania przez Prokuraturê Okrêgow¹
w Tarnobrzegu akt sprawy 2Ds.255/07/Sp(c) œledztwo to pozostawa³o w biegu.

Postêpowanie to wszczête zosta³o w dniu 5 wrzeœnia 2007 roku przez Prokuraturê
Rejonow¹ w Mielcu, na skutek zawiadomienia Naczelnika Urzêdu Skarbowego w Miel-
cu, w sprawie zbycia w dniach 5-8 czerwca 2007 r. przez Zarz¹d Wytwórni Silników
„PZL-Mielec” spó³ka z o.o. dwóch obrabiarek sterowanych numerycznie Mazak VTC
i HP5 30, w celu udaremnienia zaspokojenia wierzyciela, tj. Skarbu Pañstwa reprezen-
towanego przez Urz¹d Skarbowy w Mielcu tj. o czyn z art. 300 § 1 k.k. Wspomniane
œledztwo 2Ds. 244/07/Sp(c) pozostawa³o w fazie in rem. Analiza materia³ów œledztwa
2Ds.244/07/Sp(c) wskazywa³a na jego skomplikowany charakter, przy czym istnia³y
przes³anki procesowe, aby przedmiot œledztwa ukierunkowaæ tak¿e na inne czyny ka-
ralne (oprócz art. 300 § 1 k.k.). W zwi¹zku z tym w dniu 22 paŸdziernika 2007 r. œledz-
two 2Ds.244/07/Sp(c) przejête zosta³o do dalszego prowadzenia przez Wydzia³ VI
Prokuratury Okrêgowej w Tarnobrzegu, pod sygnatur¹ VI Ds.1/07/S.

Dochodzenie Ds 925/07/D zosta³o wszczête przez KPP w Mielcu w dniu 27 kwiet-
nia 2007 r., w oparciu o anonimowe pismo z dnia 12 kwietnia 2007 r., w sprawie pod-
robienia dokumentu w postaci faktury VAT nr 0001 z dnia 3 kwietnia 2007 roku
dotycz¹cej sprzeda¿y przez Wytwórniê Silników „PZL-Mielec” spó³ka z o.o. 206 maszyn
do firmy Elektromechanika Import – Eksport Skup i Sprzeda¿ Materia³ów Budowla-
nych, Przetwórstwo Surowców Wtórnych i Metali Kolorowych z/s w Jedliczu – tj. o czyn
z art. 270 § 1 k.k. Postanowieniem z dnia 27 lipca 2007 roku dochodzenie Ds.
925/07/D umorzono w zakresie przestêpstwa z art. 270 § 1 k.k. z uwagi na brak zna-
mion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.). Rozstrzygniêcie to uprawomocni³o
siê zaœ w wyniku analizy akt g³ównych tej sprawy w Prokuraturze Okrêgowej w Tarno-
brzegu. Nie stwierdzono bezpodstawnoœci umorzenia dochodzenia odnoœnie sfa³szo-
wania wy¿ej wymienionej jednej faktury VAT, co skutkowa³oby ewentualnym
podjêciem na nowo tego postêpowania. Stwierdzono natomiast, i¿ w postêpowaniu
karnym Ds. 925/07/D Prokurator Rejonowy w Mielcu zaniecha³ wyjaœnienia innych
istotnych okolicznoœci sprawy zgodnie z treœci¹ art. 297 § 1 pkt 4 k.p.k. Chodzi³o zw³a-
szcza o wyjaœnienie, czy sprzeda¿ maszyn w ramach tzw. linii Leyland, wymienionych
na wy¿ej opisanej fakturze VAT, w cenie z³omu, nie nast¹pi³a ze szkod¹ dla Wytwórni
Silników „PZL-Mielec”, celem œwiadomego „wyprowadzenia pieniêdzy” z tej spó³ki,
w obliczu gro¿¹cej jej upad³oœci.

Wobec braku formalnych podstaw do podjêcia tego postêpowania na nowo, w za-
kresie czynu z art. 270 § 1 k.k., wy³¹czono z akt tej sprawy materia³y dotycz¹ce w¹tków
nie objêtych postanowieniem z dnia 27 lipca 2007 r. o umorzeniu dochodzenia Ds.
925/07/D, po czym w³¹czono je do prowadzonego œledztwa VI Ds 1/07/S Prokuratury
Okrêgowej w Tarnobrzegu.

Aktualnie Prokuratura Okrêgowa w Tarnobrzegu kontynuuje œledztwo VI Ds.
1/07/S. Œledztwo to ma charakter wielow¹tkowy, realizowane jest przy udziale CBŒ
Wydzia³ w Tarnobrzegu. Przedmiotem œledztwa jest przede wszystkim w¹tek stano-
wi¹cy podstawê jego wszczêcia, a wiêc usuniêcie spod egzekucji komorniczej prowa-
dzonej przez Urz¹d Skarbowy w Mielcu obrabiarek sterowanych numerycznie przez
Zarz¹d Wytwórni Silników „PZL-Mielec” sp. z o.o., tj. o czyn z art. 300 § 1 k.k.

Zakres œledztwa VI Ds. 1/07/S rozszerzono w miarê gromadzenia materia³u dowo-
dowego i obecnie objêto nim równie¿ inne czyny, a w szczególnoœci:

– dzia³anie na szkodê spó³ki przez Zarz¹d Wytwórni Silników „PZL-Mielec” sp. z o.o.
poprzez zbywanie sk³adników maj¹tkowych spó³ki, np. maszyn na rzecz innych pod-
miotów poni¿ej ich rzeczywistej wartoœci – tj. o czyn z art. 585 § 1 k.s.h.

– niezg³oszenie upad³oœci Wytwórni Silników „PZL-Mielec” sp. z o.o., tj. o czyn
z art. 586 k.s.h.

– tworzenie w oparciu o przepisy prawa nowych jednostek organizacyjnych i prze-
noszenie na nich sk³adników maj¹tku Wytwórni Silników „PZL-Mielec” sp. z o.o. w celu
udaremnienia zaspokojenia wierzycieli tej spó³ki, tj. o czyn z art. 301 § 1 k.k.

– sfa³szowania podpisów wystawcy faktur dokumentuj¹cych sprzeda¿ obrabiarek
zajêtych pod egzekucjê komornicz¹ w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej oraz po-
œwiadczenie w nich nieprawdy odnoœnie prawdziwoœci transakcji i stanu technicznego
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sprzedanych maszyn i urz¹dzeñ, a tak¿e celowoœci przekwalifikowania ich na z³om, tj.
o czyn z art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k.

– nieodprowadzanie sk³adek na obowi¹zkowe ubezpieczenie spo³eczne pracowni-
ków Wytwórni Silników „PZL-Mielec” sp. z o.o., tj. o czyn z art. 218 § 1 k.k.

Jednym z w¹tków tego œledztwa jest równie¿ sprawdzenie legalnoœci i zasadnoœci
sprzeda¿y linii produkcyjnej silników wysokoprê¿nych Leylanda dokonanej przez Za-
rz¹d Wytwórni Silników „PZL-Mielec” sp. z o.o. z dnia 03.04.2007 r. na rzecz firmy
Elektromechanika Ryszard Pasterczyk z/s Jedlicze. Wytwórnia Silników „PZL-Mielec”
sp. z o.o. w dniu 03.04.2007 r. sprzeda³a ww. firmie ok. 40 maszyn i urz¹dzeñ wcho-
dz¹cych w sk³ad wspomnianej linii produkcyjnej za kwotê 270.413 z³ jako z³om maszy-
nowy. Tymczasem wed³ug wyceny rzeczoznawcy dokonanej w lutym 2007 r. cala linia
produkcyjna silników Leylanda licz¹ca 177 maszyn i urz¹dzeñ by³a rynkowo warta
5.866.800 z³ - przy tzw. ujêciu kosztowym – w praktyce przy przyjêciu, ¿e maszyny te
produkowa³yby silniki. Innymi s³owy, 40 maszyn z liczby 177 powinno kosztowaæ oko-
³o 1,4 mln przy za³o¿eniu, ¿e wykorzystane by³yby do produkcji silników. Je¿eli silni-
ków nie produkowa³y i by³y bezu¿yteczne, nawet przy przyjêciu po³owy ich
produkcyjnej wartoœci, powinny kosztowaæ oko³o 700 tys. z³, a nie 270 tys. z³, za cenê
któr¹ maszyny te sprzedano jako z³om. Jednym z argumentów Zarz¹du Wytwórni Sil-
ników „PZL-Mielec” przemawiaj¹cym za sprzeda¿¹ maszyn stanowi¹cych wyposa¿enie
linii produkcyjnej w cenie z³omu by³o to, ¿e zaprzestano produkcji silników Leylanda
na tej linii w 2006 roku z powodu braku spe³niania norm Unii Europejskiej. Jednak
w 2007 roku Zarz¹d Wytwórni Silników „PZL-Mielec” nawi¹za³ kontakty z kontrahen-
tami ukraiñskimi, którzy zainteresowani byli wznowieniem produkcji wy¿ej opisanych
silników na rynek ukraiñski. Wycena sprzedanych maszyn przez Zarz¹d WS PZL
w Mielcu z tzw. linii Leylanda bêdzie utrudniona, albowiem zabezpieczony materia³ do-
wodowy wskazuje, ¿e nabywcy tych maszyn handluj¹cy z³omem sprzedali je do hut ce-
lem przetopienia - tak wiêc fizycznie maszyn tych nie ma. Podejmowane bêd¹ jednak
kolejne czynnoœci, aby sprawdziæ i oceniæ zasadnoœæ ekonomiczn¹ sprzeda¿y maszyn
z linii Leylanda przez Zarz¹d Wytwórni Silników „PZL-Mielec” w cenie 270.413 z³ jako
z³om maszynowy.

