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Oœwiadczenie senatora Mieczys³awa Augustyna

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Z niepokojem przyjmujê decyzjê o nieujêciu obwodnicy Ujœcia zaplanowa-
nej w przebiegu drogi krajowej S11 w „Programie Budowy Dróg Krajowych
na lata 2011–2015”.

Niepodjêcie szybkiej i pe³nej modernizacji tej drogi nie tylko stanowi ba-
rierê dla rozwoju i dla nowych inwestycji w kilku wa¿nych regionach, ale rów-
nie¿ przybli¿a moment katastrofy komunikacyjnej, jako ¿e przelotowoœæ
„jedenastki” ju¿ dziœ jest znacznie mniejsza. W wielu miejscowoœciach dokucz-
liwoœæ ha³asu i spalin jest tak du¿a, ¿e zdeterminowane spo³ecznoœci lokalne
organizuj¹ komitety, aby protestowaæ przeciwko dalszemu odk³adaniu inwe-
stycji.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jak w najbli¿szym czasie wygl¹daj¹ plany inwestycyjne w stosunku

do drogi S11 w Wielkopolsce?
2. W jakim czasie przewiduje Pan Minister realizacjê obwodnicy Ujœcia

i Pi³y?
3. Na jakim etapie zaawansowania s¹ starania o wpisanie drogi S11 do

transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T?

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 2 lutego 2011 r., nr BPS/DSK-043-3262/11, przy

którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Mieczys³awa Augustyna dotycz¹ce
budowy drogi ekspresowej S11 oraz obwodnicy Ujœcia uprzejmie przekazujê nastêpu-
j¹ce informacje.

W resorcie infrastruktury przygotowany zosta³ projekt Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011–2015 przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r.,
który zast¹pi³ dotychczas obowi¹zuj¹cy Program Budowy Dróg Krajowych na lata
2008–2012. Odnosz¹c siê do kwestii realizacji inwestycji na drodze S11 informujê, i¿
w za³¹czniku nr 2 (lista zadañ, których realizacja przewidywana jest po roku 2013),
znajduje siê zadanie pn. „Budowa drogi S-11 Ko³obrzeg – Koszalin – Poznañ (z wyj¹t-
kiem obwodnicy Poznania i Wyrzysk) – Ostrów Wlkp. (z wyj¹tkiem obwodnicy Ostrowa
Wlkp. i Kêpna) – Tarnowskie Góry – A1”. Zgodnie z za³o¿eniami w za³¹czniku nr 2 zna-
laz³y siê inwestycje, których stan przygotowania nie pozwala na rozpoczêcie realizacji
przed 2013 r. Oznacza to, ¿e ich realizacja rozpocznie siê po 2013 r. pod warunkiem
uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych oraz zapewnienia nie-
zbêdnych œrodków finansowych.
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Zakres rzeczowy zawarty w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015
zosta³ dostosowany do aktualnych mo¿liwoœci finansowych pañstwa i opiera siê na
trzech dokumentach finansowych:

1) Wieloletnim Planie Finansowym Pañstwa na lata 2011–2013,
2) Ustawie bud¿etowej na rok 2011, która w za³¹czniku nr 11 wskazuje limity wydat-

ków zarówno bud¿etu pañstwa jak i Krajowego Funduszu Drogowego na zadania
drogowe,

3) Uchwale Rady Ministrów z dnia 19 paŸdziernika 2010 r. w sprawie niektórych
dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ programu wieloletniego pod nazw¹ „Program Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012”.

Z uwagi na powy¿sze zadanie polegaj¹ce na budowie obwodnicy Ujœcia na drodze
krajowej nr 12 nie zosta³o ujête w ramach przedmiotowego Programu.

Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e resort infrastruktury dostrzega koniecznoœæ od-
powiedniego przygotowania zadañ do realizacji jako czynnika niezbêdnego dla zacho-
wania ci¹g³oœci realizacji inwestycji drogowych. W zwi¹zku z powy¿szym proces
przygotowania zadañ do realizacji bêdzie kontynuowany tak, aby w sytuacji pojawienia
siê dodatkowych œrodków p³ynnie przejœæ w fazê realizacji.

Nale¿y równie¿ wskazaæ, ¿e Program zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami zostanie zak-
tualizowany w 2012 roku. Wskazany zostanie wówczas zakres rzeczowy oraz niezbêd-
ne œrodki finansowe na lata 2014–2015. Podstawê rzeczow¹ aktualizacji Programu bê-
dzie stanowi³a lista zadañ wskazanych w za³¹czniku Nr 2 oraz kryteria wyboru do reali-
zacji zadañ polegaj¹cych na obejœciach miejscowoœci wskazane w za³¹czniku Nr 3. Je-
dn¹ z podstaw aktualizacji finansowej bêdzie wielkoœæ wsparcia projektów drogowych
przez UE w ramach perspektywy finansowej 2014–2020.

Ponadto informujê, ¿e w dniu 23 kwietnia 2010 roku w ramach prac nad rewizj¹
wytycznych w sprawie drogowego komponentu Transeuropejskiej Sieci Transportowej
(TEN-T), Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie przekaza³o Komisji Europejskiej stano-
wisko strony polskiej w tej sprawie w postaci opracowanego w resorcie infrastruktury
na tê okolicznoœæ materia³u szczegó³owo opisuj¹cego propozycje modyfikacji obecnej
sieci TEN-T wraz z uzasadnieniem. Wœród przekazanych Komisji Europejskiej propo-
zycji modyfikacji sieci TEN-T znajduje siê m.in. droga S11 jako element sieci komplek-
sowej. Obecnie Ministerstwo Infrastruktury aktywnie uczestniczy w procesie
konsultacji z Komisj¹ Europejsk¹ i innymi pañstwami cz³onkowskimi w uk³adzie dwu-
lub wielostronnym na temat przysz³ej sieci TEN-T. W dniu 24 lutego br. Komisja Euro-
pejska planuje przekazanie propozycji mapy sieci kompleksowej TEN-T, opracowanej
na podstawie przeprowadzonych konsultacji oraz analiz Komisji. Proces konsultacji
bêdzie nadal kontynuowany, równie¿ na etapie uzgodnieñ kszta³tu sieci bazowej. Mini-
sterstwo w dalszym ci¹gu bêdzie uczestniczyæ w konsultacjach w celu uzyskania jak
najpe³niejszego uwzglêdnienia propozycji wysuniêtych przez stronê polsk¹. W po³owie
roku 2011 zostanie opublikowany przez Komisjê projekt decyzji w sprawie kszta³tu
przysz³ej sieci, który nastêpnie, podczas trwania Przewodnictwa Polski w UE zostanie
skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego. Pañstwa cz³onkowskie bêd¹ uczest-
niczyæ w tworzeniu metodologii i zrewidowanej sieci TEN-T na ka¿dym etapie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Banasia

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Dzia³aj¹c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wy-
konywaniu mandatu pos³a i senatora (ujednolicony tekst ustawy opracowa-
ny na podstawie: DzU z 2003 r. nr 221 poz. 2199; z 2004 r. nr 116 poz. 1202
i nr 210 poz. 2135; z 2005 r. nr 48 poz. 446 i nr 169 poz. 1414 oraz z 2006 r.
nr 104 poz. 708) oraz kieruj¹c siê szeroko pojêtym interesem spo³ecznym oraz
s³usznym interesem mojego wyborcy, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹
o rozwa¿enie zasadnoœci podjêcia interwencji maj¹cej na celu doprowadze-
nie do sprywatyzowania spó³ek: Zak³ad Armatury „Chemar” Sp. z o.o. i „Od-
lewnia Chemar” Sp. z o.o.

Jednoczeœnie uprzejmie proszê o poinformowanie mnie o ewentualnych
krokach lub decyzjach, jakie Pan Minister zamierza podj¹æ w przedmiotowej
sprawie.

Uprzejmie informujê, ¿e na mój dy¿ur senatorski zg³osili siê przedstawi-
ciele organizacji zwi¹zkowych funkcjonuj¹cych w Zak³adach Urz¹dzeñ Che-
micznych i Armatury Przemys³owej „Chemar” SA w Kielcach. Jako
reprezentanci pracowników zatrudnionych w Grupie Kapita³owej „Che-
mar” SA poprosili mnie o podjêcie interwencji w sprawie niemo¿noœci sprywa-
tyzowania dwóch wskazanych spó³ek.

Podzielaj¹c stanowisko przedstawicieli za³ogi tych zak³adów, pragnê
zwróciæ uwagê Pana Ministra na to, ¿e dotychczas prowadzona prywatyza-
cja spó³ek z Grupy Kapita³owej „Chemar” SA zakoñczy³a siê sukcesem,
przedsiêbiorstwa te znalaz³y inwestorów zagranicznych, doskonale radz¹
sobie dziœ na konkurencyjnym rynku, osi¹gaj¹ bardzo dobre wyniki finanso-
we i zatrudniaj¹ nowych pracowników.

Jedynym rozwi¹zaniem dla dwóch wymienionych zak³adów jest pod¹¿a-
nie t¹ sam¹ drog¹, czyli jak najszybsze ich sprywatyzowanie. Zaniechanie
takiej œcie¿ki b¹dŸ jej ci¹g³e wyd³u¿anie bêdzie oznacza³o dla tych niedoin-
westowanych, przestarza³ych technologicznie, ma³o konkurencyjnych przed-
siêbiorstw rych³y upadek.

Proces prywatyzacji przedmiotowych spó³ek ci¹gnie siê ju¿ od kilku lat, nie
przynosz¹c widocznych, po¿¹danych efektów. Ostatnia próba znalezienia inwe-
stora równie¿ nie przynios³a zadowalaj¹cego rezultatu. Co wiêcej, za³oga otrzy-
ma³a informacjê, ¿e w bie¿¹cym roku nie planuje siê podejmowaæ dalszych
dzia³añ zmierzaj¹cych do tego. Taka informacja spowodowa³a, ¿e pracownicy
przedmiotowych zak³adów poczuli siê w najwy¿szym stopniu zaniepokojeni.

Szanowny Panie Ministrze! Pragnê wyraziæ moje g³êbokie zaniepokojenie
sytuacj¹, jaka zaistnia³a w przedmiotowej sprawie i która sk³oni³a mnie do
podjêcia niniejszej interwencji.

Z przedstawionego przez przedstawicieli za³ogi stanu faktycznego nale¿y
wysnuæ wniosek, i¿ zachodzi du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e decyzja o niepo-
dejmowaniu pilnych dzia³añ zmierzaj¹cych do przeprowadzenia prywatyza-
cji mo¿e mieæ wielce negatywny skutek zarówno dla pracowników spó³ek, jak
i dla ca³ego mocno dotkniêtego bezrobociem regionu. Efektem takiego zanie-
chania bêdzie najpewniej upadek tych firm, a co za tym idzie, zasilenie du¿e-
go ju¿ grona bezrobotnych z terenu Kielc i okolic kolejnymi piêciuset osobami.

Dlatego te¿ jako senator ziemi œwiêtokrzyskiej, który czuje siê zobowi¹zany
interweniowaæ we wszelkich sprawach dotycz¹cych poprawy warunków ¿ycia
jej mieszkañców, kieruj¹c siê interesem spo³ecznym, a tak¿e s³usznym interesem
moich wyborców, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie zasadno-
œci podjêcia interwencji maj¹cej na celu zainicjowanie jak najszybszych dzia³añ
zmierzaj¹cych do skutecznego sprywatyzowania wskazanych przedsiêbiorstw.

Jednoczeœnie uprzejmie proszê o poinformowanie mnie o ewentualnych
krokach lub decyzjach, jakie Pan Minister zamierza podj¹æ w przedmiotowej
sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Banaœ
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OdpowiedŸ

Warszawa, 28.02.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Grzegorza Banasia w dniu

7 lutego 2011 roku (SPS-023-20389/11), w sprawie podjêcia dzia³añ w kierunku przy-
spieszenia prywatyzacji dwóch spó³ek, tj. Zak³adu Armatury „Chemar” Sp. z o.o. oraz
„Odlewnia Chemar” Sp. z o.o., w których Zak³ad Urz¹dzeñ Chemicznych i Armatury
Przemys³owej „CHEMAR” SA w Kielcach, bêd¹cy jednoosobow¹ spó³k¹ Skarbu Pañ-
stwa posiada 100% udzia³ów uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Zbycie udzia³ów spó³ek zale¿nych od „CHEMAR” SA stanowi jeden z g³ównych ele-
mentów Programu restrukturyzacji tej spó³ki. Proces zbycia udzia³ów ww. spó³ek pro-
wadzony jest przez Zarz¹d Spó³ki „CHEMAR” SA, który realizuj¹c za³o¿enia zawarte
w Programie, w roku 2010 podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do zbycia 100% udzia³ów Za-
k³adu Armatury „Chemar” Sp. z o.o. oraz 100% udzia³ów spó³ki „Odlewnia Chemar”
Sp. z o.o. W zwi¹zku z brakiem satysfakcjonuj¹cych ofert wi¹¿¹cych na zakup udzia-
³ów w powy¿szych Spó³kach w grudniu 2010 r., proces zbywania udzia³ów w trybie ne-
gocjacji zakoñczy³ siê niepowodzeniem.

Maj¹c na wzglêdzie, i¿ zbycie udzia³ów spó³ek zale¿nych jest elementem restruktu-
ryzacji „CHEMAR” SA, Ministerstwo Skarbu Pañstwa wyst¹pi³o do Zarz¹du o podjêcie
dzia³añ zwi¹zanych z ponownym wszczêciem procesu zbywania udzia³ów spó³ek zale¿-
nych, przy uwzglêdnieniu rozwa¿enia mo¿liwoœci ich zbywania w trybie przetargu pub-
licznego.

Zgodnie z informacj¹ przekazan¹ przez Zarz¹d „CHEMAR” SA, w celu przygotowa-
nia procedury sprzeda¿y udzia³ów w trybie przetargu publicznego i dokonania aktuali-
zacji wycen spó³ek zale¿nych, aneksowano umowê o wspó³pracy z firm¹ F5 Konsulting
Sp. z o.o. z Poznania. Z przyjêtego przez Zarz¹d harmonogramu wynika, ¿e rozpoczêcie
procedury sprzeda¿y udzia³ów Odlewni „Chemar” Sp. z o.o. powinno nast¹piæ z koñ-
cem marca 2011 r.

W odniesieniu do Zak³adu Armatury „Chemar” Sp. z o.o. procedura zbycia zostanie
rozpoczêta pod koniec kwietna br., z uwagi na poszerzenie oferty zbycia udzia³ów
o mo¿liwoœæ zakupu maj¹tku KuŸni nale¿¹cej do „CHEMAR” SA (dzier¿awionej przez
Zak³ad Armatury „Chemar” Sp. z o.o.). Powy¿sze czynnoœci wymagaj¹ uprzedniej zgody
Walnego Zgromadzenia.

Z przedstawionego harmonogramu wynika, ¿e zakoñczenie procesu zbywania
udzia³ów obydwu spó³ek zale¿nych nast¹pi najpóŸniej w III kwartale 2011 r.

Przekazuj¹c powy¿sze wyjaœnienia, pragnê zapewniæ Pana Senatora, ¿e Minister-
stwo Skarbu Pañstwa na bie¿¹co monitoruje dzia³alnoœæ Spó³ki „CHEMAR” SA i pro-
wadzony w niej proces restrukturyzacji, którego jednym z za³o¿eñ, obok zbycia
udzia³ów spó³ek zale¿nych, jest zapewnienie wszechstronnego i intensywnego rozwoju
Spó³ki, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesu Skarbu Pañstwa.