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania szeregu czynnoœci procesowych, w tym
wywo³ania kolejnych opinii bieg³ych z zakresu ksiêgowoœci i finansów, grafologii, sza-
cowania wartoœci maszyn i urz¹dzeñ okres œledztwa przed³u¿ono do dnia 5.06.2008 r.

W zale¿noœci od wyników tych opinii bêdzie mo¿liwe dalsze ukierunkowanie œledz-
twa, w tym ewentualne przejœcie do fazy ad personam.

Z powodu obszernoœci materia³u dowodowego i wielow¹tkowoœci sprawy ewentual-
ne przejœcie œledztwa do fazy ad personam przewidziane jest w drugim pó³roczu br.

Oprócz œledztwa VI Ds. 1/07/S Prokuratury Okrêgowej w Tarnobrzegu – Prokura-
tura Rejonowa w Mielcu prowadzi jeszcze dwa postêpowania karne wi¹¿¹ce siê z Wy-
twórni¹ Silników PZL w Mielcu. S¹ to nastêpuj¹ce postêpowania.

1) O sygn. 2Ds. 673/07/Sw – wszczête przez Prokuraturê Rejonow¹ w Mielcu w dniu
2 stycznia 2008 roku z zawiadomienia Grzegorza Kawalca dyrektora handlo-
wo-ekonomicznego Wytwórni Silników „PZL-Mielec” sp. z o.o. w sprawie przekro-
czenia uprawnieñ przez zarz¹dcê przymusowego WS „PZL Mielec” sp. z o.o. w Miel-
cu Emiliê Flis i poœwiadczenia nieprawdy w sprawozdaniu z podjêtych dzia³añ oraz
w sprawozdaniu finansowym przed³o¿onym w S¹dzie Rejonowym w Tarnobrzegu,
tj. o przestêpstwo z art. 231 § 1k.k. iart.271 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Jak wynika z informacji Prokuratora Rejonowego w Mielcu z dnia 18 kwietnia 2008 r.
w toku œledztwa wykonano szereg czynnoœci procesowych zmierzaj¹cych do wyjaœnienia
okolicznoœci przedmiotowej sprawy. W szczególnoœci przes³uchano w charakterze
œwiadka Grzegorza Kawalca dyrektora handlowo-ekonomicznego spó³ki, pracowników
Wytwórni Silników „PZL-Mielec” spó³ka z o.o. w Mielcu zatrudnionych w dziale kadr
i ksiêgowoœci spó³ki, zabezpieczono dokumentacjê z akt postêpowania V.1.GU. 13/07
o og³oszeniu upad³oœci Wytwórni Silników „PZL-Mielec” sp. z o.o. S¹du Rejonowego
w Tarnobrzegu Sekcja Upad³oœciowa. W charakterze œwiadka (z uprzedzeniem o treœci
art. 183 k.p.k.) przes³uchano Emiliê Flis zarz¹dcê przymusowego Wytwórni Silników
„PZL-Mielec” sp. z o.o. w Mielcu.
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Zgromadzony materia³ dowodowy wykaza³, zdaniem Prokuratora Rejonowego
w Mielcu, ¿e zarz¹dca przymusowy Wytwórni Silników „PZL-Mielec” sp. z o.o. wyznaczo-
ny przez S¹d Rejonowy w Tarnobrzegu Sekcjê Upad³oœciow¹ w osobie Emilii Flis wyko-
nywa³ czynnoœci wskazane postanowieniem S¹du z pe³n¹ starannoœci¹ i rzetelnoœci¹,
zgodnie z przepisami wynikaj¹cymi z art. 182-184 Prawa upad³oœciowego i naprawcze-
go. Materia³ dowodowy nie wykaza³ równie¿, aby zarz¹dca przymusowy dopuœci³ siê po-
œwiadczenia nieprawdy w sporz¹dzonej przez siebie dokumentacji spó³ki.

2) 2Ds.348/08/S – wszczête przez Prokuraturê Rejonow¹ Mielcu w dniu 9 kwiet-
nia 2008 r. z zawiadomienia Jana Zawady – syndyka Wytwórni Silników
„PZL-Mielec” sp. z o.o. w sprawie utrudniania prowadzenia postêpowania
upad³oœciowego Wytwórni Silników „PZL-Mielec” sp. z o.o. syndykowi Janowi
Zawadzie przez Zarz¹d WS PZL w Mielcu w osobie Andrzeja Majchrowskiego
w okresie od stycznia 2008 roku do 25 lutego 2008 roku w Mielcu – tj. o czyn
z art. 523 ust. 1 Prawa upad³oœciowego i naprawczego.

Z informacji przedstawionej przez Prokuratora Rejonowego w Mielcu w dniu
18 kwietnia 2008 r. wynika, ¿e aktualnie po wszczêciu œledztwa zabezpieczane s¹ przez
Prokuraturê Rejonow¹ w Mielcu dokumenty i przes³uchiwani bêd¹ œwiadkowie, po
czym podjêta zostanie decyzja co do dalszego toku tego postêpowania.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, uprzejmie informujê, i¿ sprawy te pozostan¹ w zaintere-
sowaniu Biura Postêpowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej.

Jednoczeœnie nadmieniam, i¿ Prokuratura Okrêgowa w Tarnobrzegu stosownymi
pismami z dnia 8 stycznia 2008 r. i 15 lutego 2008 r. informowa³a Pana Senatora W³a-
dys³awa Ortyla o toku œledztwa w sprawie VI Ds. 1/07/Sp.

W za³¹czeniu przekazujê kserokopie tych dwóch pism.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Staszak
Prokurator Krajowy
Zastêpca Prokuratora Generalnego

Za³¹czniki:

1 Pismo
ZASTÊPCY PROKURATORA OKRÊGOWEGO
w TARNOBRZEGU

Tarnobrzeg, 2008.01.08

Pan
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
W³adys³aw Ortyl

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2007 r. skierowane pierwotnie do Prokuratury
Rejonowej w Mielcu dot. Wytwórni Silników „PZL-Mielec” sp. z o.o., informujê uprzej-
mie Pana Senatora, ¿e Prokuratura Okrêgowa w Tarnobrzegu przejê³a z dniem
22.10.2007 r. od Prokuratury Rejonowej w Mielcu do dalszego prowadzenia, wszczête
w dniu 05.09.2007 r., œledztwo w sprawie nieprawid³owoœci w dzia³aniach Zarz¹du tej
Spó³ki.

Przedmiotowe œledztwo jest wielokierunkowe i dotyczy m.in.;
– usuniêcia spod egzekucji komorniczej obrabiarek sterowanych numerycznie

przez Zarz¹d „PZL-Mielec” Sp. z o.o. tzn. zbycia tych sk³adników maj¹tku
Spó³ki w celu udaremnienia zaspokojenia wierzyciela – Urzêdu Skarbowego
w Mielcu, tj. o czyn z art. 300 § 1 k.k.,
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– tworzenia w oparciu o przepisy prawa nowych jednostek organizacyjnych i prze-
noszenia na nich sk³adników maj¹tku WS „PZL-Mielec” w celu udaremnienia
zaspokojenia wierzycieli tej Spó³ki, tj. o czyn z art, 301 § 1 k.k.,

– dzia³añ Zarz¹du Spó³ki WS „PZL-Mielec” na jej szkodê, tj. o czyn z art. 585 k.s.h.
Na obecnym etapie postêpowania przes³uchiwani s¹ œwiadkowie na istotne okolicz-

noœci zwi¹zane ze spraw¹ oraz gromadzona jest wszelkiego rodzaju dokumentacja
(w tym m.in. bankowa) dotycz¹ca dzia³alnoœci gospodarczej Spó³ki WS „PZL-Miclec”
Sp. z o.o.

Po zgromadzeniu pe³nej dokumentacji konieczne bêdzie powo³anie bieg³ego z za-
kresu ksiêgowoœci i finansów w celu zbadania kondycji finansowej Spó³ki WS
„PZL-Mielec”, w tym ustalenia, czy i kiedy powsta³y w niej warunki zg³oszenia upad³o-
œci oraz czy Zarz¹d WS „PZL-Mielec” Sp. z o.o. dzia³a³ na szkodê wierzycieli i pracowni-
ków tej Spó³ki.

W zale¿noœci od wyników powy¿szych ustaleñ podejmowane bêd¹ dalsze decyzje
prokuratora w przedmiotowej sprawie, nie wykluczaj¹c postanowienia o przedstawie-
niu zarzutu pope³nienia przestêpstwa osobom reprezentuj¹cym Zarz¹d WS „PZL-Mie-
lec” Sp. z o.o.

Zastêpca Prokuratora Okrêgowego
Janusz Wiœniewski

2. Pismo
ZASTÊPCY PROKURATORA OKRÊGOWEGO
w TARNOBRZEGU

Tarnobrzeg, 15 lutego 2008 r.

Pan
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
W³adys³aw Ortyl

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 stycznia 2008 roku uprzejmie informujê, ¿e
w obecnej chwili dobiega koñca, gromadzenie dokumentacji niezbêdnej dla zasiêgniê-
cia opinii bieg³ego z zakresu ksiêgowoœci i finansów, która to opinia prawdopodobnie
bêdzie jednym z kluczowych dowodów ujawniaj¹cych nieprawid³owoœci w dzia³aniach
Zarz¹du Wytwórni Silników „PZL-Mielec" sp. z o.o. na szkodê spó³ki, jej pracowników
oraz wierzycieli. Ponadto trwa kompletowanie dokumentacji dot. poszczególnych sk³a-
dników maj¹tkowych WS „PZL-Mielec” w tym obrabiarek numerycznych usuniêtych
spod egzekucji komorniczej – celem zasiêgniêcia opinii bieg³ego rzeczoznawcy odnoœ-
nie ustalenia ich rzeczywistej wartoœci rynkowej oraz s³usznoœci i celowoœci przekwali-
fikowania ich jako z³om i wyprzeda¿ po cenie z³omu.

W zwi¹zku z ujawnieniem okolicznoœci uzasadniaj¹cych podejrzenie sfa³szowania
faktur dokumentuj¹cych sprzeda¿ wspomnianych wczeœniej obrabiarek sterowanych
numerycznie w obecnym czasie trwa gromadzenie niezbêdnego dla badañ grafologicz-
nych materia³u dowodowego, który po skompletowaniu bêdzie stanowi³ podstawê do
powo³ania bieg³ego z zakresu pisma rêcznego i badania dokumentów.

Dotychczasowe ustalenia w sprawie uprawdopodabniaj¹ pope³nienie przestêpstw
polegaj¹cych nie tylko na usuniêciu spod egzekucji komorniczej obrabiarek sterowa-
nych numerycznie w celu uniemo¿liwienia przeprowadzenia postêpowania egzekucyj-
nego i zaspokojenia Urzêdu Skarbowego w Mielcu, tj. przestêpstwo z art. 300 § 1 k.k.,
ale tak¿e i innych, tzn. dzia³anie przez Zarz¹d WS „PZL-Mielec” na szkodê innych wie-
rzycieli i samej spó³ki WS „PZL-Mielec” poprzez zbywanie jej sk³adników maj¹tkowych
na rzecz innych podmiotów oraz tworzenie w oparciu o przepisy prawa nowych jedno-
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stek organizacyjnych, i przenoszenie na nich sk³adników maj¹tkowych pokrzywdzonej
Spó³ki w celu udaremnienia zaspokojenia jej wierzycieli, tj. przestêpstwa z art. 301 § 1
k.k. i art. 585 § I k.s.h. oraz nie zg³oszenia upad³oœci Spó³ki mimo spe³nionych do tego
warunków, tj. przestêpstwa z art. 586 ksh.

Ponadto uzasadnione jest podejrzenie pope³niania przestêpstw z art. 271 § 3 k.k.
i art. 270 §1 kk tj. sfa³szowania faktur VAT dokumentuj¹cych sprzeda¿ obrabiarek ste-
rowanych numerycznie a tak¿e przestêpstwa z art. 219 kk tj. polegaj¹cego na nieod-
prowadzaniu sk³adek na obowi¹zkowe ubezpieczenie spo³eczne pracowników WS
„PZL-Mielec” sp. z o.o.

W zale¿noœci od treœci opinii, zleconych badañ specjalistycznych podjête zostan¹
decyzje odnoœnie przedstawienia zarzutów konkretnym osobom.

Maj¹c na uwadze okolicznoœæ, ¿e wspomina Pan w ostatnim piœmie do tut. Proku-
ratury, i¿ pracownicy WS „PZL-Mielec” przekazali Panu istotne informacje dot. po-
pe³nienia przestêpstwa z art. 300 § 1 k.k. oraz 301 § 1 k.k. o ile to mo¿liwe tut.
Prokuratura zainteresowana by³aby poznaniem imion i nazwisk tych pracowników
pod k¹tem sprawdzenia, czy byli w toku œledztwa przes³uchani, ewentualnie czy za-
chodzi potrzeba uzupe³niaj¹cego ich przes³uchania.

W obecnej chwili zlecono funkcjonariuszom Wydzia³u w Tarnobrzegu CBŒ przes³u-
chanie kolejnych pracowników pokrzywdzonej spó³ki.

Nadmieniæ nale¿y, ¿e tutejsza Prokuratura, jakkolwiek rozumie trudn¹ sytuacjê
pracowników Wytwórni Silników, to jednak nie jest w stanie poprzez prowadzone po-
stêpowanie karne rozwi¹zaæ ich problemów zw³aszcza p³acowych, albowiem tryb po-
stêpowania karnego zmierza do wyci¹gniêcia konsekwencji karnoprawnych
w stosunku do osób, które pope³ni³y przestêpstwo natomiast nie jest to tryb umo¿li-
wiaj¹cy zaspokojenie roszczeñ pracowniczych. W przypadku udowodnienia w roku po-
stêpowania karnego przed S¹dem przestêpczego charakteru dzia³añ Zarz¹du WS
„PZL-Mielec” dochodzenie tych roszczeñ mo¿e byæ dla pracowników u³atwione przez
odwo³anie siê do ustaleñ œledztwa prokuratorskiego.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wszczête przez S¹d Rejonowy Wydzia³ V Gospodarczy w Tarno-
brzegu postêpowanie upad³oœciowe wobec WS „PZL-Mielec” z góry narzuca kolejnoœæ
zaspokajania poszczególnych grup wierzycieli w tym i pracowników upad³ej spó³ki.

Z powa¿aniem
Zastêpca Prokuratora Okrêgowego
Janusz Wiœniewski
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r.

(DzU 07.61.412) okreœlono wykaz linii kolejowych, które ze wzglêdów
gospodarczych, spo³ecznych, obronnych lub ekologicznych maj¹ zna-
czenie pañstwowe. Pragnê poinformowaæ, i¿ w wymienionym akcie
prawnym jako liniê o szczególnym znaczeniu okreœlono odcinek Lub-
lin–Stalowa Wola–Rozwadów, ale nie znalaz³a siê w nim linia ³¹cz¹ca
Dêbicê ze Stalow¹ Wol¹–Rozwadowem, wa¿ny ci¹g komunikacji kole-
jowej.

Pragnê poinformowaæ, i¿ s¹ powa¿ne powody, aby liniê kolejow¹
Dêbica–Stalowa Wola–Rozwadów uznaæ za liniê o znaczeniu pañstwo-
wym. Linia ta jest po³o¿ona w czêœciach zachodniej i pó³nocnej wojewó-
dztwa podkarpackiego, to znaczy w najbardziej uprzemys³owionych
czêœciach tego województwa. Linia ta ³¹czy takie oœrodki przemys³owe
o znaczeniu strategicznym dla województwa i kraju, jak Dêbica, Mielec,
Tarnobrzeg i Stalowa Wola, a tak¿e dwie specjalne strefy ekonomiczne,
w Mielcu i w Tarnobrzegu, z podstrefami w Dêbicy i Stalowej Woli, oraz
spaja cztery du¿e powiaty (stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki i dê-
bicki) o liczbie ludnoœci wynosz¹cej ³¹cznie prawie pó³ miliona mieszka-
ñców.