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Polska przed dniem 12 grudnia 2010 r. mia³a obowi¹zek wprowadziæ

w ¿ycie now¹ ustawê o odpadach, transponuj¹c¹ za³o¿enia dyrektywy
2008/98/WE. Dyrektywa ta jest bardzo korzystna dla powszechnych w ca-
³ym œwiecie, dominuj¹cych w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczo-
nych, alternatywnych wobec spalania technologii unieszkodliwiania
odpadów medycznych i weterynaryjnych, dziêki którym przetwarza siê obec-
nie 30% odpadów zakaŸnych w Polsce. Obecna ustawa o odpadach daje wy-
j¹tkowo uprzywilejowan¹ pozycjê spalarniom odpadów medycznych.

W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ chcia³bym zapytaæ Pana Ministra, na jakim eta-
pie jest wdra¿anie w naszym kraju dyrektywy 2008/98/WE. I czy planowa-
ne s¹ dzia³ania maj¹ce na celu ochronê podmiotów stosuj¹cych technologie
alternatywne przed utrat¹ prawa do eksploatacji i instalacji do spalania od-
padów medycznych i weterynaryjnych, a jeœli tak, to jakie?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Nawi¹zuj¹c do treœci oœwiadczenia Stanis³awa Bisztygi, Senatora RP, z³o¿onego na
69. posiedzeniu Senatu, dotycz¹cego transpozycji dyrektywy 2008/98/WE w sprawie
odpadów oraz uchylaj¹cej niektóre dyrektywy, uprzejmie informujê.

Transpozycja przepisów wspomnianej dyrektywy zostanie dokonana przepisami
nowej ustawy o odpadach. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami po przygotowaniu
projektu za³o¿eñ do ustawy o odpadach w drugiej po³owie 2009 r. i w 2010 r. podlega³
on konsultacjom i uzgodnieniom. W lipcu 2010 r. omawiany dokument zosta³ przyjêty
przez Radê Ministrów i od tego czasu w Rz¹dowym Centrum Legislacji trwaj¹ prace
nad przygotowaniem projektu ustawy na podstawie wspomnianych za³o¿eñ.

Dalsze etapy procesu legislacyjnego projektu ustawy o odpadach pozwalaj¹ szaco-
waæ mo¿liwoœæ jej uchwalenia przez Parlament jesieni¹ obecnego roku. D³ugi okres
czasu przygotowania przedmiotowego projektu ustawy wynika przede wszystkim z fak-
tu, ¿e proces legislacyjny zosta³ uzupe³niony o etap przygotowania za³o¿eñ do projektu
ustawy, które podlegaj¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami konsultacjom i uzgod-
nieniom.

Odnosz¹c siê do zawartego w oœwiadczeniu pana senatora stwierdzenia, ¿e „dyrek-
tywa 2008/98/WE jest bardzo korzystna dla powszechnych w ca³ym œwiecie, dominu-
j¹cych w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych alternatywnych wobec
spalania technologii unieszkodliwiania...” pragnê nadmieniæ, ¿e zarówno ta jak i do-
tychczas obowi¹zuj¹ca dyrektywa w sprawie odpadów nie zawiera szczegó³owych regu-
lacji odnosz¹cych siê do gospodarowania zakaŸnymi odpadami medycznymi
i zakaŸnymi odpadami weterynaryjnymi. Odpady te podlegaj¹ zatem ogólnym regula-
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cjom wynikaj¹cym z dyrektywy i w tym zakresie nie nastêpuje zmiana w porównaniu
do przepisów UE dotychczas obowi¹zuj¹cych.

W kwestii wspomnianych przez pana senatora dzia³añ Ministra Œrodowiska warto
zaznaczyæ, ¿e rz¹dowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw, który pod koniec 2009 r. by³ przedmiotem prac parlamentarnych, dopu-
szcza³ mo¿liwoœæ funkcjonowania technologii innych ni¿ termiczne przekszta³canie od-
padów. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e w trakcie tych prac zapisy projektu ustawy zosta³y
zmienione i od 12 marca 2010 r. s¹ elementem powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.

Niemniej jednak, tak jak mia³o to miejsce w 2009 r. tak i obecnie rz¹dowy projekt
ustawy o odpadach, który transponuje przepisy nowej dyrektywy o odpadach, zak³ada
mo¿liwoœæ funkcjonowania na rynku wszystkich metod unieszkodliwiania zakaŸnych
odpadów medycznych i zakaŸnych odpadów weterynaryjnych.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wp³ynê³a petycja mieszkañców Krasnegostawu o nastê-

puj¹cej treœci.
„My ni¿ej podpisani mieszkañcy Krasnegostawu zwracamy siê do Pana

z proœb¹ o pomoc w sprawie zalewania i podtapiana przez rzekê Wieprz na-
szych dzia³ek i budynków. Jedn¹ z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nie-
w³aœciwa, a wrêcz szkodliwa gospodarka wodna prowadzona przez
Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Lublinie, polegaj¹ca na
dokonywaniu niekontrolowanych zrzutów wody ze zbiornika wodnego w Nie-
liszu. Wybudowany zbiornik mia³ pe³niæ funkcjê retencyjn¹, ³agodziæ zagro¿e-
nie przed powodzi¹ w okresie du¿ej wody wiosennej oraz w przypadku
d³ugotrwa³ych ulewnych deszczy. Obecnie nie wiemy, jakie jest jego przezna-
czenie – czy tylko dla wêdkarzy i na rekreacjê, a mo¿e na cele komercyjne
(piêtrzenie wody dla zainstalowanej turbiny). Uwa¿amy, ¿e wszystkie te cele
mo¿na zrealizowaæ, maj¹c na uwadze, ¿e priorytetem jest ochrona przed po-
wodzi¹. Zrzuty wody ze zbiornika w najbardziej niekorzystnym czasie skut-
kuj¹ sta³ym, rokrocznym, wylewaniem rzeki Wieprz i zalewaniem naszych
domów oraz dzia³ek. Bardzo niekorzystnym, groŸnym dzia³aniem jest sta³e
piêtrzenie wody na tamie w Borowicy. Trudno to zrozumieæ. Nawet w okre-
sach du¿ej wody jest ona piêtrzona, a na kana³ Wieprz-Krzna jest puszczana
minimalnie. Skutek jest taki, ¿e w Krasnymstawie nawet w lecie i okresie,
kiedy nie ma opadów deszczu, stan Wieprza jest bardzo wysoki.

W budynkach nastêpuje podsi¹kanie wody gruntowej, niszczej¹ funda-
menty, posadzki, zawilgacaj¹ siê œciany. Na dzia³kach wszystko przemaka
i gnije. Wielokrotnie zwracaliœmy siê do ró¿nych w³adz, w tym do zarz¹dcy
rzeki Wieprz, to jest do WZM i UW w Lublinie. Nasze wieloletnie i wielokrotne
proœby nie odnosz¹ jednak skutku. Otrzymujemy lakoniczne odpowiedzi,
a ¿adnych dzia³añ w tym zakresie nie ma. Wystarczy na pocz¹tek odrobinê
dobrej woli, to jest puszczenie wody na kana³ i dokonywanie zrzutów ze
zbiornika Nielisz w odpowiednich momentach. To nic nie kosztuje, potrzebna
jest tylko odrobina racjonalnego myœlenia oraz odrzucenie instrukcji i wytycz-
nych”.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹
o uwzglêdnienie próœb pokrzywdzonych mieszkañców Krasnegostawu i pod-
jêcie zdecydowanych rozwi¹zañ systemowych w przedmiotowej sprawie.

Lucjan Cichosz

Stanowisko

Warszawa, 4.03.2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Lucjana Cichosza znak: BPS/DSK-
-043-3265/11 z³o¿onym podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zalewania i podtapiania przez rzekê Wieprz dzia³ek i budynków mieszkañ-
ców Krasnegostawu zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o przed³u¿enie terminu udzielenia
odpowiedzi.
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Z uwagi na fakt, ¿e poruszane w oœwiadczeniu problemy wykraczaj¹ poza kompe-
tencje Ministra Œrodowiska w przedmiotowej sprawie zwrócono siê z proœb¹ o udziele-
nie odpowiedzi do Marsza³ka Województwa Lubelskiego oraz Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej. Przesuniêcie terminu odpowiedzi umo¿liwi dok³adne rozpoznanie
sprawy i pozwoli precyzyjnie odnieœæ siê do problemów poruszanych w oœwiadczeniu.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk

OdpowiedŸ

Warszawa, 25.03.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Lucjana Cichosza znak: BPS/DSK-

-043-3265/11 z³o¿one podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zalewania i podtapiania przez rzekê Wieprz dzia³ek i budynków mieszkañ-
ców Krasnegostawu uprzejmie informujê, i¿ odpowiedŸ zosta³a przygotowana w opar-
ciu o informacje udzielone przez Marsza³ka Województwa Lubelskiego oraz Prezesa
Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej.

Administratorem zbiornika Nielisz jest Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych w Lublinie. G³ównym zadaniem zbiornika jest retencjonowanie wody na po-
trzeby nawodnieñ rolniczych, produkcja energii elektrycznej i wyrównanie przep³ywów
wody w okresach ni¿ówek oraz przy redukcji wezbrañ powodziowych. Ochrona przed
powodzi¹ jako rola nadrzêdna zbiornika nie by³a nigdy planowana przy tej inwestycji.
Wszelkie dzia³ania na zbiorniku, mog¹ce mieæ wp³yw na stan wód poni¿ej zbiornika po-
dejmowane s¹ przez jego administratora.

Gospodarowanie wod¹ na zbiorniku jest zgodne z instrukcj¹ gospodarowania wod¹
zatwierdzon¹ przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
nr RŒ.V.AG.6260/15/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. Zasady gospodarowania wod¹ opra-
cowane zosta³y w oparciu o obliczenia hydrologiczne wykonane przez hydrologów In-
stytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie i mo¿liwoœci techniczne
zbiornika Nielisz. Zgodnie z ww. decyzj¹ sta³a rezerwa powodziowa mo¿e byæ nape³nia-
na jedynie nadwy¿kami ponad ustalony odp³yw dozwolony wynosz¹cy 20 m3/s ³ago-
dz¹c falê wezbraniow¹ poprzez przejêcie czêœci wód w ramach zatwierdzonej
pojemnoœci powodziowej forsowanej, do wielkoœci okreœlonej instrukcj¹. Gospodarka
wod¹ na zbiorniku jest w pe³nym zakresie monitorowana, opomiarowana, i archiwizo-
wana, a wszelkie niekontrolowane zrzuty wody zosta³yby natychmiast wychwycone
przez system komputerowy.

Rzeka Wieprz poni¿ej zbiornika Nielisz zasilana jest przez szereg dop³ywów: Werb-
kê, £êtowniê, Rakówkê, £abuñkê, Wolicê, Wojs³awkê oraz ¯ó³kiewkê, które to cieki nie
s¹ w administracji Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie.
Przyrost wielkoœci zlewni o prawie 2000 km2 powoduje, ¿e œredni przep³yw roczny rzeki
Wieprz wynosz¹cy w Nieliszu 5,3 m3/s w przekroju wodowskazowym Krasnystaw
wzrasta do 11,8 m3/s, a wiêc ponad dwukrotnie.

Koryto rzeki Wieprz, znajduj¹ce siê w administracji RZGW w Warszawie, zachowu-
je ca³kowit¹ dro¿noœæ, przez co zapewniony jest swobodny przep³yw wód i lodów.
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Wieprz jest rzek¹ nieuregulowan¹ charakteryzuj¹c¹ siê niestabilnym korytem, du¿¹
iloœci¹ g³êbokich, meandruj¹cych zakoli ze sk³onnoœci¹ do ci¹g³ych przerzutów oraz
dewastacji koryta. Prace prowadzone w korycie rzeki Wieprz maj¹ charakter interwen-
cyjno-przeciwpowodziowy polegaj¹cy na odcinkowych zabezpieczeniach erodowanych
brzegów zagra¿aj¹cych prze³o¿eniom koryta, budynkom mieszkalno-gospodarczym,
budowlom infrastruktury technicznej (takich jak: mosty, wa³y, drogi) oraz na usuwa-
niu zatorów z powalonych drzew dla poprawy sp³ywu wód i pochodu kry lodowej. Reali-
zacja powy¿ej wskazanych robót uzale¿niona jest od posiadanych przez RZGW
w Warszawie œrodków finansowych.

Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, i¿ rzeka Wieprz na odcinku od ujœcia do Wis³y (km 0,0)
do ujœcia Tyœmienicy (km 62,0) objêta jest obszarem NATURA 2000, na pozosta³ym od-
cinku do Ÿróde³ (km 303,2) objêta jest innymi formami ochrony przyrody takimi jak:
parki krajobrazowe oraz Roztoczañski Park Narodowy.

W latach 2000–2004 wykonano generalne udro¿nienie koryta rzeki Wieprz na od-
cinku o d³. 102 km od ujœcia Œwinki w £êcznej (km 131,6) do zapory w Nieliszu
(km 233,6), w tym na terenie miasta i gminy Krasnystaw oraz dodatkowo na terenie
gminy Szczebrzeszyn w km 247,0–256,0 (odcinek d³. 9 km). £¹cznie udro¿niono koryto
rzeki Wieprz na d³ugoœci 111 km. Roboty udro¿nieniowe polega³y g³ównie na oczysz-
czaniu koryta rzeki z powalonych drzew oraz usuwaniu rozbudowuj¹cych siê w korycie
przymulisk, wyraŸnie utrudniaj¹cych przep³yw.

W 2010 r. wykonano nastêpuj¹ce roboty interwencyjno-przeciwpowodziowe:
• Zadanie „Krasnobród – Tarnawatka” – IV Etapy: odbudowa koryta rzeki Wieprz

w km 292+612 – 295+846 (odcinek 3,2 km).
• Udro¿nienie koryta rzeki Wieprz na odcinkach: w km 62,0–118,8 (ujœcie Tyœmieni-

cy – ujœcie Bystrzycy), w km: 118,8–181,3 (ujœcie Bystrzycy – jazy w Borowicy),
w km: 249,7–263,3 (Szczebrzeszyn – Zwierzyniec) na ³¹cznej d³ugoœci 213,0 km.
Udro¿nienie polega³o na usuniêciu z koryta rzeki powalonych drzew.

• Zadanie „Blizocin” – zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Wieprz w km 43–44
m. Blizocin, gm. Jeziorzany, pow. Lubartów. Wykonanie opaski brzegowej na 3 od-
cinkach o d³. 470 m:
– odc. nr 2–100 m – zakoñczono w 2010 r., natomiast ode. nr 1–140 m, oraz

odc. nr 3–230 m jest planowany do wykonania w 2011 r.
Realizacja powy¿szego zadania minimalizuje zagro¿enie dla drogi powiatowej rela-

cji Jeziorzany – Sobieszyn stanowi¹cej istotny szlak komunikacyjny na terenie gminy
Jeziorzany i powiatu Lubartów.