Specjalne strefy ekonomiczne maj¹ swoje bocznice kolejowe, które
umo¿liwiaj¹ dowóz drog¹ kolejow¹ materia³ów produkcyjnych do tych
stref i wywóz z nich produktów. Ju¿ dziœ powstaj¹ ograniczenia w za-
kresie wykorzystania tych bocznic, wynikaj¹ce ze z³ej jakoœci infra-
struktury kolejowej, a szczególnie torowisk, na wskazanej linii. Linia ta
krzy¿uje siê z szerokotorow¹ lini¹ hutniczo-siarkow¹ w Woli Baranow-
skiej, gdzie funkcjonuje rozwijaj¹ca siê stacja prze³adunkowa, umo¿li-
wiaj¹ca tak dowóz, jak i wywóz towarów w kierunku wschodnim
i dalekowschodnim. Dalsz¹ rozbudow¹ tej stacji zainteresowani s¹ in-
westorzy, ale istotnym warunkiem ich pozytywnej decyzji jest moderni-
zacja linii kolejowej Dêbica – Stalowa Wola – Rozwadów. Dzisiejsza
sytuacja ogranicza, a w³aœciwie uniemo¿liwia rozwój tej stacji prze³ad-
unkowej.

Ograniczenie mo¿liwoœci wywozu towarów drog¹ kolejow¹ powo-
duje znaczny wzrost ruchu samochodowego na drogach wojewódz-
kich w wymienionych wczeœniej powiatach, bo to one s¹ dominuj¹ce
na tym obszarze. Istniej¹ce w tych powiatach korytarze drogowe s¹
zdecydowanie niewystarczaj¹ce dla rozwijaj¹cego siê przemys³u ge-
neruj¹cego du¿¹ iloœæ produktów i towarów masowych. Nadto wzra-
staj¹cy w szybkim tempie ruch samochodów ciê¿arowych przyczynia
siê do znacznego pogorszenia stanu i tak ju¿ nie najlepszych dróg
i stanowi nieustannie rosn¹ce zagro¿enie dla mieszkañców u¿ytku-
j¹cych te drogi. Dane statystyczne pokazuj¹, ¿e tylko ze strefy mielec-
kiej w skali roku wyje¿d¿a oko³o jedenastu tysiêcy wagonów, co
wed³ug statystyk daje œrednio czterdzieœci cztery wagony w jednym
dniu roboczym. W kategoriach oceny natê¿enia ruchu nale¿y tê liczbê
podwoiæ. Na linii tej odbywa siê tak¿e ruch pasa¿erski regionalny
i ponadregionalny.

Maj¹c na wzglêdzie szybki, dynamiczny rozwój tego regionu, jednego
z najbiedniejszych w Unii Europejskiej, spójnoœæ komunikacyjn¹ i rozwój
gospodarczy, sprawny tranzyt towarów oraz bezpieczeñstwo mieszkañ-
ców, nale¿y jak najszybciej podj¹æ kroki w celu wpisania przedmiotowe-
go odcinka linii kolejowej na listê linii o szczególnym znaczeniu dla
pañstwa. Wpisanie go na tê listê dziœ oznacza pozytywne skutki tej decy-
zji za dwa, trzy lata. Teraz zaœ móg³by siê rozpocz¹æ proces przygotowy-
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wania dokumentacji dla tej inwestycji. Ta decyzja mo¿e zapobiec
uzasadnionej obawie, i¿ obszar pó³nocno-zachodni województwa pod-
karpackiego, mimo dynamicznego rozwoju oraz du¿ych inwestycji, które
zosta³y tu poczynione, zostanie zmarginalizowany z powodu niedostate-
cznej infrastruktury, a infrastruktura kolejowa nie bêdzie nad¹¿a³a za
rozwojem gospodarczym.

Maj¹c na uwadze wnioski i uwagi samorz¹dów, przedsiêbiorców, or-
ganizacji gospodarczych i mieszkañców, wnoszê o uznanie linii kolejowej
Dêbica–Stalowa Wola–Rozwadów za liniê o znaczeniu pañstwowym
i wpisanie jej do nowelizowanego rozporz¹dzenia.

Myœlê, ¿e nie tylko moim celem jest jak najszybsze poinformowanie
œrodowisk samorz¹dowych, przedsiêbiorców i mieszkañców, o pozytyw-
nych decyzjach i wnioskach skierowanych przez Pana Ministra pod obra-
dy rz¹du w ramach corocznej inicjatywy nowelizuj¹cej czy te¿
rozszerzaj¹cej wykaz linii w tym rozporz¹dzeniu.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 maja 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla z³o¿one podczas 8. po-

siedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2008 r. skierowane do Pana Cezarego Grabar-
czyka Ministra Infrastruktury w sprawie zakwalifikowania linii kolejowej
Dêbica–Stalowa Wola-Rozwadów do linii pañstwowego znaczenia, przedstawiam na-
stêpuj¹ce stanowisko.

Aktualnie obowi¹zuj¹cy wykaz linii kolejowych pañstwowego znaczenia zosta³
ustalony rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wykazu
linii kolejowych o znaczeniu pañstwowym (Dz. U. Nr 61, poz. 412).

Pañstwowe znaczenie linii kolejowych lub odcinków tych linii jest szczególnie istot-
ne, gdy¿ zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z bud¿etu pañstwa s¹ finansowane:

– inwestycje, remonty, eksploatacja i utrzymanie linii kolejowych o znaczeniu wy-
³¹cznie obronnym,

– koszty przygotowania i realizacji inwestycji obejmuj¹cych linie kolejowe o zna-
czeniu pañstwowym.

Wysokoœæ dotacji okreœlonych na ten cel okreœla corocznie ustawa bud¿etowa.
Nale¿y szczególnie podkreœliæ, ¿e brak linii kolejowej w wykazie linii o znaczeniu

pañstwowym oznacza jedynie, ¿e zgodnie z ustaw¹ o transporcie kolejowym, inwesty-
cje na tych liniach nie bêd¹ finansowane z bud¿etu pañstwa, lecz ze œrodków w³asnych
zarz¹du kolei oraz ¿e w przypadku likwidacji linii znaczenia pañstwowego decyzjê wy-
daje Rada Ministrów, natomiast w odniesieniu do linii pozosta³ych – likwidacja wyma-
ga zgody ministra w³aœciwego ds. transportu.

Do linii pañstwowego znaczenia ustalonych ww. rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
zakwalifikowano linie spe³niaj¹ce jedno z nastêpuj¹cych kryteriów.
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1. Kryterium gospodarcze spe³niaj¹ linie kolejowe:
– ujête w umowach miêdzynarodowych AGC (Umowa europejska o g³ównych miê-

dzynarodowych liniach kolejowych), AGTC (Umowa europejska o wa¿niejszych li-
niach transportu kombinowanego i obiektach towarzysz¹cych), w stosunku do
których rz¹d polski zobowi¹za³ siê dostosowaæ ich standardy techniczne do norm
miêdzynarodowych, a tak¿e linie kolejowe o istotnym znaczeniu ze wzglêdu na
podpisane porozumienia miêdzynarodowe w uk³adach dwustronnych i wynika-
j¹cych z tworzonej Europejskiej Sieci Transportowej (TEN), ³¹cznice, które s¹ czê-
œci¹ sk³adow¹ AGC i AGTC;

– charakterze miêdzyregionalnym, na których wystêpuj¹ znaczne potoki ³adunków
(przy czym minimalny ³¹czny potok towarów w obydwu kierunkach, w g³ównej czê-
œci linii oraz na obszarze przynajmniej dwóch regionów wynosi 10 mln ton/rok),
które zapewniaj¹ sprawne funkcjonowanie strategicznych sektorów gospodarki,
niezbêdne dla osi¹gniêcia korzyœci makroekonomicznych oraz zapewniaj¹ nieza-
wodnoœæ systemu transportowego kraju;

– ³¹cz¹ce miasta wojewódzkie;
– prowadz¹ce do czynnych przejœæ granicznych o znacznym obci¹¿eniu przewozami;
– umo¿liwiaj¹ce organizacjê przewozów ³adunków niebezpiecznych z pominiêciem

du¿ych aglomeracji, dotyczy to g³ównie ³adunków przewo¿onych tranzytem przez
Polskê;

– ³¹cznice, tj. linie lub odcinki linii kolejowych, bez których uk³ad sieci kolejowej
by³by niespójny.

Przyjêto, ¿e linie kolejowe objête umowami AGC i AGTC i innymi umowami miêdzy-
narodowymi oraz linie, po których odbywa siê transport ³adunków niebezpiecznych
z ominiêciem du¿ych aglomeracji, mog¹ nie spe³niaæ przyjêtego kryterium minimalne-
go potoku ³adunków.

2. Kryterium spo³eczne spe³niaj¹ linie kolejowe, na których wystêpuj¹ potoki pa-
sa¿erów w przewozach przynajmniej na obszarze dwóch regionów, przy czym
minimalny œredniodobowy potok pasa¿erów w obu kierunkach w relacjach
miêdzyregionalnych wynosi powy¿ej 5000 pasa¿erów.

3. Kryterium ekologiczne.
W wykazie linii o pañstwowym znaczeniu, zgodnie z zapisem ustawowym, znalaz³y

siê równie¿ linie szczególnie istotne ze wzglêdów ekologicznych.
Pojêcie „wzglêdy ekologiczne” zdefiniowane zosta³o w stosunku do linii kolejowych

lub odcinków w nastêpuj¹cy sposób:
„Linie kolejowe istotne dla pañstwa ze wzglêdów ekologicznych, s¹ to linie usytuo-

wane na obszarze parku narodowego, jego otuliny lub na obszarze parku krajobrazo-
wego. Ze wzglêdów ekologicznych zaliczamy do linii pañstwowych równie¿ te, które
prowadz¹ do du¿ych uzdrowisk i centrów turystycznych, na których sezonowe potoki
pasa¿erów spe³niaj¹ kryterium spo³eczne oraz przebiegaj¹ przez uzdrowiska b¹dŸ cen-
tra turystyczne”.

Do uk³adu linii kolejowych o pañstwowym znaczeniu, spe³niaj¹cych kryterium
ekologiczne, nale¿y równie¿ szereg odcinków ujêtych umowami AGC i AGTC.

Przebiegaj¹ one miêdzy innymi przez Wielkopolski Park Narodowy, Bolimowski
Park Krajobrazowy, Popradzki Park Krajobrazowy.

4. Kryterium obronne spe³niaj¹ linie kolejowe, maj¹ce istotne znaczenie dla ob-
ronnoœci pañstwa. Ustalony wykaz obejmuje wszystkie linie o pañstwowym
znaczeniu ³¹cznie, tj. linie spe³niaj¹ce ww. kryteria oraz linie zakwalifikowane
jako pañstwowego znaczenia ze wzglêdów wy³¹cznie obronnych, zgodnie z po-
trzebami zg³oszonymi w tym zakresie przez Ministra Obrony Narodowej. Z uwa-
gi na fakt, ¿e ustawa o transporcie kolejowym zobowi¹zuje ministra w³aœciwego
do spraw transportu do wydania w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodo-
wej wykazu linii zaliczanych do pañstwowych tylko ze wzglêdów obronnych,
w odrêbnym trybie okreœlonym ustaw¹ zosta³ wydany taki wykaz, który nie
podlega publikacji.

Linia kolejowa Dêbica–Stalowa Wola-Rozwadów nie spe³nia³a ¿adnego z tych
kryteriów i w zwi¹zku z tym nie zosta³a zakwalifikowana do linii pañstwowego zna-
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czenia. Linia ta nie by³a ujêta tak¿e we wczeœniej obowi¹zuj¹cych wykazach usta-
lonych rozporz¹dzeniami Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
wykazu linii kolejowych o znaczeniu pañstwowym (Dz. U. Nr 273, poz. 2704)
i z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie wykazu linii kolejowych, które ze wzglêdów go-
spodarczych, spo³ecznych, obronnych lub ekologicznych maj¹ znaczenie pañ-
stwowe (Dz. U. Nr 13, poz. 156).

Odnosz¹c siê natomiast do podanego przyk³adu linii ujêtej w wykazie linii
o pañstwowym znaczeniu, tj. linii Lublin–Stalowa Wola-Rozwadów wyjaœniam, i¿
linia ta zosta³a ujêta w przedmiotowym wykazie na wniosek Ministra Obrony Na-
rodowej.

Linia kolejowa ³¹cz¹ca Dêbicê ze Stalow¹ Wol¹-Rozwadowem, sk³ada siê z dwóch li-
nii kolejowych:

– linii nr 74 Sobów – Stalowa Wola-Rozwadów
– linii nr 25 £ódŸ Kaliska–Dêbica na odcinku Sobów–Dêbica
W obrêbie trasy Dêbica–Stalowa Wola-Rozwadów linia nr 74 posiada znaczenie

pañstwowe na ca³ej d³ugoœci, natomiast linia nr 25 na odcinku Sobów–Ocice. Nie
posiadaj¹cym znaczenia pañstwowego pozostaje odcinek linii nr 25 Ocice–Dêbica.
Odcinek linii kolejowej Ocice–Mielec–Dêbica ma d³ugoœæ 66,263 km, jest fragmen-
tem linii nr 25 £ódŸ Kaliska–Dêbica kategorii pierwszorzêdnej. Jest to odcinek jed-
notorowy, niezelektryfikowany i nieobjêty miêdzynarodowymi umowami AGC
i AGTC. Jego stan techniczny mo¿na uznaæ jako dostateczny. Wed³ug informacji
zarz¹dcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe SA maksymalne ob-
ci¹¿enie przewozami tego odcinka w rozk³adzie jazdy 2007/8 (dzieñ obliczeniowy
03.01.2008 r.) wystêpuje na szlaku Dêbica Towarowa–Dêbica i wynosi 24 poci¹gi
na dobê, a na pozosta³ych szlakach odcinka od 6–13 poci¹gów. Wynika st¹d jedno-
znacznie, ¿e omawiany odcinek nie ma pierwszoplanowego znaczenia w pracy eks-
ploatacyjnej i w dalszym ci¹gu nie spe³nia kryteriów kwalifikuj¹cych go do linii
znaczenia pañstwowego.

Wyjaœniam tak¿e, i¿ fakt umieszczenia lub nie danej linii w wykazie linii kolejowych
o znaczeniu pañstwowym nie ma tak¿e ¿adnego wp³ywu na proces udostêpniania jej
przewoŸnikom kolejowym.

Treœæ oœwiadczenia Pana Senatora nasuwa jednak¿e przypuszczenie, ¿e fakt
nadania odcinkowi znaczenia pañstwowego ³¹czony jest z automatycznym przy-
dzia³em œrodków publicznych na roboty modernizacyjno-utrzymaniowe. Jest to je-
dnak niew³aœciwa ocena. Wobec ograniczonych œrodków publicznych (bud¿et
pañstwa, fundusze UE) przeznaczanych na infrastrukturê kolejow¹ i niewystar-
czaj¹cych œrodków w³asnych zarz¹dcy tej infrastruktury w stosunku do istnie-
j¹cych potrzeb, nadanie linii znaczenia pañstwowego nie jest podstawowym
kryterium decyduj¹cym o przeznaczeniu œrodków na remont czy modernizacjê da-
nej linii kolejowej.

Dotacje bud¿etowe przeznaczane s¹ przede wszystkim na wk³ad krajowy dla inwe-
stycji realizowanych z funduszy UE oraz na kontynuacjê rozpoczêtych ju¿ wieloletnich
inwestycji na najbardziej obci¹¿onych liniach kolejowych pañstwowego znaczenia po-
³o¿onych poza g³ównymi korytarzami transportowymi.

£¹cznie d³ugoœæ linii kolejowych pañstwowego znaczenia ujêtych w obowi¹zuj¹cym
wykazie wynosi ok. 11,5 tys. km. W zwi¹zku z tym, nie ma takich mo¿liwoœci finanso-
wych, aby w pe³nym zakresie i krótkim czasie przeprowadzaæ niezbêdne naprawy i mo-
dernizacjê nawet na liniach kolejowych pañstwowego znaczenia ze œrodków
publicznych.