Koszt prac wykonanych w 2010 r. wyniós³ 225 tys. z³.
Ponadto na 2011 r. i lata nastêpne planuje siê do wykonania na rzece Wieprz na-

stêpuj¹ce nowe zadania:
• „Sobieszyn” – zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Wieprz w km 37,0–38,0 m. So-

bieszyn, gm. U³ê¿, pow. Ryki – zagro¿one stawy rybne (finansowanie z rezerwy celo-
wa MSWiA na rok 2011),

• „Sêdowice” – zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Wieprz w km 14,0 m. Sêdowice,
gm. Ryki, pow. Ryki (zagro¿one budynki mieszkalno-gospodarcze),

• „Remont opaski brzegowej OL/163–164 m. Pe³czyn, gm. Trawniki, pow. Œwidnik
(zagro¿enie dla drogi gminnej),

• udro¿nienia lokalne odcinków rzeki Wieprz w zale¿noœci od powstawania zatorów
w wyniku dzia³alnoœci bobrów oraz posiadanych na bie¿¹co œrodków finansowych.

W celu poprawy dro¿noœci rzeki planuje siê tak¿e wykonanie w 2011 r. wycinki
drzew i krzewów w miejscach potencjalnego zagro¿enia powodziowego, w celu poprawy
przep³ywu wód w:

– miejscowoœci Blizocin, km 42–43, pow. 0,50 ha (wyspa),
– miejscowoœci Jeziorzany, km 46–47, pow. 0,70 ha (wyspa),
– miejscowoœci Jeziorzany, km 47–48, pow. 0,50 ha (wyspa),
– miejscowoœci Wola Skromowska, km 64–65, pow. 0,30 ha (wyspa).
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Na wymienione roboty uzyskano uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodo-
wiska w Lublinie z dnia 3 lutego 2011 r. znak WPN.6323.9/2011.

W latach nastêpnych planowana dalsza wycinka drzew i krzewów na powierzchni
ok. 8 ha.

Ponadto pragnê tak¿e zaznaczyæ, i¿ problem pojawiania siê zjawisk powodziowych
w Krasnymstawie wynika g³ównie z faktu usytuowania zabudowañ mieszkalno-gospo-
darczych (ulice: Grobla, Przeskok, Lwowska, Zawieprze) na terenach zalewowych w ob-
szarze przep³ywu wód powodziowych. Wed³ug opracowanego przez RZGW Studium dla
obszarów nieobwa³owanych nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi rzeka Wieprz –
(MGG-P SA Tarnów, wykonanego w latach 2004–2006 r.): „...W rejonie ulicy Zawieprze
zagro¿enie powodziowe wodami p³yn¹cymi wystêpuje ju¿ przy przep³ywach wody
o prawdopobieñstwie w granicach 5–8%. Na tym terenie wystêpuje du¿a presja w³aœci-
cieli posesji do lokowania nowego budownictwa mieszkaniowego. W 2010 r. pismem
skierowanym do Urzêdu Miasta Krasnystaw, Zarz¹d Zlewni Wis³y Lubelskiej i Bugu
granicznego w Lublinie stwierdzi³, ¿e ze wzglêdu na wysokie prawdopodobieñstwo wy-
st¹pienia powodzi dla przedmiotowych obszarów, nie bêdzie wyra¿a³ pozytywnej opinii
dla dalszej zabudowy tej ulicy w kierunku Oczyszczalni Œcieków.

Natomiast w rejonie ulicy Lwowskiej zabudowania mieszkaniowe i gospodarcze je-
dynie w niektórych rejonach zagro¿one s¹ p³ytkim zalewem wód p³yn¹cych. Prowadzo-
ne w latach poprzednich obserwacje wykaza³y, ¿e w wiêkszoœci przypadków poziom
wody w piwnicach oraz na czêœci posesji by³ wy¿szy ni¿ poziom wody w rzece. W rejo-
nach tych, zalewy wystêpuj¹ na skutek wysi¹ków wód gruntowych z wysoczyzny lub
lokalnych podtopieñ wodami sp³ywowymi z intensywnych opadów atmosferycznych
i topnienia œniegu. Jedynym racjonalnym rozwi¹zaniem problemu jest odciêcie nap³y-
waj¹cych wód wysi¹kowych (gruntowych) poprzez dzia³ania inwestycyjne, polegaj¹ce
na wykonaniu systemu drena¿y wraz z lokalnymi pompowniami...”.

Podkreœlenia wymaga, ¿e rozpatrywany obszar miasta Krasnystaw zdefiniowany
jest jako teren zalewowy i w zwi¹zku z art. 84 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wod-
ne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póŸn. zm.) powinien byæ uwzglêdniony w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego, w szczególnoœci dot. zakazu nowej
zabudowy mieszkalno-gospodarczej.

Wyra¿am przekonanie, i¿ przedstawione wyjaœnienia stanowi¹ wyczerpuj¹c¹ odpo-
wiedŸ na pytania zawarte w oœwiadczeniu z³o¿onym przez Pana Senatora Lucjana Ci-
chosza.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Dajczaka

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W ostatnich tygodniach prawie ca³a Polska z zainteresowaniem przy-
gl¹da siê dzia³aniom kierowanego przez Pana resortu. Uwaga Polaków jest
zwrócona przede wszystkim na dwie sprawy: na stan transportu kolejowego
oraz na plany budowy dróg.

Ze szczególnym niepokojem œledzê wraz z obywatelami naszego kraju
doniesienia o tym, które odcinki autostrad lub dróg ekspresowych nie bêd¹
realizowane w najbli¿szym czasie. Zamiast regularnych raportów o kolejnych
etapach realizacji planu budowy nowych dróg Polacy otrzymuj¹ informacje
o mobilizacji kolejnych regionów w obronie obiecanych im inwestycji drogo-
wych. Obserwujemy wielk¹ mobilizacjê lokalnych spo³ecznoœci Lublina i Lu-
belszczyzny, regionów po³o¿onych wzd³u¿ trasy S7 z Warszawy do
Krakowa, pó³nocnej czêœci województwa lubuskiego, które wraz ze Szczeci-
nem upomina siê o brakuj¹cy odcinek trasy S3 miêdzy Gorzowem a Miêdzy-
rzeczem.

Do lokalnych spo³ecznoœci, które wystêpuj¹ w obronie swoich intere-
sów, w obronie bezpieczeñstwa mieszkañców i szans rozwoju gospodarcze-
go, do³¹czy³o równie¿ moje miasto, Strzelce Krajeñskie w województwie
lubuskim, które liczy³o na pomoc Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad w budowie obwodnicy miasta w ci¹gu drogi krajowej nr 22. Z og³oszo-
nego przez Ministerstwo Infrastruktury „Programu Budowy Dróg Krajowych
w latach 2011–2015” wynika, i¿ budowa obwodnicy Strzelec Krajeñskich
nie jest planowana w najbli¿szych kilku latach. Bardzo poruszone t¹ infor-
macj¹ s¹ w³adze samorz¹dowe Strzelec Krajeñskich, które zgodnie z poro-
zumieniem zawartym z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad
przygotowa³y dwie koncepcje przebiegu obwodnicy. Brak pañstwowego
wsparcia dla budowy obwodnicy oburzy³ równie¿ mieszkañców miasta,
którzy prowadz¹ akcjê zbierania podpisów pod ide¹ poparcia budowy no-
wej drogi odci¹¿aj¹cej miasto.

W zwi¹zku z tak du¿ym poruszeniem spo³ecznym zwracam siê do Pana
Ministra z proœb¹ o udzielenie informacji dotycz¹cej planów budowy obwod-
nicy miasta Strzelce Krajeñskie. Czy obwodnica ta jest w ogóle w planach fi-
nansowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad? Je¿eli tak, to ja-
ki jest realny czas realizacji tej inwestycji? Je¿eli zaœ budowa tej¿e drogi nie
jest planowana, to bêdê wdziêczny za przedstawienie uzasadnienia takiego
stanowiska.

Pragnê w tym miejscu przypomnieæ, i¿ budowa obwodnicy le¿y nie tylko
w interesie mieszkañców miasta i regionu, ale i w ¿ywotnym interesie publicz-
nym. Przemawia za tym kilka argumentów. Z oficjalnych danych GDKiA
wynika, i¿ natê¿enie ruchu na tej drodze wynosi 720,8 auta na godzinê, co
daje 17 300 samochodów na dobê. Droga krajowa nr 22 prowadzi dok³adnie
przez samo centrum miasta, co powoduje, ¿e niemal ka¿dy mieszkaniec musi
tê drogê na co dzieñ przekraczaæ. Szczególnie niebezpieczne jest to dla dzieci,
które s¹ zmuszone przechodziæ przez drogê nr 22 w drodze do szkó³.

Przebieg przez miasto drogi krajowej nr 22 wywodzi siê jeszcze z czasów
póŸnego œredniowiecza, kiedy to ulice miejskie nie by³y przygotowane do ob-
s³ugi takiej liczby pojazdów. A w odleg³oœci 100 m od drogi nr 22 znajduje siê
kilka unikatowych œredniowiecznych zabytków takich, jak trzynastowieczny
gotycki koœció³ mariacki, piêtnastowieczna brama miejska oraz trzynasto-
wieczne mury obronne opasuj¹ce miasto pierœcieniem d³ugoœci 1640 m. To
w³aœnie zespó³ œredniowiecznych fortyfikacji miejskich czyni Strzelce Krajeñ-
skie miastem wyj¹tkowym, które mo¿na œmia³o nazwaæ polskim Carcassonne.
Niestety, kamienne mury s¹ w bardzo z³ym stanie, widoczne s¹ liczne, groŸne
pêkniêcia, które mog¹ doprowadziæ je do ruiny, je¿eli w porê nie zostan¹ podjê-
te prace konserwatorskie. Rewitalizacja murów poch³onie jednak ogromne pie-
ni¹dze z bud¿etu centralnego, które mog¹ siê okazaæ pieniêdzmi wyrzuconymi
w b³oto, je¿eli w porê nie uda siê wyprowadziæ z miasta ruchu tranzytowego
poprzez budowê obwodnicy.
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Maj¹c to wszystko na uwadze, pozwalam sobie zwróciæ uwagê Pana Mi-
nistra na problem strzeleckiej obwodnicy i apelujê o dzia³ania, które podykto-
wane s¹ przede wszystkim racjonalnym podejœciem do wydawania
pieniêdzy publicznych. Lepiej jest bowiem wydaæ je raz w odpowiednim mo-
mencie na budowê obwodnicy, ni¿ ponosiæ koszty ratowania zabytków, które
po renowacji nadal bêd¹ niszcza³y i wymaga³y kolejnych pieniêdzy nie tylko
na ich rewitalizacjê, ale równie¿ na zapewnienie bezpieczeñstwa mieszkañ-
ców zagro¿onych ich pogarszaj¹cym siê stanem.

Zapraszam do odwiedzenia miejskiej strony internetowej, gdzie bêdzie
móg³ Pan Minister bli¿ej zapoznaæ siê z zabytkami miasta. Je¿eli Pan Minister
zechcia³by osobiœcie odwiedziæ miasto i zapoznaæ siê bli¿ej z przedstawionym
przeze mnie problemem – zapraszam serdecznie.

£¹czê wyrazy szacunku
W³adys³aw Dajczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora W³adys³awa Dajczaka na

69. posiedzeniu Senatu w dniu 27 stycznia 2011 r. (sygn. BPS/DSK-043-3266/11)
w sprawie budowy obwodnicy m. Strzelce Krajeñskie, przedstawiam nastêpuj¹ce in-
formacje.

W resorcie infrastruktury przygotowany zosta³ projekt Programu Budowy Dróg Kra-
jowych na lata 2011–2015 przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 25 stycznia br., który
zast¹pi³ dotychczasowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 ustano-
wiony uchwa³¹ Rady Ministrów w dniu 25 wrzeœnia 2007 r.

Zakres rzeczowy zawarty w Programie musia³ zostaæ dostosowany do aktualnych
mo¿liwoœci finansowych pañstwa i opiera siê na trzech dokumentach:

1) Wieloletnim Planie Finansowym Pañstwa na lata 2011–2013,
2) Ustawie bud¿etowej na rok 2011, która w za³¹czniku nr 11 wskazuje limity wydat-

ków zarówno bud¿etu pañstwa jak i Krajowego Funduszu Drogowego na zadania
drogowe,

3) Uchwale Rady Ministrów z dnia 19 paŸdziernika w 2010 r. w sprawie niektórych
dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ programu wieloletniego pod nazw¹ „Program Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012”.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, uprzejmie informujê, i¿ zadanie pn. „Budowa obwodni-
cy m. Strzelce Krajeñskie w ci¹gu drogi krajowej nr 22” nie zosta³o ujête w Programie
Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015.

Opracowuj¹c listê zadañ inwestycyjnych brano pod uwagê przede wszystkim stan
przygotowania i zaawansowania prac, na jakim znajdowa³y siê poszczególne zadania
oraz mo¿liwoœæ zaabsorbowania alokacji œrodków unijnych na inwestycje drogowe
a tak¿e inwestycje priorytetowe, wynikaj¹ce z zawartych zobowi¹zañ.
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Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ w roku 2012 zostanie przeprowadzona ak-
tualizacja Programu, która bêdzie mia³a na celu okreœlenie szczegó³owej listy zadañ
oraz œrodków niezbêdnych na realizacjê tak¿e zadañ polegaj¹cych na budowie obejœæ
miejscowoœci, w granicach których przebiegaj¹ drogi krajowe o najwiêkszym natê¿e-
niu ruchu. Kryteria wyboru zadañ do realizacji okreœla za³¹cznik nr 3 do projektu
Programu.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka,
ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

oraz do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwracamy siê do Panów Ministrów z proœb¹ o interwencjê w sprawie

ochrony siedlisk jerzyków (apus apus), ptaków objêtych ochron¹ gatunkow¹
œcis³¹ na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU
z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 t. j.) oraz rozporz¹dzenia ministra œrodowiska
z dnia 28 wrzeœnia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych zwie-
rz¹t (DzU nr 220 poz. 2237).

Zakaz niszczenia siedlisk gatunków zwierz¹t podlegaj¹cych ochronie
prawnej dotyczy równie¿ jerzyków gnie¿d¿¹cych siê w budynkach,
a w szczególnoœci w stropodachach. Zastosowanie znajduj¹ tu równie¿
przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony œrodowiska
(DzU z 2008 r. nr 25 poz. 150 t. j.) oraz przepisy ustawy z 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich naprawie (DzU nr 75
poz. 493). Zgodnie z art. 6 ustawy o zapobieganiu szkodom w œrodowisku
i ich naprawie „ilekroæ w ustawie jest mowa o (…) chronionych siedliskach
przyrodniczych, rozumie siê przez to (...) siedliska oraz miejsca rozrodu ga-
tunków chronionych”. Art. 9 tej ustawy stanowi, ¿e w razie wyst¹pienia
szkody podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska obowi¹zany jest podj¹æ nie-
zw³ocznie dzia³ania zapobiegawcze. W rozdziale VI ustawy („Przepisy kar-
ne”) art. 28 stanowi, i¿ „kto bêd¹c obowi¹zany na podstawie art. 9, nie
podejmie dzia³añ zapobiegawczych lub naprawczych, podlega karze grzyw-
ny”. Z kolei kodeks karny w art. 181 stanowi, ¿e „kto powoduje znaczne
szkody w œrodowisku, podlega karze pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy
do 5 lat”. Prawo wyraŸnie wiêc chroni tak¿e jerzyki i nakazuje dzia³ania na-
prawcze.