W zaistnia³ej sytuacji natomiast wa¿n¹ rolê ma do odegrania w tym zakresie
przede wszystkim samorz¹d województwa podkarpackiego, który znaj¹c najpilniej-
sze potrzeby regionu jest najbardziej kompetentny w ustaleniu priorytetowych za-
dañ i jeœli uzna za niezbêdne i konieczne, mo¿e zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94), podej-
mowaæ przy wspó³pracy z PKP PLK S.A. dzia³ania inwestycyjne w infrastrukturze
kolejowej przeznaczaj¹c na ten cel w³asne œrodki, niezale¿nie od tego czy linia kole-
jowa jest czy nie jest lini¹ pañstwowego znaczenia. Samorz¹d województwa mo¿e ta-
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k¿e w ramach regionalnego programu operacyjnego przeznaczyæ fundusze UE na
ten cel. Jednak¿e z posiadanych informacji jednoznacznie wynika, i¿ w ramach ta-
kiego programu dla Województwa Podkarpackiego nie zaplanowano inwestycji w in-
frastrukturze kolejowej.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Uchwa³¹ Senatu RP ratyfikowaliœmy Umowê miêdzy Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie za³o¿enia
w Warszawie polsko-niemieckiej Szko³y Spotkañ i Dialogu.

Szko³a Spotkañ i Dialogu ma funkcjonowaæ w polskim systemie edukacji
jako zespó³ szkó³ niepublicznych. Ma te¿ stworzyæ model pobierania nauki
przez uczniów obywateli polskich w szko³ach realizuj¹cych inne ni¿ polskie
programy i plany nauczania. Jak czytamy w stanowisku polskiego MSZ, no-
wa szko³a powinna przyczyniæ siê do wypracowania zasad tworzenia i dzia-
³alnoœci szkó³ zagranicznych w Polsce. Zainteresowanie podobnym
przekszta³ceniem swoich szkó³ wyrazi³y bowiem tak¿e, za poœrednictwem
swoich ambasad, Stany Zjednoczone, Francja i Rosja.

Jak zawsze my Polacy jesteœmy niezwykle uprzejmi i goœcinni dla in-
nych. Pytanie jednak, czy na zasadach wzajemnoœci? Mam wra¿enie, ¿e nie.

Na oficjalnej stronie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zapozna³em siê
z niezwykle interesuj¹cymi wypowiedziami przedstawicieli niemieckiej Polo-
nii, a konkretnie Zwi¹zku Nauczycieli Jêzyka Polskiego i Pedagogów w Niem-
czech, dotycz¹cymi problemów rozwoju jêzyka polskiego w szko³ach
niemieckich do 2006 r.

I tak w Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii przeprowadzona zosta³a redukcja
etatów nauczycieli jêzyków ojczystych. Ten fakt uniemo¿liwi³ od roku 2002
i dalej uniemo¿liwia pozytywny rozwój nauki jêzyka polskiego w Niemczech.
Nie poprawi³o sytuacji pozytywne zakoñczenie akcji protestacyjnej prowa-
dzonej w tym zakresie przez Poloniê. W Hamm, Kleve, Lüdingshausen,
Dülmen od 2002 r. rodzice i uczniowie wraz ze Zwi¹zkiem Nauczycieli Jêzyka
Polskiego i Pedagogów dok³adaj¹ wszelkich starañ, aby wprowadziæ naukê
jêzyka polskiego jako ojczystego. W Hamm na lekcje zapisa³o siê ju¿ oko³o stu
uczniów, w Kleve – szeœædziesiêciu. Niestety ograniczenia bud¿etu pañstwo-
wego Republiki Federalnej Niemiec uniemo¿liwi³y wprowadzenie lekcji jêzy-
ka polskiego do szkó³ publicznych w tych miastach. Zwi¹zek Nauczycieli
Jêzyka Polskiego i Pedagogów zabiegaæ zacz¹³ zatem o finansowe wsparcie
inicjatywy nauczycieli, którzy podjêli siê, mimo tych trudnoœci, prowadzenia
lekcji nauki jêzyka polskiego. We wrzeœniu 2005 r. Polonia uzyska³a pierw-
szy list z Ministerstwa do spraw Szkolnych z Düsseldorfu zapowiadaj¹cy
ewentualn¹ pozytywn¹ decyzjê w sprawie Kleve i Hamm w najbli¿szej przy-
sz³oœci.

W Dolnej Saksonii pojawiaj¹ siê próby redukcji etatu nauczycielki w okrê-
gu Osnabrück oraz ograniczenia nauki jêzyka ojczystego do klasy czwartej.
Pozytywnie zakoñczona akcja protestacyjna w okolicach Osnabrück nie za-
koñczy³a problemów z nauk¹ jêzyka polskiego. W roku szkolnym 2005/2006
Ministerstwo do spraw Kultury w Hannoverze zapowiedzia³o nowe plany in-
nego typu redukcji. Jêzyki ojczyste bêd¹ nauczane tylko w klasach szko³y
podstawowej, to jest do klasy czwartej. Kontynuowanie nauki jêzyka pol-
skiego w starszych klasach bêdzie mo¿liwe tylko w kó³kach zainteresowañ
szkolnych (tak zwanych Arbeitsgemienschaft).

W Badenii -Wirtembergii Ministerstwo do spraw Szkolnych z³o¿y³o dekla-
racjê dotycz¹c¹ jedynie mo¿liwoœci udostêpnienia nauczycielce pomieszczeñ
przez niemieckie w³adze oœwiatowe. Strona niemiecka oczekuje, ¿e pañstwo
polskie przejmie koszty podrêczników i koszty wynagrodzeñ nauczycieli.

W Bawarii Ministerstwo do spraw Szkolnych z Monachium wykaza³o
ca³kowity brak zainteresowania wprowadzeniem lekcji jêzyka polskiego do
szkó³ niemieckich. W odpowiedzi ministerstwa z Monachium przekazanej Po-
lonii czytamy, ¿e „traktaty polsko-niemieckie strona niemiecka realizuje po-
przez wprowadzenie lekcji jêzyka niemieckiego jako obcego dla
cudzoziemców”.

Trwa likwidacja Instytutów Slawistyki i Polonistyki na uniwersytetach
w ca³ych Niemczech. W ostatnim okresie zamkniêto kolejn¹ slawistykê za-
chodni¹ i polonistykê w Niemczech i to o tak wielkiej tradycji, jak¹ jest slawi-
styka na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Od 1995 r. dokonano redukcji
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etatów pracowników akademickich slawistyki o 27% w ca³ych Niemczech.
Panuje tendencja redukowania wszystkich wolnych miejsc pracy w instytu-
tach slawistyki po przejœciu ich pracowników na emeryturê. Redukcji etatów
dokonano ju¿ w Münster, Saabrücken, Mannheim i w Rostocku. Pracownicy
polonistyki w Kolonii maj¹ zapewnienie pracy tylko do 2010 r.

Szanowny Panie Ministrze! Zwi¹zek Nauczycieli Jêzyka Polskiego i Peda-
gogów w Niemczech, oceniaj¹c sytuacjê jako jednoznacznie z³¹, w roku 2006
przedstawi³ Rz¹dowi RP postulaty, prosz¹c miêdzy innymi o zwiêkszenie po-
parcia politycznego pañstwa polskiego w staraniach o wprowadzenie lekcji
jêzyka polskiego w Kleve, Hamm, Dülmen, Recklinshausen, Badenii-Wirtem-
berdze i Monachium; o kontynuowanie finansowego wsparcia przez pañstwo
polskie dla nauczycieli pracuj¹cych bez wynagrodzenia ze strony niemiec-
kiej; o dalsze zaopatrywanie w niezbêdne podrêczniki – w wiêkszoœci landów
pañstwo niemieckie nie partycypuje w kosztach materia³ów dydaktycznych;
o wyci¹gniêcie przez rz¹d polski i Parlament Europejski konsekwencji z niere-
alizowania traktatów przez stronê niemieck¹.

Na marginesie: Polonia niemiecka wyst¹pi³a równie¿ do Senatu RP o dofi-
nansowanie miejsca pracy lektoratu na slawistyce zachodniej i polonistyce Uni-
wersytetu Koloñskiego. Tutaj jednak sprawê wyjaœniê z Kancelari¹ Senatu RP.

Szanowny Panie Ministrze! Przedstawione dane o stanie rozwoju nauki
jêzyka polskiego w szkolnictwie niemieckim pochodz¹ z roku 2006, czyli piêt-
naœcie lat po podpisaniu bilateralnych traktatów polsko-niemieckich, i w dru-
gim roku cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pragnê jedynie
przypomnieæ, ¿e rok 2006 by³ te¿ Rokiem Jêzyka Polskiego og³oszonym przez
Senat RP.

Proszê o odpowiedŸ, czy postulaty Zwi¹zku Nauczycieli Jêzyka Polskiego
i Pedagogów w Niemczech zosta³y zrealizowane, czy mo¿e s¹ aktualnie reali-
zowane, czy te¿ bêd¹ realizowane. I wreszcie, czy pañstwo polskie gwaran-
tuje sobie w umowach miêdzynarodowych zasady wzajemnoœci we
wszelkich inicjatywach dotycz¹cych rozwoju i kszta³cenia mniejszoœci naro-
dowych oraz ich finansowania.

Przedstawiona sytuacja to tylko jeden z przyk³adów walki o polskoœæ pro-
wadzonej niemal heroicznymi wysi³kami przez nasz¹ Poloniê. Jest ona jednak,
wed³ug mnie, w swojej walce osamotniona. Nie ma dostatecznego wsparcia
ani w polskim parlamencie, ani w polskim rz¹dzie. Jest przykre, ¿e opinia pub-
liczna w Polsce ma³o wie, co siê dzieje wœród naszej Polonii i z jakimi problema-
mi ona siê boryka. Nie wiem nawet, czy wiedzia³a o protestach w Niemczech
w obronie nauki jêzyka polskiego w niektórych niemieckich szko³ach.

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej jestem dumny ze swoich rodaków
i ich dzia³alnoœci w organizacjach polonijnych. Pragnê wyraziæ dla nich
i wszystkich organizacji polonijnych swój ogromny szacunek i podziêkowanie
za trwanie w polskoœci. Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e Wspólnocie Polskiej
i jej Prezesowi Andrzejowi Stelmachowskiemu: sto lat, Panie Profesorze.

Tadeusz Skorupa
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OdpowiedŸ

Warszawa, 12 maja 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
W zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Tadeusza Skorupy (pismo nr

BPS/DSK-043-318/08 z kwietnia 2008 r.) w sprawie nauczania jêzyka polskiego
w RFN uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Nauczanie jêzyka polskiego, jako ojczystego oraz obcego, nale¿y uznaæ za kwestiê
fundamentaln¹ dla wzmacniania i rozwoju to¿samoœci narodowej Polonii w Niem-
czech. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera wszelkie inicjatywy, których celem
jest zwiêkszenie oferty edukacyjnej dla niemieckiej Polonii. Tworzenie za granic¹ szkó³
realizuj¹cych polski program nauczania le¿y w gestii Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej. Obecnie w RFN nauka jêzyka polskiego prowadzona jest w dwóch formach: w ra-
mach systemu edukacji publicznej (najliczniej w Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii oraz
Nadrenii-Palatynacie) oraz poprzez organizacje i stowarzyszenia (przede wszystkim
przez Chrzeœcijañskie Centra Krzewienia Polskiej Kultury, Tradycji i Jêzyka Polskiego
przy Polskich Misjach Katolickich, ale te¿ przez Polsk¹ Macierz Szkoln¹ oraz Towarzy-
stwo „Oœwiata”).

W Republice Federalnej Niemiec kwestie edukacyjne nale¿¹ do wy³¹cznej kompe-
tencji w³adz poszczególnych krajów zwi¹zkowych. W niektórych z nich, np. w Pó³noc-
nej Nadrenii-Westfalii (obecnie znajduje siê tam 58 punktów nauczania jêzyka
polskiego jako ojczystego) oraz w Nadrenii-Palatynacie (7 punktów nauczania jêzyka
polskiego jako ojczystego, o 3 wiêcej ni¿ rok wczeœniej, ponadto od roku szkolnego
2009/2010 oferowany bêdzie tak¿e jêzyk polski jako obcy) istnieje oferta edukacyjna
dla dzieci i m³odzie¿y polonijnej. S¹ te¿ jednak kraje, np. Hesja lub Badenia-Wirtem-
bergia, gdzie brak jest mo¿liwoœci podejmowania nauki jêzyka polskiego w szko³ach
publicznych, albo mo¿liwoœci te s¹ bardzo ograniczone.

Stan realizacji Traktatu polsko-niemieckiego w tej mierze pozostaje wiêc niezado-
walaj¹cy. Powodem tego jest prowadzona w Niemczech polityka nastawiona na inte-
gracjê cudzoziemców, co wynika miêdzy innymi z obecnoœci w RFN bardzo licznej
grupy imigrantów tureckich. Czêsto spotkaæ siê mo¿na z brakiem zrozumienia dla
oczekiwañ przedstawicieli Polonii, mimo ¿e ich sytuacja prawna odbiega od sytuacji
cudzoziemców lub obywateli niemieckich innych narodowoœci. Polacy w RFN nie maj¹
bowiem wprawdzie statusu mniejszoœci narodowej, ale Traktat okreœla ich uprawnie-
nia bardzo precyzyjnie na poziomie identycznym jak uprawnienia cz³onków mniejszo-
œci niemieckiej w Polsce.

G³ównym wyzwaniem dla polskiej s³u¿by dyplomatycznej i konsularnej jest w tej
sytuacji egzekwowanie od niemieckich urzêdów ci¹¿¹cych na nich zobowi¹zañ. Pozyty-
wne efekty podejmowanych dzia³añ mo¿na ju¿ zaobserwowaæ. Mimo i¿ w Pó³nocnej
Nadrenii-Westfalii zmniejszono znacznie w ostatnich latach liczbê etatów nauczyciel-
skich przeznaczonych na prowadzenie nauki jêzyków ojczystych, redukcje te nie objê³y
jednak nauczycieli jêzyka polskiego. Ponadto, w ostatnim czasie uda³o siê utworzyæ
nowe punkty nauczania – w Hamrn i Miinster, a pocz¹wszy od 1 maja br. tak¿e w Kle-
ve. Jest to wynik po³¹czonych zabiegów zainteresowanych rodziców, Zwi¹zku Nauczy-
cieli Jêzyka Polskiego i Pedagogów w Niemczech, a tak¿e Konsulatu Generalnego RP
w Kolonii.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP podjê³o w ostatnim czasie szereg inicjatyw,
których celem jest upowszechnienie nauczania jêzyka polskiego w RFN. 17 stycznia
br. odby³o siê posiedzenie Sta³ej Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Nauczania Jê-
zyka Polskiego i Polonistyki, w której sk³ad wchodz¹ przedstawiciele Ambasady RP
oraz Sta³ej Konferencji Ministrów Oœwiaty. W spotkaniu tym uczestniczy³ tak¿e Podse-
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kretarz Stanu w MEN Krzysztof Stanowski. W dniach 11–12 kwietnia w Konsulacie Ge-
neralnym RP w Kolonii odby³a siê z kolei narada s³u¿b konsularnych oraz
przedstawicieli organizacji polonijnych poœwiêcona nauce jêzyka polskiego (z udzia³em
Sekretarza Stanu w MSZ Jana Borkowskiego). Ponadto, w dniu 11 kwietnia br., Sekre-
tarz Stanu w MSZ odby³ rozmowy z przedstawicielami w³adz Hesji oraz Pó³nocnej Nad-
renii-Westfalii poœwiêcone wy³¹cznie problematyce nauczania jêzyka polskiego w tych
krajach zwi¹zkowych oraz spotka³ siê z Pani¹ Lilian¹ Barejko-Knops, reprezentuj¹c¹
Zwi¹zek Nauczycieli Jêzyka Polskiego i Pedagogów, o którym wspomina Pan Senator
Tadeusz Skorupa w swoim oœwiadczeniu. Z wielk¹ przyjemnoœci¹ pragnê poinformo-
waæ, ¿e w ocenie Pani Prezes wspó³praca Zwi¹zku z Ministerstwem Spraw Zagranicz-
nych przebiega obecnie wzorcowo, a co wiêcej, ostatnie osi¹gniêcia w rozszerzaniu
nauczania jêzyka polskiego jako ojczystego nie by³yby bez niej mo¿liwe.

Pragnê zapewniæ Pana Marsza³ka, ¿e Ministerstwo Spraw Zagranicznych zabiega³o
i bêdzie zabiegaæ, aby Traktat polsko-niemiecki o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej
wspó³pracy by³ realizowany w sposób zapewniaj¹cy Polonii w RFN mo¿liwoœæ nale¿yte-
go pielêgnowania to¿samoœci, kultury i jêzyka.

£¹czê wyrazy szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z planowan¹ przebudow¹ Alei Wojska Polskiego w Przasny-

szu jego burmistrz zwróci³ siê do dyrektora Departamentu Infrastruktury
z siedzib¹ w Warszawie, w piœmie z dnia 21.12.2007 r., z proœb¹ o przekaza-
nie na rzecz miasta czêœci dzia³ki nr 668/7 w granicach ABCDE, po³o¿onej na
terenie Jednostki Wojskowej nr 5699 w Przasnyszu, z przeznaczeniem pod
pas drogowy. W chwili obecnej tamtejszy urz¹d rozpocz¹³ procedurê zwi¹za-
n¹ z uzyskaniem decyzji o lokalizacji drogi. Jest on zobowi¹zany do³¹czyæ do
wniosku o wydanie decyzji miêdzy innymi mapy zawieraj¹ce projekt podzia-
³u nieruchomoœci wraz z protoko³em przyjêcia granic. Mapa z podzia³em nie-
ruchomoœci powinna byæ przyjêta do Pañstwowego Zasobu Geodezyjnego.