Utrzymanie du¿ej populacji jerzyków zapewnia równowagê biologiczn¹ –
jerzyki zjadaj¹ bowiem tyle owadów, ¿e potrafi¹ ochroniæ nas przed plag¹
much, komarów czy meszek. Jerzyki przylatuj¹ do Polski w kwietniu i pozo-
staj¹ do po³owy sierpnia. S¹ ptakami spêdzaj¹cymi prawie ca³e ¿ycie w po-
wietrzu (oprócz okresów wysiadywania jaj i karmienia m³odych) i ¿ywi¹ siê
wy³¹cznie owadami, a ka¿dy z nich przelatuje dziennie oko³o tysi¹ca kilome-
trów. Nie wymagaj¹ dokarmiania, nie brudz¹ elewacji ani swojego otoczenia
(ich odchody s¹ praktycznie niedostrzegalne, rozpylaj¹ siê w powietrzu). Na-
turalnym siedliskiem jerzyków s¹ wysokie budynki i budowle, a w szczegól-
noœci otwory w stropodachach.

Niestety, populacja jerzyków w Polsce gwa³townie maleje. Na zagro¿enie
gatunku wp³ynê³y nastêpuj¹ce czynniki: zmiany w technologii budowy obiek-
tów, coraz dok³adniejsze wi¹zania elementów konstrukcji bez pozostawiania
otworów i szczelin; wielka akcja termomodernizacji budynków i zwi¹zane
z tym zamykanie wszystkich otworów wentylacyjnych oraz wype³nianie stro-
podachów materia³ami o w³aœciwoœciach toksycznych dla ¿ywych organiz-
mów; tendencja inwestorów i w³aœcicieli budynków do zabezpieczania
elewacji przed zabrudzeniem przez ptaki.

Organizacje spo³eczne zaanga¿owane w ochronê przyrody wskazuj¹, ¿e
w programie studiów podyplomowych dla audytorów termomodernizacji nie
ma nawet wzmianki o ochronie œrodowiska i ¿e w trakcie remontów zabytko-
wych budowli zamyka siê istniej¹ce od setek lat otwory, dotychczas stano-
wi¹ce siedliska jerzyków.

Dlatego w³aœnie zwracamy siê z proœb¹ do Panów Ministrów o spowodo-
wanie, aby zgodnie z obowi¹zuj¹cym nas wszystkich prawem ochrony œro-
dowiska nie dopuszczaæ wiêcej do wyrz¹dzania szkód i podj¹æ dzia³ania
naprawcze. Tylko zdecydowane dzia³anie Panów Ministrów mo¿e zmieniæ
stan lekcewa¿enia prawa o ochronie przyrody i œrodowiska. Wystarczy
przecie¿, ¿e projektant, wykonawca, inspektor nadzoru budowlanego, au-
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dytor czy nawet bank wyp³acaj¹cy premiê termomodernizacyjn¹ bêd¹ prze-
strzegaæ prawa, a rozwi¹¿e to problem ochrony siedlisk po¿ytecznych
ptaków.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
Marek Konopka

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 24 lutego 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na wspólne oœwiadczenie z³o¿one w dniu 27 stycznia 2011 r., przez
senatora Piotra Gruszczyñskiego oraz senatora Marka Konopkê, przes³ane przy piœmie
Marsza³ka Senatu z dnia 2 lutego 2011 r., znak: BPS/DSK-043-3267/11, w sprawie
ochrony siedlisk jerzyków uprzejmie informujê i wyjaœniam.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane praktycznie w ci¹gu ca³ego procesu
budowlanego zarówno uczestnicy jak i organy administracji architektoniczno-budow-
lanej oraz organy nadzoru budowlanego zobowi¹zani s¹ do przestrzegania, a organy do
kontroli, odpowiednich przepisów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska.

Artyku³ 95 ustawy Prawo budowlane przewiduje, ¿e osoby wykonuj¹ce samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie podlegaj¹ odpowiedzialnoœci zawodowej
m.in. je¿eli wskutek ra¿¹cych b³êdów lub zaniedbañ spowodowa³y zagro¿enie ¿ycia
lub zdrowia ludzi, bezpieczeñstwa mienia lub œrodowiska albo znaczne szkody mate-
rialne.

Ponadto ustawa Prawo budowlane wymaga zg³oszenia w³aœciwemu organowi
w przypadku gdy roboty budowlane polegaj¹ na docieplaniu budynku do wysokoœci
12 metrów. W innych wypadkach tj. gdy docieplanie wi¹za³oby siê z przeprowadzeniem
oceny oddzia³ywania na œrodowisko lub oceny oddzia³ywania na obszar Natura 2000,
a tak¿e gdy budynek mia³by wysokoœæ powy¿ej 12 metrów, roboty takie wymaga³yby
pozwolenia na budowê. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1d w zw. z art. 5 ust. 2 ww. usta-
wy organ wydaj¹cy decyzjê o pozwoleniu na budowê lub przyjmuj¹cy zg³oszenie ocenia
czy sposób wykonywania robót oraz u¿ytkowania obiektu budowlanego zgodny jest
z wymaganiami ochrony œrodowiska.

Przepisy ustawy Prawo budowlane s¹ przepisami powszechnie obowi¹zuj¹cymi,
tak wiêc wszyscy uczestnicy procesu budowlanego s¹ zobowi¹zani do ich przestrzega-
nia, jednak to czy w praktyce przepisy te bêd¹ przestrzegane, zale¿y od tych podmio-
tów.

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego
otrzymali stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska z dnia 2 lipca 2010 r.,
znak: GDOŒ/DOPozgiz-4200/III-272/2484/10/ls/d³, na temat przepisów, które maj¹
na celu ochronê siedlisk jerzyka podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych
na budynkach zasiedlanych przez ten gatunek. Zgodnie z ww. stanowiskiem, w przy-
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padku prowadzenia prac budowlanych mog¹cych zagroziæ ptakom bytuj¹cym na tere-
nie inwestycji lub ich siedliskom, organ nadzoru budowlanego zobowi¹zany jest do
wstrzymania prowadzonych robót.

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 16 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Panów Senatorów: Piotra Gruszczyñ-

skiego i Marka Konopkê na 69. posiedzeniu Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r.,
w sprawie ochrony siedlisk jerzyków – ptaków objêtych œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹,
skierowane m.in. do Pana Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego przy piœmie Wicemarsza³ka Senatu z dnia 2 lutego 2011 r. (znak: BPS/DSK-
-043-3268/11), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ z zakresu kom-
petencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zasady ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Polsce okreœla ustawa o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 ze zm.), stanowi¹ca m.in. kompetencje organów ochrony zabytków.
W swoich dzia³aniach, wchodz¹ce w sk³ad administracji publicznej, organy ochrony
zabytków zobowi¹zane s¹ do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. 2000 nr 98, poz. 1071 ze zm.), w tym,
okreœlonej w art. 19 Kpa zasady przestrzegania z urzêdu swojej w³aœciwoœci rzeczowej
i miejscowej. W zwi¹zku z tym, w œwietle prawa, organy ochrony zabytków nie zajmuj¹
siê w swoich dzia³aniach egzekwowaniem przepisów ustawy o ochronie œrodowiska
oraz ustawy o ochronie przyrody, w tym ochrony siedlisk jerzyków i innych chronio-
nych gatunków ptaków. Przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
nie daj¹ tak¿e organom ochrony zabytków podstaw prawnych, umo¿liwiaj¹cych podjê-
cie dzia³añ na rzecz, postulowanego przez wystêpuj¹cych z oœwiadczeniem, podjêcia
dzia³añ naprawczych w odniesieniu do siedlisk jerzyków. Zakres i przedmiot nakazów
wydawanych przez organy ochrony zabytków okreœlono w art. 43–45 ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami. Decyzje takie mog¹ byæ wydawane tylko w przy-
padku podejmowania przy zabytku lub w jego otoczeniu badañ i prac konserwator-
skich, restauratorskich oraz robót budowlanych bez pozwolenia wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków lub niezgodnie z wydanym pozwoleniem. Natomiast na podstawie
art. 49 ust. 1 wy¿ej wymienionej ustawy, organ ochrony zabytków mo¿e wydaæ decyzjê
nakazuj¹c¹ przeprowadzenie, w terminie okreœlonym w tej decyzji, jedynie prac kon-
serwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku, jeœli ich wykonanie jest niezbêdne
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ze wzglêdu na zagro¿enie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytku. Oznacza
to, ¿e ewentualne podjêcie przez organy ochrony zabytków dzia³añ na rzecz naprawie-
nia szkód wyrz¹dzonych siedliskom jerzyków by³oby zadaniem wykraczaj¹cym poza,
okreœlone przez ustawodawcê, kompetencje tych organów.

Chcia³bym zapewniæ, ¿e organy ochrony zabytków w swoich dzia³aniach przestrze-
gaj¹ obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. W codziennych pracach organów ochrony za-
bytków odnaleŸæ mo¿na tak¿e przyk³ady dzia³añ uwzglêdniaj¹cych potrzeby
chronionych prawem gatunków ptaków. Nale¿y do nich wspó³praca z ornitologami
i uwzglêdnianie ochrony istniej¹cych siedlisk ptaków w programach konserwator-
skich, w oparciu o które wydawane s¹ decyzje zezwalaj¹ce na prowadzenie prac kon-
serwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytku. W taki sposób
w ci¹gu kilkunastu ostatnich miesiêcy, zrealizowano prace konserwatorskie przy wpi-
sanych do rejestru zabytków koœcio³ach z eksponowanym w¹tkiem ceglanym na tere-
nie Krakowa oraz czêœci murów obronnych i baszty Sandomierskiej Zamku
Królewskiego na Wawelu. Bior¹c pod uwagê opinie powo³anych w charakterze eksper-
tów ornitologów, uwzglêdniono w programach prac konserwatorskich i w trakcie ich
trwania koniecznoœæ zachowania lub przys³oniêcia znajduj¹cych siê w murach otwo-
rów maczulcowych w takim zakresie, który umo¿liwia zak³adanie siedlisk i gniazdowa-
nie chronionych gatunków ptaków, w tym zw³aszcza jerzyków.

Pozytywnie oceniæ nale¿y tak¿e czynnoœci podejmowane przez wojewódzkich kon-
serwatorów zabytków w zakresie opiniowania planów ochrony rezerwatów przyrody ist-
niej¹cych lub tworzonych na chronionych obszarach wpisanych do rejestru zabytków.
Coraz czêœciej, w trakcie konsultacji poprzedzaj¹cych lub bêd¹cych nastêpstwem opi-
nii konserwatora, udaje siê wypracowaæ konieczny kompromis, godz¹cy wymogi
ochrony zabytku (zgodnie ze sztuk¹ konserwatorsk¹ i obowi¹zuj¹cym prawem) z po-
trzebami ochrony œrodowiska b¹dŸ chronionych gatunków fauny i flory wystêpuj¹cych
na terenie rezerwatu.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sekretarz Stanu
Piotr ¯uchowski

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 2 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatorów Piotra Gruszczyñskiego i Marka Konopki

z dnia 27 stycznia 2011 r., znak BPS/DSK-043-3269/11, w sprawie niedopuszczania
do wyrz¹dzania szkód i podjêcia dzia³añ naprawczych wobec jerzyka (Apus apus), po-
ni¿ej przedstawiam stosowne informacje.

Jerzyk (Apus apus) objêty jest ochron¹ gatunkow¹ œcis³¹ na mocy rozporz¹dzenia
Ministra Œrodowiska z dnia 28 wrzeœnia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystêpu-
j¹cych zwierz¹t objêtych ochron¹ (Dz. U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237).
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Gatunek ten, oraz jego siedliska, gniazda i lêgi, podlegaj¹ tak¿e ochronie na euro-
pejskim terytorium Pañstw Cz³onkowskich, zgodnie z art. 1 Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa (Dz. U. WE L 20/7 z dnia 26 stycznia 2010 r.).

Zgodnie z § 10 rozporz¹dzenia w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t
objêtych ochron¹, sposoby ochrony gatunków dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, w tym
osobników jerzyka, polegaj¹ m.in. na dostosowaniu terminów i sposobów wykonywa-
nia prac budowlanych, remontowych i innych do okresów lêgów, rozrodu i hibernacji
czy te¿ edukacji spo³eczeñstwa oraz w³aœciwych s³u¿b w zakresie rozpoznawania ga-
tunków chronionych i sposobów ich ochrony.

Kwestia szkód wyrz¹dzonych chronionym gatunkom ptaków i nietoperzy podczas
zamykania dostêpu do stropodachów i ich wype³niania toksycznymi dla zwierz¹t mate-
ria³ami izolacyjnymi jest fragmentem wiêkszego problemu, zwi¹zanego z renowacj¹
i termomodernizacj¹ ró¿nego typu budynków w ca³ym kraju. Inwestycje te s¹ prowa-
dzone na bardzo du¿¹ skalê ka¿dego roku, czego efektem jest coraz wiêksza iloœæ znisz-
czonych siedlisk.

W ogromnej wiêkszoœci przypadków dla planowanej inwestycji przed jej rozpoczê-
ciem nie zostaje wykonana inwentaryzacja ornitologiczna, w której specjalista ornito-
log wskazuje obecnoœæ chronionych gatunków na budynku lub budynkach
przeznaczonych do modernizacji. W sytuacji, kiedy brak jest jakiejkolwiek dokumenta-
cji potwierdzaj¹cej bytowanie gatunków chronionych na terenie inwestycji, niezwykle
trudnym, a czêsto wrêcz niemo¿liwym jest udowodnienie naruszenia prawa w postaci
np. zniszczenia siedlisk ptaków. Przy braku mo¿liwoœci ustalenia stanu pocz¹tkowego,
nie mo¿na stwierdziæ wyst¹pienia szkody w œrodowisku na mocy ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich naprawie (Dz. U.
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, z póŸn. zm.).

Sytuacja jest jeszcze trudniejsza w przypadku zabytków, gdy¿ mo¿liwoœæ zastoso-
wania metod zastêpczych czy kompensuj¹cych, np. w postaci budek zewnêtrznych dla
jerzyków, jest bardzo ograniczona. Ewentualne naprawienie szkód, polegaj¹cych g³ów-
nie na zniszczeniu siedlisk, mog³oby siê odbyæ prawdopodobnie jedynie na drodze
ponownego otwierania i udra¿niania istniej¹cych wczeœniej przewodów i otworów,
a tak¿e przywracania dostêpu do zabezpieczonych parapetów b¹dŸ wnêk w elewacji.
Dzia³añ takich, w przypadku kiedy zniszczenie siedliska ju¿ nast¹pi³o i nie zosta³o na
nie wydane zezwolenie stosownego organu ochrony przyrody, mo¿e siê jednak podj¹æ
wy³¹cznie w³aœciciel nieruchomoœci, z w³asnej woli. Nie istnieje mo¿liwoœæ odgórnego
nakazania kompensacji przyrodniczej przez organ ochrony przyrody, a próba udowod-
nienia na drodze s¹dowej z³amania prawa, które czêsto mia³o miejsce wiele miesiêcy
wczeœniej, najczêœciej okazuje siê bezowocna.

Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póŸn. zm.), w trakcie prac budowlanych inwestor re-
alizuj¹cy przedsiêwziêcie jest zobowi¹zany uwzglêdniæ ochronê œrodowiska na obsza-
rze prowadzenia prac. Je¿eli ochrona elementów przyrodniczych nie jest mo¿liwa,
nale¿y podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu naprawienie wyrz¹dzonych szkód,
w szczególnoœci przez kompensacjê przyrodnicz¹. Zakres tego typu kompensacji jest,
zgodnie z art. 75 ust. 4 ww. ustawy, okreœlany szczegó³owo przez w³aœciwy organ admi-
nistracji w pozwoleniu na budowlê (którego wymagaj¹ docieplenia budynków o wyso-
koœci powy¿ej 12 m), dlatego w kwestii ochrony gatunków ptaków zamieszkuj¹cych
budynki (w tym jerzyków), rola organów administracji odpowiedzialnych za pozwolenia
budowlane jest kluczowa. Niestety, mimo zapisu w art. 75 ust. 4, dotychczasowa prak-
tyka wykazuje, i¿ zapisy w rzeczonych pozwoleniach s¹ bardzo ogólne, np. nak³adaj¹ce
jedynie obowi¹zek „dba³oœci o zachowanie elementów przyrodniczych”. Jest to tym
bardziej istotne, gdy¿ zawarcie szczegó³owych zapisów dotycz¹cych zabezpieczenia wa-
runków bytowania i gniazdowania ptaków na budynkach w praktyce jest mo¿liwe nie-
mal jedynie na tym etapie, gdy¿ œwiadomoœæ spo³eczna jest nadal niska i niewielu
inwestorów wystêpuje o konieczne zezwolenia z zakresu ochrony gatunkowej do odpo-
wiednich organów ochrony przyrody – Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska

24 69. posiedzenie Senatu w dniu 27 stycznia 2011 r.



i w³aœciwych miejscowo regionalnych dyrektorów ochrony œrodowiska, dope³niaj¹c wy-
mogów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z póŸn. zm.).

Obowi¹zek przestrzegania przepisów spoczywa na inwestorze (i ka¿dym obywate-
lu). Jak zosta³o to ju¿ przedstawione powy¿ej, nie ma aktualnie mo¿liwoœci odgórnego
nakazania inwestorowi podjêcia konkretnych dzia³añ lub przeprowadzenia inwestycji
w okreœlony sposób poza wskazaniami zawartymi w pozwoleniu budowlanym, które
wydawane jest przez starostów. Ograny ochrony przyrody mog¹ wp³ywaæ na sposób
wykonywania prac jedynie na drodze ustalania warunków okreœlanych w wydawanych
decyzjach administracyjnych na podstawie art. 56 ust. l i 2 ustawy o ochronie przyro-
dy, jednak¿e wydanie takiej decyzji jest mo¿liwe jedynie w przypadku, kiedy inwestor
wyst¹pi wczeœniej ze stosownym wnioskiem na uzyskanie zezwolenia na odstêpstwa
od obowi¹zuj¹cych w stosunku do gatunków chronionych zakazów. Zazwyczaj nastê-
puje to dopiero po interwencji osób maj¹cych na uwadze dobro ptaków, np. organizacji
ekologicznych lub samych mieszkañców, mi³oœników przyrody, którzy zg³aszaj¹ ³ama-
nie obowi¹zuj¹cych zakazów w chwili, kiedy inwestor przyst¹pi³ ju¿ do prowadzenia
prac bez wymaganych zezwoleñ.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody, re-
gionalny dyrektor ochrony œrodowiska (a tak¿e ka¿dy obywatel, organizacja czy insty-
tucja), mo¿e jedynie zawiadomiæ stosowne organy œcigania celem wszczêcia
postêpowania wobec inwestora, lub te¿ zwróciæ siê do powiatowego inspektora nadzo-
ru budowlanego, który zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z póŸn. zm.) wstrzymuje na drodze
postanowienia prowadzenie robót budowlanych wykonywanych w sposób mog¹cy spo-
wodowaæ zagro¿enie œrodowiska. Niestety, w przypadku skierowania sprawy do orga-
nów œcigania, postêpowanie jest najczêœciej umarzane ze wzglêdu na brak
dostatecznego materia³u dowodowego lub znikom¹ szkodliwoœæ spo³eczn¹. O wiele
skuteczniejsz¹ form¹ dzia³ania jest wspomniane wczeœniej wstrzymanie prac budow-
lanych przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

W sytuacji tej nale¿a³oby siê skoncentrowaæ przede wszystkim na etapie wstêpnym
przygotowania inwestycji, w tym przygotowaniu precyzyjnej decyzji o pozwoleniu na
budowê, zawieraj¹cej m.in. szczegó³owe zapisy o kompensacji przyrodniczej oraz wytycz-
ne odnoœnie do dostosowania prac budowlanych na etapie wykonania do wymagañ ga-
tunków chronionych w taki sposób, aby umo¿liwiæ im dalsze korzystanie z budynku po
zakoñczeniu prac renowacyjnych b¹dŸ termomodernizacyjnych, jak równie¿ na zwiêk-
szenie œwiadomoœci na temat potrzeby uzyskania stosownych zezwoleñ organów
ochrony przyrody przed rozpoczêciem inwestycji.

Dnia 2 lipca 2010 r. Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska wystosowa³ pismo
do wszystkich regionalnych dyrektorów ochrony œrodowiska oraz wszystkich woje-
wódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, do wiadomoœci Ministra Œrodowiska,
Ministra Infrastruktury oraz G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pismo in-
formowa³o o statusie prawnym jerzyka w kontekœcie prowadzenia prac termomoderni-
zacyjnych i koniecznoœci interwencji inspektorów nadzoru budowlanego w przypadku
prowadzenia dociepleñ niezgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.

W dniu 29 wrzeœnia 2010 r. do regionalnych dyrektorów ochrony œrodowiska zo-
sta³o rozes³ane pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska z proœb¹ o udziele-
nie informacji dotycz¹cych kwestii termomodernizacji i problemu ptaków zamiesz-
kuj¹cych budynki. Pozwoli³o to uzyskaæ ogólny obraz sytuacji w skali kraju. Otrzyma-
ne odpowiedzi s¹ obecnie na koñcowym etapie analizy.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Wnoszê o podjêcie prac legislacyjnych maj¹cych na celu wprowadzenie

mo¿liwoœci korzystania z urlopu macierzyñskiego przez uczennice szkó³ œred-
nich bêd¹ce w ci¹¿y oraz po urodzeniu dziecka.

Obecnie uczennica posiadaj¹ca stosowne zaœwiadczenie mo¿e bez ogra-
niczenia korzystaæ z pobierania lekcji w miejscu zamieszkania, z tak zwa-
nych lekcji domowych. Z jednej strony bud¿ety gmin obci¹¿one s¹
dodatkowymi kosztami godzin nadliczbowych lekcji udzielanych w mieszka-
niu uczennicy, z drugiej strony nauczyciele wskazani do udzielania tych lek-
cji ponosz¹ koszty zwi¹zane z dojazdem oraz trac¹ czas na dotarcie do
mieszkania uczennicy, co w du¿ych aglomeracjach stanowi powa¿ny prob-
lem. Dodam równie¿, ¿e nauczyciele ci czêsto nara¿eni s¹ na wykonywanie
dodatkowej pracy w niebezpiecznych warunkach, na przyk³ad ze wzglêdu na
hodowane w mieszkaniach du¿e i niebezpieczne psy lub zwierzêta egzotyczne.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie (BPS/DSK-043-3272/11) Pana Senatora Tadeusza

Gruszki w sprawie korzystania z urlopu macierzyñskiego przez uczennice szkó³ ponad-
gimnazjalnych bêd¹ce w ci¹¿y oraz po urodzeniu dziecka, uprzejmie informujê, ¿e:

Urlop macierzyñski zgodnie z ustaw¹ z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94 z póŸn. zm.) jest œwiadczeniem pracowniczym i przys³u-
guje tylko osobie zatrudnionej (art. 180 ustawy). W zwi¹zku z powy¿szym trudno regu-
lacje okreœlone w ww. ustawie zastosowaæ w przepadku ma³oletnich matek bêd¹cych
uczennicami szkó³ ponadgimnazjalnych. Wszelkie inicjatywy w tym zakresie nale¿¹ do
ministra w³aœciwego ds. pracy i polityki spo³ecznej. Zatem podjêcie prac legislacyjnych
dotycz¹cych urlopów macierzyñskich le¿y w gestii ministra w³aœciwego ds. pracy i poli-
tyki spo³ecznej.

Najkrótszy urlop macierzyñski przyznawany zgodnie z ww. ustaw¹ wynosi 20 tygod-
ni. Tak d³uga nieobecnoœæ uczennicy w szkole niesie za sob¹ ryzyko nieopanowania
wymaganego programem nauczania materia³u z poszczególnych przedmiotów i zakoñ-
czenia nauki przed osi¹gniêciem wieku, w którym koñczy siê spe³nianie obowi¹zku
szkolnego. Wówczas osobom, które nie spe³ni³y obowi¹zku szkolnego, gdy¿ przed-
wczeœnie odesz³y z systemu szkolnego, pozostaje tylko mo¿liwoœæ kontynuacji nauki
w szkole dla doros³ych lub zdawanie egzaminu eksternistycznego przed komisjami po-
wo³anymi przez okrêgowe komisje egzaminacyjne. W zwi¹zku z powy¿szym urlopowa-
nie uczennic w ci¹¿y i uczennic po urodzeniu dziecka nie sprzyja rozwojowi m³odych
matek, nie motywuje ich do kontynuowania nauki, co w efekcie mo¿e zwiêkszyæ ryzyko
nieukoñczenia szko³y.
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Zadaniem ministra ds. oœwiaty i wychowania jest m.in. zapewnienie ka¿demu ucz-
niowi warunków do niezbêdnego rozwoju oraz zapewnienie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

Uczennice w ci¹¿y oraz po urodzeniu dziecka chroni¹ przepisy ministra w³aœciwego
do spraw oœwiaty i wychowania, zgodnie z którymi wszyscy uczniowie wymagaj¹cy po-
mocy, w tymi uczennice w ci¹¿y i uczennice po urodzeniu dziecka, mog¹ otrzymaæ po-
moc psychologiczno-pedagogiczn¹ na terenie szko³y lub w poradni psychologiczno-
-pedagogicznej. Zasady i formy tej pomocy reguluje rozporz¹dzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko³ach i placówkach (Dz. U.
Nr 228, poz. 1487) oraz rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada
2010 r. w sprawie szczegó³owych zasad dzia³ania publicznych poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228,
poz. 1488). Ponadto uczennice w ci¹¿y i uczennice po urodzeniu dziecka, których stan
zdrowia stanowi przes³ankê do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego naucza-
nia mog¹ kontynuowaæ naukê w takiej formie i na takich samych zasadach jak pozostali
uczniowie posiadaj¹cy orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Podstawê do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania stanowi
wniosek z³o¿ony przez rodziców (prawnych opiekunów) do zespo³u orzekaj¹cego
w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej znajduj¹cej siê w rejonie szko³y,
do której uczêszcza uczennica.

Do wniosku do³¹cza siê zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia uczennicy, w któ-
rym lekarz okreœla, czy stan zdrowia uczennicy uniemo¿liwia, czy tylko znacznie
utrudnia uczêszczanie do szko³y. Okreœla w nim równie¿ okres, na który ma byæ orze-
czone indywidualne nauczanie.

Podstawê prawn¹ do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
stanowi rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 wrzeœnia 2008 r.
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowi¹zkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i m³odzie¿y (Dz. U.
Nr 175, poz. 1086) oraz rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 wrzeœ-
nia 2008 r. w sprawie orzeczeñ i opinii wydawanych przez zespo³y orzekaj¹ce dzia³a-
j¹ce w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173,
poz. 1072).

Powy¿sze przepisy umo¿liwiaj¹ realizacjê obowi¹zku nauki wynikaj¹cego z art. 15
ustawy o systemie oœwiaty w sposób optymalny dla uczennicy, umo¿liwiaj¹cy m³odej
matce pogodzenie obowi¹zków rodzicielskich z obowi¹zkami ucznia. Natomiast obo-
wi¹zkiem nauczyciela, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nau-
czyciela, jest m.in. wspieranie ka¿dego ucznia w jego rozwoju, rzetelne realizowanie
zadañ zwi¹zanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami
szko³y: dydaktyczn¹, wychowawcz¹ i opiekuñcz¹.

Odnosz¹c siê do problemu zapewnienia bezpieczeñstwa nauczycielom prowa-
dz¹cym zajêcia w domu ucznia posiadaj¹cego du¿e i niebezpieczne psy lub zwierzêta
egzotyczne uprzejmie wyjaœniam, ¿e kwestie zwi¹zane z posiadaniem zwierz¹t regulu-
j¹: ustawa z dnia 11 marca 2004 o ochronie zwierz¹t oraz zwalczania chorób zakaŸ-
nych zwierz¹t (Dz. U. z 2008 r., Nr 1342 z póŸn. zm.) i ustawa z dnia 20 maja 1971 r. –
Kodeks wykroczeñ (Dz. U. z 2010, Nr 46, poz. 275 z póŸn. zm.).

Obowi¹zek szczególnej ostro¿noœci przy trzymaniu zwierzêcia nak³ada na w³aœci-
ciela art. 77 kodeksu wykroczeñ, w którym ustalono, ¿e „kto nie zachowuje zwyk³ych
lub nakazanych œrodków ostro¿noœci przy trzymaniu zwierzêcia, podlega karze grzyw-
ny do 250 z³otych albo karze nagany”.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
oraz do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka

Szanowny Panie Ministrze!
Z uwagi na utrudniony dostêp g³uchoniemych do pe³nego odbioru progra-

mów telewizyjnych proszê o wprowadzenie w TVP pewnej liczby filmów,
w tym zagranicznych, w których zamiast t³umacz¹cego dialogi lektora bêdzie
dostêpna oryginalna wersja jêzykowa z zamieszczonymi napisami w jêzyku
polskim.

Uwa¿am, ¿e ta zmiana wp³ynie pozytywnie na pog³êbianie znajomoœci jê-
zyków obcych w spo³eczeñstwie polskim.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 15 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Tadeusza Gruszki z³o¿one podczas

69. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r. (sygn. BPS/DSK-043-3271/11),
uprzejmie przekazujê stosowne informacje.

Na wstêpie nale¿y podkreœliæ, i¿ zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o radiofonii i tele-
wizji nadawca kszta³tuje program samodzielnie. Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego nie ma wiêc wp³ywu na treœæ programów emitowanych przez nadawców, w tym
nadawców publicznych.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie
ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw, która w chwili obecnej jest
przedmiotem prac Senatu RP, zawiera regulacje dotycz¹ce wprowadzania udogodnieñ
dla niepe³nosprawnych w programach telewizyjnych. Zgodnie z wprowadzonym do
ustawy o radiofonii i telewizji art. 18a nadawcy programów telewizyjnych bêd¹ „obo-
wi¹zani do zapewniania dostêpnoœci programów dla osób niepe³nosprawnych z powo-
du dysfunkcji narz¹du wzroku oraz osób niepe³nosprawnych z powodu dysfunkcji
narz¹du s³uchu, przez wprowadzanie odpowiednich udogodnieñ: audiodeskrypcji, na-
pisów dla nies³ysz¹cych oraz t³umaczeñ na jêzyk migowy, tak aby co najmniej 10%
kwartalnego czasu nadawania programu, z wy³¹czeniem reklam i telesprzeda¿y, posia-
da³o takie udogodnienia”. Kwota ta w pierwszym roku obowi¹zywania ustawy (tj. w ro-
ku 2011) bêdzie wynosi³a 5% kwartalnego czasu nadawania.