Poniewa¿ dzia³ka nr 668/7 jest po³o¿ona na terenie Jednostki Wojskowej
nr 5699 w Przasnyszu, burmistrz wnioskowa³ o przekazanie na rzecz miasta
pod planowan¹ ulicê czêœci dzia³ki, jednak¿e wniosek ten nie zosta³ po dzieñ
dzisiejszy rozpatrzony. Sprawa ma charakter pilny ze wzglêdu na potrzebê
skompletowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przebudowy Alei
Wojska Polskiego w Przasnyszu z funduszy europejskich.

Zwracam siê zatem do Pana Ministra z proœb¹ o przyspieszenie rozpa-
trzenia przedmiotowej sprawy.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 23.04.2008 r.
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
Odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Marsza³ka nr BPS/DSK-043-319/08 z dnia

9.04.2008 r. przesy³aj¹cego oœwiadczenie Pana Senatora Eryka Smulewicza w sprawie rozpa-
trzenia wniosku Burmistrza Przasnysza o przekazanie przez resort obrony narodowej grun-
tów w Przasnyszu, niezbêdnych pod inwestycjê drogow¹, uprzejmie informujê co nastêpuje.

Wniosek Burmistrza Przasnysza w omawianej sprawie poddany zosta³ analizie
w komórkach organizacyjnych resortu obrony narodowej. W wyniku powy¿szego usta-
lono, i¿ wniosek ten musi byæ uzupe³niony o niezbêdne dokumenty, w zakresie zacho-
wania stref ochronnych dla ujêæ wodnych jednostki wojskowej, usytuowanych
w bezpoœrednim s¹siedztwie planowanej inwestycji drogowej.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, i¿ omawiany wnio-
sek Burmistrza Przasnysza zostanie przeze mnie rozpatrzony niezw³ocznie po przed³o-
¿eniu niezbêdnych dokumentów w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Przedmiot wniosku: dop³aty do oprocentowania kredytów inwestycyj-
nych i „klêskowych” w roku 2008.

Opis sytuacji i uzasadnienie: proszê o informacje w przedmiotowej spra-
wie, w szczególnoœci czy, a jeœli tak, to kiedy, Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podejm¹
stosowne dzia³ania w celu wprowadzenia wzorem lat ubieg³ych dop³at do
oprocentowania kredytów dla rolników. Kredyty preferencyjne, obok pomocy
z Unii Europejskiej, s¹ jednym z bardzo istotnych narzêdzi wspierania proce-
su modernizacji polskiego rolnictwa i ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem wœ-
ród rolników.

Kredyty preferencyjne pozwala³y miêdzy innymi na:
– realizacjê inwestycji w gospodarstwach rolnych;
– zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urz¹dzenie gospodarstw rol-

nych przez osoby, które nie ukoñczy³y czterdziestego roku ¿ycia;
– realizacjê inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych

przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia
15 wrzeœnia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwi¹zkach oraz
zmianie innych ustaw (DzU Nr 88 poz. 983 z póŸniejszymi zmianami);

– zakup nieruchomoœci rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiê-
kszenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia
2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego (DzU Nr 64 poz. 592);

– realizacjê inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnic-
twie zapewniaj¹cych wysok¹ jakoœæ produktu;

– kredyt na realizacjê inwestycji w ramach „Bran¿owego programu roz-
woju wspólnego u¿ytkowania maszyn i urz¹dzeñ rolnych”;

– realizacjê inwestycji w ramach „Bran¿owego programu restrukturyzacji
przetwórstwa ziemniaka na skrobiê w Polsce”;

– realizacjê inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji
i modernizacji przemys³u miêsnego, ch³odnictwa sk³adowego i przetwórstwa
jaj w Polsce”;

– wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub dzia³ach specjal-
nych produkcji rolnej znajduj¹cych siê na obszarach, gdzie szkody powsta³y
w zwi¹zku z klêsk¹ suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycz-
nych, wymarzniêcia, powodzi, huraganu, po¿aru spowodowanego wy³ado-
waniem atmosferycznym lub usuwisk ziemi.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.04.18

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z przes³anym przy piœmie z dnia 9 kwietnia 2008 r. zn.
BPS/DSK-043-320/08 oœwiadczeniem senatora Eryka Smulewicza dotycz¹cym do-
p³at do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i „klêskowych” w roku 2008 r. – up-
rzejmie informujê Pana Marsza³ka, co nastêpuje.

Na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie szczegó³owego zakresu i kierunków dzia³añ Agencji Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514 ze zm.), w roku bie-
¿¹cym udzielane s¹ kredyty preferencyjne na realizacjê inwestycji w gospodarstwach
rolnych, dzia³ach specjalnych produkcji rolnej oraz przetwórstwie rolno-spo¿ywczym w ra-
mach 13 linii kredytowych. W planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa stanowi¹cym za³¹cznik do ustawy bud¿etowej na 2008 r. z dnia 23 stycznia 2008
roku (Dz. U. Nr 19, poz. 117) na dop³aty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów ban-
kowych przewidziane zosta³y œrodki w wysokoœci 649.001 tys. z³, natomiast na dop³aty do
oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidacjê skutków klêsk ¿ywio-
³owych zaplanowano œrodki w wysokoœci 200.574 tys. z³. Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa uwzglêdniaj¹c œrodki finansowe pozostaj¹ce w jej dyspozycji po
zabezpieczeniu œrodków na pokrycie zobowi¹zañ z tytu³u dop³at do oprocentowania prefe-
rencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielonych do dnia 31 grudnia 2007 r. okreœli³a ban-
kom wspó³pracuj¹cym limity dop³at do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na 2008
roku w ³¹cznej kwocie 7.326,95 tys. z³, co oznacza mo¿liwoœæ udzielenia przez banki prefe-
rencyjnych kredytów inwestycyjnych do kwoty 186.454,96 tys. z³. Natomiast limit dop³at do
oprocentowania kredytów „klêskowych” planowanych do udzielenia w I kwartale 2008 r.
ustalony zosta³ na poziomie 11.632,7 tys. z³, co umo¿liwi³o uruchomienie akcji kredytowej
w wysokoœci 231.093,87 tys. z³. W miarê wystêpowania banków o zmianê limitów akcji kre-
dytów klêskowych i dop³at do ich oprocentowania Agencja sukcesywnie pozytywnie rozpa-
truje wnioski banków. Potrzeby banków w I kwartale 2008 r. pokrywane by³y w pe³nej
wysokoœci zg³aszanych przez nie potrzeb, z uwzglêdnieniem kwot oszacowanych strat. Wo-
bec podwy¿szenia przez Radê Polityki Pieniê¿nej w roku bie¿¹cym do 6,00 stopy redyskon-
towej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski,
stanowi¹cej podstawê do obliczania odsetek od kredytów udzielanych na podstawie rozpo-
rz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. oraz dop³at do tych odsetek ze œrod-
ków bêd¹cych w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu
zapewnienia dostêpu producentom rolnym i innym podmiotom podejmuj¹cym w 2008 r.
przedsiêwziêcia inwestycyjne i modernizacyjne w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spo¿yw-
czym podjête zosta³y dzia³ania maj¹ce na celu zapewnienie dodatkowych œrodków dla
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokoœci 60 mln z³.

Po uzyskaniu zgody Ministra Finansów oraz Sejmowej Komisji Finansów Publicznych
na zmianê przeznaczenia dotacji celowej oraz wprowadzenie stosownych zmian w planie
finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2008 r. pismem znak
Fwe-3113-73/BG/07 z dnia 2 kwietnia 2008 r. zaakceptowa³em zwiêkszenie o 60 min z³
œrodków przewidzianych w planie finansowym Agencji na rok bie¿¹cy na dop³aty do opro-
centowania inwestycyjnych kredytów. Natomiast Prezes Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w dniu 3 kwietnia br. okreœli³ bankom nowe limity dop³at do
oprocentowania kredytów planowanych do udzielenia w 2008 r. na poziomie
30.514,94 tys. z³ oraz limit akcji kredytowej na poziomie 1.029,7 min z³.

Marek Sawicki
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