Wydaje siê wiêc, i¿ po wejœciu w ¿ycie powy¿szej regulacji, które przewidziane jest
na 1 lipca 2011 r. osoby niepe³nosprawne z powodu dysfunkcji narz¹du wzroku oraz
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osoby niepe³nosprawne z powodu dysfunkcji narz¹du s³uchu bêd¹ mia³y u³atwiony
dostêp do czêœci programów telewizyjnych.

Mam nadziejê, ¿e Pan Marsza³ek uzna przedstawione wyjaœnienia za wystarczaj¹ce.

Z powa¿aniem

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bogdan Zdrojewski

Stanowisko
PRZEWODNICZ¥CEGO
KRAJOWEJ RADY
RADIOFONII I TELEWIZJI

Warszawa, 23 lutego 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym oœwiadczeniem senatora Tadeusza Gruszki (BPS/DSK-

-043-3272/11), z³o¿onym podczas 69. posiedzenia Senatu RP, 27 stycznia 2011 roku
uprzejmie informujê, ¿e zwróci³em siê do Zarz¹du Telewizji Polskiej SA o przedstawie-
nie KRRiT stanowiska, dotycz¹cego mo¿liwoœci uwzglêdnienia postulatu zg³oszonego
przez p. senatora T. Gruszkê.

O wyniku postêpowania w tej sprawie poinformujê Pana Marsza³ka odrêbnie.

Z powa¿aniem

Jan Dworak

OdpowiedŸ
PRZEWODNICZ¥CEGO
KRAJOWEJ RADY
RADIOFONII I TELEWIZJI

Warszawa, 5 kwietnia 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym oœwiadczeniem senatora Tadeusza Gruszki

(BPS/DSK-043-3272/11), z³o¿onym podczas 69. posiedzenia Senatu RP, 27 stycznia
2011 roku oraz w nawi¹zaniu do korespondencji z 23 lutego 2011 roku uprzejmie in-
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formujê, ¿e wyjaœnienia na temat mo¿liwoœci zwiêkszenia dostêpu osób g³uchonie-
mych do programów Telewizji Polskiej SA oraz emisji filmów w wersji oryginalnej
z napisami w jêzyku polskim przekaza³ p. Juliusz Braun, p.o. Prezesa TVP SA.

W za³¹czeniu przekazujê treœæ tych wyjaœnieñ.
Pragnê jednoczeœnie poinformowaæ, ¿e kwestia zwiêkszenia dostêpnoœci przekazów

telewizyjnych dla osób g³uchoniemych, a co za tym idzie przeciwdzia³anie ich wyklu-
czeniu w tym zakresie, jest dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jedn¹ ze spraw naj-
wa¿niejszych. Tym zagadnieniom poœwiêcona bêdzie m.in. jedna z sesji konferencji
Poznañ Media Expo 2011, organizowanej przez KRRiT w dniach 15–16 kwietnia 2011
roku.

Z powa¿aniem

Jan Dworak

Za³¹cznik
Pismo p.o. PREZESA ZARZ¥DU TVP SA

Warszawa, 25 marca 2011 r.

Pan
Jan Dworak
Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy,
w odpowiedzi na pismo WSW-051-185/2011/2 z dnia 23 lutego 2011 r., dotycz¹ce

wyst¹pienia Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z oœwiadczeniem sena-
tora Tadeusza Gruszki, z³o¿onym podczas 69. posiedzenia Senatu RP 27 stycznia 2011 r.,
przedstawiam poni¿ej stanowisko Telewizji Polskiej SA w tej sprawie.

W oœwiadczeniu pana senatora Tadeusza Gruszki zosta³y poruszone dwie, tylko
pozornie maj¹ce wiele wspólnego kwestie, gdy¿ odrêbnym zagadnieniem jest emisja
ogólnie dostêpnych audycji pod k¹tem mo¿liwoœci ich odbioru przez osoby g³uchonie-
me, nies³ysz¹ce i niedos³ysz¹ce, a nieco innym, zagadnienie pog³êbiania znajomoœci
jêzyków obcych w spo³eczeñstwie poprzez emisjê filmów zagranicznych w oryginalnej
wersji jêzykowej, z napisami.

Odnosz¹c siê do kwestii umo¿liwienia osobom g³uchoniemym odbioru programów
telewizyjnych, uprzejmie wyjaœniam, ¿e w codziennej ofercie Telewizji Polskiej SA jest
znaczna liczba audycji, w tym równie¿ filmy i seriale zagraniczne, które mo¿na odbie-
raæ z teletekstem. Staramy siê równie¿ dla tej grupy widzów nadawaæ programy
z udzia³em t³umacza jêzyka migowego. W ramach wspó³pracy ze stowarzyszeniami
osób nies³ysz¹cych i niedos³ysz¹cych wypracowujemy takie formy emisji programu,
aby zaspokajaæ rzeczywiste oczekiwania tej grupy widzów. Maj¹c œwiadomoœæ, jak
wa¿ny dla œrodowiska osób nies³ysz¹cych jest dostêp do szeroko rozumianej informa-
cji, staramy siê wybieraæ programy do opracowania napisów dla nies³ysz¹cych w taki
sposób, aby oferta w tym zakresie by³a jak najbardziej urozmaicona i dostarcza³a od-
biorcom wiadomoœci przekazywane w codziennych serwisach informacyjnych, stwa-
rza³a im szansê na rozwijanie zainteresowañ i uczestniczenie w ¿yciu spo³eczno-
-kulturalnym oraz nie pozbawia³a ich rozrywki. Priorytetowo traktowane s¹ przy tym
polskie produkcje, które osoby nies³ysz¹ce mog¹ poznaæ wy³¹cznie dziêki napisom.
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Nieco bardziej z³o¿onym zagadnieniem, jeœli chodzi o oczekiwania widzów, jest emi-
sja filmów zagranicznych w oryginalnej wersji jêzykowej, bez lektora. Trudno nie zgo-
dziæ siê z tez¹, ¿e mo¿e to przyczyniæ siê do pog³êbiania znajomoœci jêzyków obcych,
szczególnie wœród osób zainteresowanych tego rodzaju form¹ edukacji. Z wszystkich,
przeprowadzonych dotychczas badañ widowni telewizyjnej wynika jednak, ¿e wiêk-
szoœæ polskich widzów oczekuje emisji filmów zagranicznych z lektorem. Telewizja Pol-
ska podejmowa³a ju¿ niejednokrotnie próby emisji filmów w oryginalnej wersji
jêzykowej, jedynie z napisami w jêzyku polskim, jednak reakcje widzów potwierdza³y
wyniki badañ widowni telewizyjnej. Przeciwko takiej formie emisji protestowali widzo-
wie maj¹cy przestarza³e, niedu¿e odbiorniki telewizyjne, a takim sprzêtem dysponuje
wci¹¿ jeszcze oko³o 30 procent gospodarstw domowych. Krytyczne uwagi zg³aszali rów-
nie¿ telewidzowie maj¹cy problemy ze wzrokiem, nierzadko osoby niewidome, jak rów-
nie¿ osoby starsze wiekiem, które sygnalizowa³y problemy ze wzrokiem i s³ab¹
znajomoœæ jêzyków obcych.

Dlatego te¿ tego rodzaju emisja ma miejsce sporadycznie, ciesz¹c siê jednak pozy-
tywnym odbiorem np. w przypadku transmisji widowisk operowych, czy filmów muzycz-
nych.

Zadaniem nadawcy publicznego jest nie tylko godzenie, ale i sprostanie ró¿norod-
nym oczekiwaniom poszczególnych grup telewidzów, ze szczególnym uwzglêdnieniem
tych widzów, którzy s¹ dyskryminowani przez nadawców komercyjnych. Nale¿y jednak
mieæ œwiadomoœæ, ¿e misyjna dzia³alnoœæ antenowa jest niezwykle utrudniona w sy-
tuacji, gdy ponad 80 procent œrodków finansowych telewizja publiczna jest zmuszona
pozyskiwaæ z reklamy i sponsoringu. Pomimo tego, staramy siê minimalizowaæ skutki
oszczêdnoœci, jakich musieliœmy dokonaæ równie¿ w bud¿ecie Redakcji Napisów dla
Nies³ysz¹cych. Systematycznie podejmowane s¹ dzia³ania na rzecz pozyskania œrod-
ków finansowych na rozszerzenie oferty programowej TVP SA dla osób nies³ysz¹cych
i niedos³ysz¹cych, które umo¿liwiaj¹ nam wzbogacanie oferty telewizji publicznej
o wiêksz¹ liczbê pozycji programowych z teletekstem, w tym równie¿ filmów i seriali za-
granicznych.

Oczekiwaniom osób z wadami s³uchu sprzyja niew¹tpliwie rozwój technologiczny,
zwi¹zany z cyfryzacj¹, jak równie¿ wprowadzane w naszym kraju, w odniesieniu do tej
grupy widzów, regulacje prawne, dostosowuj¹ce dzia³alnoœæ antenow¹ stacji telewizyj-
nych do wymogów Unii Europejskiej. Sprzyjaæ to bêdzie w coraz wiêkszym zakresie
mo¿liwoœci dokonywania indywidualnego wyboru co do sposobu odbierania progra-
mu, i to zarówno w zakresie oferty programowej, jak i opracowania audycji (format ob-
razu, oryginalna œcie¿ka jêzykowa, napisy). Pragnê przy tym zapewniæ, ¿e Telewizja
Polska SA dok³ada wszelkich starañ, aby wywi¹zywaæ siê z obowi¹zków nadawcy pub-
licznego w zakresie zaspokajania potrzeb osób z wadami s³uchu, jak równie¿ w zakre-
sie zaspokajania potrzeb edukacyjnych naszych widzów.

Z powa¿aniem

TELEWIZJA POLSKA SA
p.o. PREZES ZARZ¥DU
Juliusz Braun
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej,
ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

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

Szanowni Pañstwo!
Dziêkujê za odpowiedzi na moje pisma dotycz¹ce problemu wy³¹czenia

wydatków obarczonych b³êdem systemowym z refundacji w ramach p³atno-
œci przekazywanych beneficjentom Programu Operacyjnego „Infrastruktura
i Œrodowisko” w ramach dzia³añ 1.1 i 1.2, a w szczególnoœci wysokoœci na³o-
¿onej korekty finansowej. Wyjaœniaj¹ one wiele poruszonych przeze mnie
kwestii, jednak niewystarczaj¹co mnie satysfakcjonuj¹.

Pañstwa odpowiedzi pokazuj¹, i¿ poruszony przeze mnie problem nie jest
przypadkiem odosobnionym, a wysokoœæ nak³adanych korekt / wy³¹czeñ
wydatków wynosi co najmniej kilkadziesi¹t milionów z³otych w skali kraju.
Stanowi to zagro¿enie, jeœli chodzi o realnoœæ zakoñczenia wa¿nych i potrzeb-
nych Polsce inwestycji infrastrukturalnych.

Wskazuj¹ Pañstwo, i¿ naruszenie stanowi b³¹d systemowy wynikaj¹cy
z niedostosowania prawa polskiego do przepisów wspólnotowych. Proszê
o wskazanie konkretnych zapisów w aktach prawa wspólnotowego uzasad-
niaj¹cych poprawnoœæ stanowiska instytucji zarz¹dzaj¹cej. Proszê tak¿e
o wskazanie wyników audytu KE (kopie raportów), na które powo³uje siê IZ
w Zaleceniach.

Uprzejmie proszê tak¿e o wyjaœnienie, co pañstwo rozumiej¹ poprzez
stwierdzenie „beneficjent mo¿e zaproponowaæ do refundacji inne wydatki,
które nie s¹ obarczone b³êdem skutkuj¹cym potr¹cenie z puli wydatków da-
nego projektu”. Jak beneficjent ma przedstawiæ inne wydatki, skoro wszyst-
kie s¹ opisane we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinan-
sowanie z za³¹cznikami? Czy nale¿y to rozumieæ jako dopuszczenie przez IZ
zmian w projektach?

Wyra¿am g³êbokie zaniepokojenie tym, i¿ w dalszym ci¹gu brakuje me-
chanizmów unikania skutków tego typu nieprawid³owoœci przez beneficjen-
tów oraz tym, i¿ mimo deklaracji zarówno Pañstwa, jak i IZ POIiŒ o braku
zamiarów karania beneficjentów, to w³aœnie na nich spoczywaæ bêdzie ca³y
ciê¿ar b³êdów pope³nionych przez wdra¿aj¹cych programy ze œrodków UE.
W zwi¹zku z takimi dzia³aniami, bior¹c pod uwagê istotn¹ nierównowagê si³
miêdzy instytucj¹ zarz¹dzaj¹c¹ a beneficjentami, wrêcz nale¿y postawiæ py-
tanie o realn¹ mo¿liwoœæ wykonania przez Polskê zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z akcesji do Unii Europejskiej. Jeœli jest to – a jest – niezawiniony przez benefi-
cjentów b³¹d systemowy, to oczywiste powinno byæ przejêcie ciê¿aru skut-
ków finansowych przez instytucje zarz¹dzaj¹ce, a œrodki finansowe winny
byæ zabezpieczone przez bud¿et pañstwa.

Proszê o informowanie mnie o nastêpnych konsekwencjach wyci¹gniê-
tych wobec wszystkich oœmiu beneficjentów, o których Pañstwo napisali.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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OdpowiedŸ
MINISTRA
ROZWOJU REGIONALNEGO

Warszawa, 4.03.2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

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

re zosta³o przedstawione podczas 69. posiedzenia Senatu RP, w dniu 27 stycznia br.,
na wstêpie pragnê poinformowaæ, ¿e resort rozwoju regionalnego, w tym Instytucja Za-
rz¹dzaj¹ca POIiŒ, nie posiada wczeœniejszej korespondencji pomiêdzy Panem Senato-
rem oraz innymi instytucjami w zakresie omawianej w ww. piœmie sprawy. W zwi¹zku
z powy¿szym odniosê siê jedynie do kwestii ujêtych w przedmiotowym oœwiadczeniu,
odnoœnie do podejmowanych przez MRR dzia³añ.

1. Kwestia niezgodnoœci prawa krajowego z prawem UE.
KE identyfikowa³a nastêpuj¹ce b³êdy w udzielaniu zamówieñ publicznych realizo-

wanych na podstawie przepisów sprzed nowelizacji ustawy Prawo zamówieñ publicz-
nych z paŸdziernika 2008 r.1, które wynika³y z niedostosowania prawa krajowego do
prawa UE:

A. Pierwszym takim uchybieniem jest brak publikacji w Dzienniku Urzêdowym Unii
Europejskiej sprostowania og³oszenia o wyd³u¿eniu przez Zamawiaj¹cego ter-
minu sk³adania ofert. KE w takim przypadku podkreœli³a naruszenie zasady rów-
nego traktowania i przejrzystoœci wynikaj¹cych z Traktatu Wspólnot Europejskich.
Prawo europejskie w okresie realizowania procedur poddanych audytowi nie na-
k³ada³o wprost obowi¹zku na zamawiaj¹cego polegaj¹cego na publikowaniu
w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej informacji o zmianie terminu sk³adania
ofert, niemniej KE stoi na stanowisku, ¿e termin z³o¿enia oferty jest podstawowym
elementem procedury przetargowej i termin ten powinien byæ znany wszystkim po-
tencjalnym stronom zainteresowanym udzia³em w postêpowaniu.
Do dnia nowelizacji ustawy Pzp obowi¹zywa³ w tym zakresie art. 38 ust. 6, zgodnie
z którym informacjê o przesuniêciu terminu sk³adania ofert zamawiaj¹cy jest
obowi¹zany przekazaæ wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacjê
istotnych warunków zamówienia. Przepisy ustawy Pzp nie nakazywa³y jednak
wprost, aby sprostowanie dotycz¹ce zmiany terminu sk³adania ofert zosta³o
opublikowane w og³oszeniu o zamówieniu. Dopiero w wyniku nowelizacji ustawy
Pzp zosta³ dodany art. 38 ust. 4a, który wskazuje ¿e „je¿eli w postêpowaniu prowa-
dzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treœci specyfikacji istotnych
warunków zamówienia prowadzi do zmiany treœci og³oszenia o zamówieniu, za-
mawiaj¹cy:

⇒ zamieszcza og³oszenie o zmianie og³oszenia w Biuletynie Zamówieñ Publicznych –
je¿eli wartoœæ zamówienia jest mniejsza ni¿ kwoty okreœlone w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 11 ust. 8;

⇒ przekazuje Urzêdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og³o-
szenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprosto-
wania, drog¹ elektroniczn¹, zgodnie z form¹ i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej okreœlonej w dyrektywie – je¿eli wartoœæ zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty okreœlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8”.

69. posiedzenie Senatu w dniu 27 stycznia 2011 r. 33

1 W zwi¹zku z otrzymaniem przez stronê polsk¹ (Urz¹d Zamówieñ Publicznych) w 2007 roku noty KE wska-
zuj¹cej na niezgodnoœæ prawa krajowego z prawem wspólnotowym w zakresie zamówieñ publicznych,
prawo krajowe tj. ustawa Prawo Zamówieñ Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.19.177,
z póŸniejszymi zmianami; zwana dalej Ustaw¹ Pzp) zosta³o zmienione i w dniu 24 paŸdziernika 2008 r.
wesz³a w ¿ycie nowelizacja wprowadzaj¹ca postanowienia dostosowuj¹ce ustawê do wymogów na³o¿o-
nych w dyrektywach UE.



B. Drugim uchybieniem wykazywanym przez KE jest dyskryminacyjne kryterium
udzia³u w postêpowaniu. Zakwestionowanym kryterium przez KE by³o stawianie
przez zamawiaj¹cych wymogu posiadania przez wykonawców odpowiedniego
potencja³u technicznego do wykonania zamówienia na etapie sk³adania
oferty. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci, Zamawiaj¹cy powinien wymagaæ jedynie, aby potencjalny oferent
udowodni³, ¿e bêdzie mia³ do dyspozycji okreœlone elementy sprzêtu, je¿eli zosta-
nie wybrany, tj. gdy bêdzie realizowa³ zamówienie, a nie w momencie przeprowa-
dzania procedury. Zgodnie z treœci¹ art. 27 ust. 1 lit. c dyrektywy 93/37/EEC in-
stytucja zamawiaj¹ca mo¿e wymagaæ od wykonawcy oœwiadczenia dotycz¹cego
wyposa¿enia, sprzêtu i urz¹dzeñ technicznych, aby zbadaæ zdolnoœæ wykonawcy
do wykonania zamówienia.
W audytowanych przypadkach zamawiaj¹cy naruszy³ ogólne zasady Traktatu WE,
tj. zasady proporcjonalnoœci i równego traktowania oferentów w œwietle orzecze-
nia Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci (C314/01 ARGE Telecom&Part-
ner). KE podkreœli³a równie¿ naruszenie ww. dyrektywy VE o zamówieniach publi-
cznych. Art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp oraz § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz¹dzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów, ja-
kich mo¿e ¿¹daæ zamawiaj¹cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mog¹ byæ sk³adane nie wskazywa³y jednoznacznie, ¿e ¿¹danie wykazania siê przez
wykonawcê potencja³em technicznym odnosi siê do momentu realizacji zamówie-
nia. De facto, KE przyjê³a, ¿e wymogi wskazywa³y, ¿e wykonawca na dzieñ z³o¿enia
oferty musi byæ w posiadaniu odpowiedniego sprzêtu.

Nale¿y jednoczeœnie mieæ na uwadze, ¿e powy¿sze dwa b³êdy mog¹ byæ uznane za
niewynikaj¹ce z winy beneficjenta jedynie w przypadku je¿eli procedura przetargowa
prowadzona by³a pod re¿imem ustawy Pzp obowi¹zuj¹cej przed nowelizacj¹ z paŸdzier-
nika 2008 r.

W za³¹czeniu przekazujê kopiê raportu z audytu przeprowadzonego przez KE w la-
tach 2005–2006 w zakresie prowadzenia postêpowañ przetargowych na projektach
wspó³finansowanych z Funduszu Spójnoœci.

2. Mechanizmy minimalizuj¹ce skutki wp³ywu niepe³nej transpozycji w prawie
krajowym prawa VE – mo¿liwoœæ proponowania innych wydatków do refundacji.

Odnosz¹c siê do wprowadzonych mechanizmów minimalizuj¹cych skutki wp³ywu
niepe³nej transpozycji w prawie krajowym prawa wspólnotowego chcia³abym przeka-
zaæ nastêpuj¹ce dzia³ania w systemie zarz¹dzania i kontroli, które mog¹ wp³yn¹æ pozy-
tywnie na realizowane projekty w POIiŒ: Dzia³aj¹c zgodnie z przepisami zarówno
krajowymi jak i wspólnotowymi, nie ma mo¿liwoœci uznania wydatków obarczonych
„b³êdem systemowym” za kwalifikowane i podlegaj¹ce refundacji w ramach p³atnoœci
przekazywanych beneficjentom Programu.

Ponadto, zgodnie bowiem z obowi¹zuj¹cym prawem wspólnotowym (rozporz¹dze-
nia 1083/2006 i 1828/2006) wydatki kwalifikowalne musz¹ byæ zgodne z zasadami
wspólnotowymi i krajowymi, a jednoczeœnie operacje musz¹ spe³niaæ odpowiednie za-
sady wspólnotowe i krajowe przez ca³y okres realizacji. W przypadku tzw. nieprawid³o-
woœci systemowych niespe³niona jest przes³anka zgodnoœci z prawem wspólnotowym.
Tym samym, na obecnym etapie nie ma mo¿liwoœci refundacji tego typu wydatków be-
neficjentowi ze œrodków przeznaczonych na finansowanie projektu na podstawie umo-
wy o dofinansowanie.

W przypadku dokonywanych wy³¹czeñ, tj. przed zatwierdzeniem wydatków benefi-
cjentom w ramach wniosków o p³atnoœæ, beneficjent ma prawo przed³o¿yæ do refunda-
cji inne wydatki spe³niaj¹ce warunki kwalifikowalnoœci, zatem wy³¹czenie czêœci
wydatków nie wi¹¿e siê z utrat¹ czêœci dofinansowania, gdy¿ ostatecznie, np. w przy-
padku wzrostu wartoœci projektu, beneficjent uzyska w ca³oœci obiecane dofinansowa-
nie. Zgodnie z przyjêtymi regu³ami, beneficjent mo¿e przedstawiæ do refundacji
wydatki, które s¹ w kwalifikowanym zakresie rzeczowym projektu lecz nie by³y plano-
wane do przedstawienia do refundacji. Oprócz tego tak¿e, beneficjenci mog¹ wystêpo-
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waæ w okreœlonych przypadkach do instytucji w systemie wdra¿ania POIiŒ z wnios-
kami o aneksowanie umów o dofinansowanie.

Z tego punktu widzenia, zasadnym wydaje siê, aby do czasu ostatecznego rozlicze-
nia projektu nie obci¹¿aæ w ca³oœci bud¿etu pañstwa kwotami nieprawid³owoœci. Bio-
r¹c pod uwagê powy¿sze uwarunkowania MRR zaleca beneficjentom w takich
przypadkach w pierwszej kolejnoœci deklarowanie wydatków nieobci¹¿onych ww. ko-
rektami niejako w zamian („na podmianê”) wydatków obci¹¿onych ww. korektami. Na-
le¿y tak¿e podkreœliæ fakt, ¿e w przypadku kwot nieprawid³owoœci, które zosta³y
uprzednio zadeklarowane KE jako kwalifikowalne i prawid³owe, kraj cz³onkowski ma
mo¿liwoœæ ich ponownego wykorzystania na inne cele tj. na inne projekty, dzia³ania,
priorytety lub programy operacyjne, zatem kwoty te pozostaj¹ nadal do wykorzystania
w ramach przyznanych Polsce pierwotnie alokacji.

3. Kwestia odpowiedzialnoœci finansowej.
Maj¹c na uwadze opisane ograniczenia o charakterze prawnym, MRR zwróci³ siê do

MF z proœb¹ o ustalenie przez Ministra Finansów alternatywnej procedury pozwala-
j¹cej na wyp³atê beneficjentom œrodków umo¿liwiaj¹cych pokrycie wydatków uzna-
nych za niekwalifikowane w zwi¹zku z tego typu b³êdami, za które beneficjent nie
ponosi odpowiedzialnoœci. W opinii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niezasadne
jest nak³adanie na beneficjentów korekt finansowych w przypadku, gdy wina za wy-
st¹pienie nieprawid³owoœci le¿y po stronie pañstwa w zwi¹zku z niepe³n¹ transpozycj¹
prawa wspólnotowego. Odnosi siê to zw³aszcza do sytuacji, w której do wykrycia nie-
prawid³owoœci dosz³o po rozliczeniu wydatku beneficjentowi (w takiej sytuacji zgodnie
z regulacjami UE istnieje obowi¹zek obni¿enia kwoty dofinansowania dla beneficjenta
o zadeklarowan¹ do KE kwotê nieprawid³owoœci) lub do sytuacji, w której beneficjent
nie poniesie innych wydatków, które mog³yby zostaæ przed³o¿one do refundacji w za-
mian za wydatki uznane za niekwalifikowalne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
zwraca³o siê do Ministerstwa Finansów o zajêcie jednoznacznego stanowiska w powy¿-
szej kwestii oraz zabezpieczenie odpowiednich kwot w bud¿ecie pañstwa wynikaj¹cych
z przedstawianych wyliczeñ odnoœnie do b³êdów zwi¹zanych z niepe³n¹ transpozycj¹
prawa wspólnotowego w prawie krajowym.

Nale¿y mieæ tak¿e na uwadze fakt, ¿e zgodnie z postanowieniami umowy o dofinan-
sowanie beneficjent jest zobowi¹zany do zrealizowania projektu w pe³nym zakresie,
zgodnie z umow¹ oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa krajowego i wspól-
notowego. W szczególnoœci umowa nak³ada na beneficjenta wymóg przestrzegania za-
sad polityk wspólnotowych, w tym m.in. udzielania zamówieñ publicznych. Trzeba
przy tym tak¿e zauwa¿yæ, ¿e przepisy ustawy o finansach publicznych nie daj¹ mo¿li-
woœci, by z góry za³o¿yæ odst¹pienie od dochodzenia zwrotu nale¿noœci, w tym nalicza-
nia odsetek z tytu³u nieprawid³owoœci, niezale¿nie od stanowiska uznaj¹cego brak
zasadnoœci dochodzenia od beneficjenta nale¿noœci w takim przypadku2. Zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawy o finansach publicznych p³atnoœci dla benefi-
cjentów mog¹ byæ przekazywane jedynie na pokrycie wydatków kwalifikowanych,
a wiêc spe³niaj¹cych zasady krajowe oraz wspólnotowe.

Niezale¿nie od powy¿szego, w ocenie MRR niezasadnym jest zarówno odzyskiwa-
nie od beneficjenta œrodków z tytu³u tzw. korekty systemowej oraz naliczanie odsetek
od nieprawid³owoœci, za które beneficjent nie ponosi odpowiedzialnoœci. Bior¹c jed-
nak pod uwagê obowi¹zuj¹ce regulacje prawne zobowi¹zuj¹ce do uznawania za nie-
kwalifkowalne wydatków obarczonych tzw. b³êdem systemowym nale¿y liczyæ siê
z wystêpowaniem przez beneficjentów z roszczeniem o wyp³atê nale¿nych im œrod-
ków.

Trzeba mieæ przy tym jednoczeœnie na uwadze, ¿e obecnie istniej¹ce rozwi¹zanie
polegaj¹ce na mo¿liwoœci przedk³adania do refundacji innych wydatków w zamian za
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obarczone korektami jest korzystne zarówno dla beneficjenta, który ma mo¿liwoœæ
uzyskania ca³oœci dofinansowania okreœlonego w umowie o dofinansowanie, ponadto
jest korzystne dla bud¿etu pañstwa, gdy¿ nie powoduje jego obci¹¿enia kwotami nie-
prawid³owoœci. Zdaniem MRR, jedynie w przypadku braku mo¿liwoœci przedstawienia
nowych wydatków do refundacji, a tak¿e w przypadku nieprawid³owoœci powoduj¹cej
obni¿enie kwoty dofinansowania powinna zostaæ okreœlona procedura zwrotu benefi-
cjentowi kwot objêtych tzw. nieprawid³owoœci¹ systemow¹.

Z powa¿aniem

El¿bieta Bieñkowska

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 9 marca 2011 r.

Pani Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 2 lutego 2011 r. nr BPS/DSK-043-3273/11, przy któ-

rym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Andrzeja Grzyba podczas 69. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r., uprzejmie informujê, ¿e Ministerstwo
Finansów wnikliwie analizuje problem ewentualnej kompensaty Beneficjentom strat
wynikaj¹cych z braku mo¿liwoœci ubiegania o refundacjê wydatków obarczonych
uchybieniem systemowym.

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e w ka¿dym wypadku niezbêdne jest ustalenie, czy na-
ruszenia s¹ bezsprzecznie niezawinione przez Beneficjentów i wynikaj¹ wy³¹cznie z po-
wodu niedostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Niezbêdne mog¹
okazaæ siê, poparte protoko³ami, ustalenia z kontroli przeprowadzonych przez instytu-
cje zaanga¿owane we wdra¿anie POIiŒ w poszczególnych przypadkach.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Stanowisko
DYREKTORA BIURA
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŒRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Warszawa, 7.07.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymanym zapytaniem z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odnoœ-

nie do udzielenia odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Andrzeja
Grzyba podczas 69. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informujê, ¿e odpowiedŸ na wy-
¿ej wymienione oœwiadczenie Prezesa Zarz¹du Narodowego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej Pana Jana R¹czki zosta³a przes³ana pismem z dnia
25 lutego 2011 r. do Pana Senatora Andrzeja Grzyba, do Biura Senatorskiego w Staro-
gardzie Gdañskim.

W za³¹czeniu przedmiotowe pismo.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR BIURA
Janusz Topolski

OdpowiedŸ
PREZESA ZARZ¥DU
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŒRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Warszawa, 25.02.2011 r.

Pan Andrzej Grzyb
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora na 69. posiedzeniu Se-
natu w dniu 27 stycznia 2011 r. dotycz¹ce problemu wy³¹czenia wydatków obarczo-
nych b³êdem systemowym z refundacji w ramach p³atnoœci przekazywanych
beneficjentom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko pragnê wyjaœniæ
interesuj¹ce Pana Senatora kwestie.

Podstawowe akty prawa wspólnotowego reguluj¹ce problematykê funduszy struk-
turalnych to Rozporz¹dzenie Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawia-
j¹ce przepisy ogólne dotycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Funduszu Spójnoœci oraz Rozporz¹dzenie
Komisji (WE) 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. zawieraj¹ce szczegó³owe zasady wy-
konania rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Zgodnie z art. 59 ust. 1 lit. a Rozpo-
rz¹dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 dla ka¿dego programu operacyjnego pañstwo
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cz³onkowskie wyznacza instytucjê zarz¹dzaj¹c¹: krajowy, regionalny lub lokalny organ
w³adzy publicznej lub podmiot publiczny lub prywatny, wyznaczone przez pañstwo
cz³onkowskie do zarz¹dzania programem operacyjnym. IZ dzia³aj¹c na podstawie upo-
wa¿nienia udzielonego przez art. 35 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju wyda³a Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawid³owo
poniesionych w ramach POIiŒ. Definicja nieprawid³owoœci systemowej wskazana zo-
sta³a w rozdziale 6 pkt 4 wskazanych Zaleceñ. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem
wspólnotowym (wskazane na pocz¹tku Rozporz¹dzenia 1083/2006 i 1828/2006) wy-
datki kwalifikowane musz¹ byæ zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi, a jed-
noczeœnie operacje musz¹ spe³niaæ odpowiednie zasady wspólnotowe i krajowe przez
ca³y okres realizacji. W przypadku nieprawid³owoœci systemowych niespe³niona jest
przes³anka zgodnoœci z prawem wspólnotowym, nie wystêpuje wiêc mo¿liwoœæ refun-
dacji tego typu wydatków beneficjentom ze œrodków przeznaczonych na finansowanie
projektu na podstawie umowy o dofinansowanie. Podstaw¹ prawn¹ dzia³añ podejmo-
wanych w odniesieniu do nieprawid³owoœci systemowych jest art. 98 ust. 2 Rozpo-
rz¹dzenia Rady (WE) nr 1083/2006, który stanowi, i¿ „Pañstwo cz³onkowskie doko-
nuje korekt finansowych wymaganych w zwi¹zku z pojedynczymi lub systemowymi
nieprawid³owoœciami stwierdzonymi w operacjach lub programach operacyjnych. Ko-
rekty dokonywane przez pañstwo cz³onkowskie polegaj¹ na anulowaniu ca³oœci lub
czêœci wk³adu publicznego w ramach programu operacyjnego. Pañstwo cz³onkowskie
bierze pod uwagê charakter i wagê nieprawid³owoœci oraz straty finansowe poniesione
przez fundusze”.

Uzyskane z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informacje, zawarte m.in. w Zale-
ceniach nr 9/2010 IZ PO IiŒ daj¹ podstawê do uznania, i¿ równie¿ w ocenie IZ PO IiŒ
karanie beneficjenta za niedostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego nie
jest w³aœciwe. Brak jest jednak mo¿liwoœci uznania wydatków obarczonych „b³êdem
systemowym” za kwalifikowane i podlegaj¹ce refundacji w ramach p³atnoœci przekazy-
wanych beneficjentom Programu. Jak zosta³o bowiem wy¿ej wskazane w niniejszym
piœmie, dla uznania wydatków za kwalifikowane wymagana jest zgodnoœæ z zasadami
zarówno wspólnotowymi jak i krajowymi. W przypadku nieprawid³owoœci systemo-
wych niespe³niona jest przes³anka zgodnoœci z prawem unijnym.

MRR stoi równie¿ na stanowisku, i¿ instytucj¹ w³aœciw¹ do opracowania œcie¿ki
postêpowania w odniesieniu do pokrywania wydatków obarczonych nieprawid³owo-
œciami systemowymi jest Ministerstwo Finansów. Na chwilê obecn¹ brak jest wi¹¿¹ce-
go stanowiska umo¿liwiaj¹cego opracowanie procedury pozwalaj¹cej na unikniêcie
przez beneficjentów negatywnych skutków finansowych zwi¹zanych z wyst¹pieniem
nieprawid³owoœci systemowych. W bud¿ecie pañstwa nie zosta³y zarezerwowane ani
przewidziane œrodki na ten cel. Beneficjenci powinni zatem wykorzystaæ mo¿liwoœæ po-
krycia nieprawid³owoœci z innych wydatków, które mog³yby byæ kwalifikowane na da-
nym projekcie. Beneficjent mo¿e wiêc zaproponowaæ do refundacji wydatki, które nie
s¹ obarczone b³êdem skutkuj¹cym potr¹cenie z puli wydatków danego projektu. Roz-
wi¹zanie takie pozwala na unikniêcie definitywnej utraty œrodków z alokacji danego
projektu.

Odnosz¹c siê do kwestii przedstawiania innych wydatków w celu unikniêcia po-
tr¹ceñ stwierdziæ nale¿y, ¿e jest to mechanizm pozwalaj¹cy unikn¹æ zmniejszenia kwo-
ty wydatków kwalifikowanych w ramach wniosku beneficjenta o p³atnoœæ. Mo¿liwoœæ
zastêpowania wydatków dotyczy tylko etapu wykrycia nieprawid³owoœci przed refun-
dacj¹/rozliczeniem wydatku beneficjentowi (przed zatwierdzeniem wniosku benefi-
cjenta o p³atnoœæ). Wielkoœæ dofinansowania ze œrodków UE odnosi siê jedynie do
kwalifikowanej wartoœci projektu.

Nale¿y w tym miejscu wyjaœniæ, ¿e dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej
obejmuje okreœlony procent wydatków kwalifikowanych na projekcie (np. 50%, 85%).
Oznacza to, ¿e w przypadku gdy na jednym z kontraktów wchodz¹cych w sk³ad danego
projektu wyst¹pi¹ nieprawid³owoœci a na innych kontraktach maj¹ miejsce przekro-
czenia w realizacji kwalifikowanych nak³adów, Beneficjent ma prawo do wykorzystania
nadwy¿kowej czêœci wydatków kwalifikowanych z innych kontraktów do zast¹pienia
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wydatków obci¹¿onych nieprawid³owoœciami tak aby ³¹czna kwota dofinansowania ca-
³ego projektu œrodkami z UE nie uleg³a obni¿eniu.

Wskazany mechanizm nie bêdzie móg³ byæ jednak zastosowany w przypadku, gdy
projekt jest realizowany w oparciu o jeden kontrakt. W takiej sytuacji w razie stwier-
dzenia nieprawid³owoœci w kontrakcie wszystkie wydatki staj¹ siê niekwalifikowane.
Nie zachodzi wiêc mo¿liwoœæ przedstawienia do rozliczenia innych wydatków, nastê-
puje zatem obni¿enie dofinansowania o kwotê w³aœciwej dla danej nieprawid³owoœci
korekty.

PREZES ZARZ¥DU
Jan R¹czka
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Z przykroœci¹ przyj¹³em wiadomoœæ o od³o¿eniu w czasie budowy drogi

S3 na odcinkach Nowa Sól – Legnica oraz Legnica – Lubawka. Niezrozumia³e
s¹ dla mnie powody, dla których ta newralgiczna dla ca³ej zachodniej Polski
inwestycja komunikacyjna zosta³a odsuniêta na dalszy plan. Jest to dzia³a-
nie niezrozumia³e tak¿e ze wzglêdu na kontekst miêdzynarodowy tej drogi,
która ma byæ czêœci¹ Œrodkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego
(CETC). Inwestycja by³aby te¿ znacznym u³atwieniem komunikacyjnym
w zwi¹zku ze wzmo¿onym nap³ywem kibiców podczas Euro 2012, którego
obs³uga bêdzie wyzwaniem i egzaminem z przygotowania kraju do tak zna-
cz¹cej imprezy. A tak¿e przez ten pryzmat oceniaæ nas bêdzie spo³ecznoœæ
miêdzynarodowa.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e budowa drogi S3 jest istotna tak¿e z gospodarczego
punktu widzenia, poniewa¿ podnosi atrakcyjnoœæ terenów inwestycyjnych,
w tym tych objêtych granicami specjalnych stref ekonomicznych zlokalizowa-
nych w zachodniej Polsce. Ponadto inwestycja ta jest szans¹ dla miast le-
¿¹cych na trasie S3 i ich samorz¹dów. Wybudowanie tej drogi bêdzie mia³o
bardzo korzystny wp³yw na poziom ruchu w miastach poprzez wyprowadze-
nie ruchu tranzytowego na maj¹ce powstaæ w przebiegu trasy nowe obwod-
nice. W zwi¹zku z t¹ inwestycj¹ wiele samorz¹dów poczyni³o ju¿ przygoto-
wania, wykona³o spory wysi³ek i ponios³o spore nak³ady na rozwi¹zania
pozwalaj¹ce w jak najwiêkszym stopniu wykorzystaæ szansê, jak¹ jest do-
stêp do nowoczesnego ci¹gu komunikacyjnego. Mieszkañcy Legnicy licz¹ na
dobre skomunikowanie miasta z powstaj¹cym cmentarzem; Lubin, Jawor,
Bolków czekaj¹ na obwodnice. Przyk³ady mo¿na by mno¿yæ.

Budowa S3 rozwi¹¿e wiele problemów komunikacyjnych, nie tylko w ka-
tegoriach tranzytu – w wielu przypadkach pozytywnie odbije siê tak¿e na
uk³adach komunikacyjnych aglomeracji. Dlatego od³o¿enie realizacji tej
inwestycji uwa¿am za szkodliwe i niezrozumia³e. W zwi¹zku z tym proszê
Pana Ministra o przybli¿enie powodów, dla których realizacja tej strategicz-
nej dla pañstwa inwestycji zosta³a przesuniêta, oraz proszê o podanie
wi¹¿¹cego kalendarza dotycz¹cego wykonania tej inwestycji, a tak¿e sposo-
bu i kwot jej finansowania z podzia³em na lata: 2011, 2012 i 2013.

Witold Idczak

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 1 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez pana senatora Witolda Idczaka pod-

czas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r., przekazane przy piœmie
przewodnim z dnia 8 lutego 2011 r. (sygnatura DSPA-4813-55-(1)/11), dotycz¹ce prze-
suniêcia terminu budowy drogi S-3 na odcinkach Nowa Sól – Legnica i Legnica – Lu-
bawka, uprzejmie przedstawiam informacje w sprawie.
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W dniu 25 stycznia br. Rada Ministrów uchwali³a Program Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2011–2015. Limit finansowy w Programie uda³o siê zwiêkszyæ o 4,8 mld z³,
w stosunku do projektu konsultowanego spo³ecznie. Dziêki dodatkowemu limitowi
finansowemu, maj¹c na uwadze priorytetow¹ rangê drogi ekspresowej S-3, efekt sie-
ciowy (po³¹czenie z A2) oraz stan zaawansowania prac przygotowawczych, zdecydowa-
no o budowie ca³ego odcinka od Gorzowa do Sulechowa. Chcia³bym równie¿ zauwa¿yæ,
¿e o wysokim priorytecie drogi S-3 œwiadcz¹ nie tylko te dzia³ania, ale równie¿ iloœæ
i tempo pozosta³ych zadañ dotychczas zrealizowanych a tak¿e zaplanowanych w ra-
mach przyjêtego przez Radê Ministrów Programu.

Jednoczeœnie nale¿y mieæ na uwadze, ¿e poziom finansowy, wskazany przez Radê
Ministrów, jest o wiele ni¿szy od poziomu zak³adanego przez resort infrastruktury i zo-
sta³ ustalony w toku konsensusu spo³ecznego, do jakiego musia³o dojœæ wobec ograni-
czonych mo¿liwoœci finansowych pañstwa. Z tego wzglêdu konieczna okaza³a siê
hierarchizacja zadañ planowanych do realizacji w latach 2011–2015.

Tym samym, tworz¹c listê zadañ do za³¹cznika nr 1 uwzglêdniono w pierwszej ko-
lejnoœci zadania autostradowe, zadania wspó³finansowane ze œrodków UE w ramach
perspektywy finansowej 2007–2013 oraz zadania bêd¹ce w budowie, których realiza-
cja rozpocznie siê do 2013 roku, w tym:

• pozycja nr 18 „Budowa drogi S-3 Szczecin – Gorzów Wielkopolski” o d³. 81,6 km, za-
wieraj¹ca:
◊ odc. w. Klucz – w. Pyrzyce o d³. 28,2 km – zadanie oddane do ruchu,
◊ odc. w. Pyrzyce – w. Myœlibórz o d³. 26,7 km – zadanie oddane do ruchu,
◊ odc. w. Myœlibórz – w. Gorzów Pó³noc (bez wêz³a) o d³. 26,7 km – zadanie oddane

do ruchu;
• pozycja nr 19 „Budowa drogi S-3 Gorzów Wielkopolski – Nowa Sól, odc. Gorzów

Wielkopolski (dk nr 3, w. Gorzów Po³udnie) z wêz³em – w. Sulechów (w. Kruszyna)”
o d³. 80,6 km, zawieraj¹ca:
◊ odc. w. Miêdzyrzecz – w. Sulechów (w. Kruszyna) o d³. 43 km – w budowie (plano-

wane ukoñczenie w czerwcu 2013 roku),
◊ odc. Gorzów Wielkopolski (dk nr 3, w. Gorzów Po³udnie) z wêz³em – Miêdzyrzecz

(dk nr 3, w. Pó³noc) o d³. 37,6 km – w przetargu;
• pozycja nr 53 „Budowa obwodnic Troszyna, Par³ówka i Ostrowic na drodze S-3”

o d³. 6,13 km – w budowie (planowane ukoñczenie we wrzeœniu 2011 roku);
• pozycja nr 57 „Budowa obwodnicy Miêkowa na drodze S-3” o d³. 4,8 km – w budo-

wie (planowane ukoñczenie w maju 2012 roku).
W za³¹czniku nr 1a umieszczono zadania, których stan przygotowania pozwala na

ich rozpoczêcie do 2013 roku a dok³adna data rozpoczêcia prac jest uzale¿niona od za-
pewnienia dodatkowych œrodków finansowych, w tym:

• pozycja nr 3 „Budowa drogi S-3 Gorzów Wielkopolski – Nowa Sól na odcinku Sule-
chów (w. Kruszyna) – Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego
oraz II jezdnia obwodnicy Miêdzyrzecza” o ³¹cznej d³. 62,1 km, zawieraj¹ca:
◊ odc. II jezdni obwodnicy Gorzowa Wlkp. o d³. 11,7 km – Projekt Budowlany na

ukoñczeniu,
◊ odc. Sulechów (w. Kruszyna) – Nowa Sól (droga wojewódzka nr 292, w. Nowe

Miasteczko) bez wêz³a o d³. 44 km – Projekt Budowlany na ukoñczeniu,
◊ odc. II jezdni obwodnicy Miêdzyrzecza o d³. 6,4 km – Projekt Budowlany na ukoñ-

czeniu.
W za³¹czniku nr 2 znalaz³y siê zadania, dla których w przewa¿aj¹cej czêœci rozpo-

czêto prace przygotowawcze w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na
lata 2008–2012, których zaawansowanie nie pozwoli jednak na rozpoczêcie robót bu-
dowlanych do 2013 roku, w tym:

• pozycja nr 5 „Budowa drogi S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4)”
1 grudnia 2010 r. podpisana zosta³a umowa z firm¹ TRAKT Sp. z o.o. Sp. k. na wy-

konanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi S-3
Nowa Sól – Legnica (A4)”. Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warun-
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ków Zamówienia praca ma byæ wykonana do 1 listopada 2011 roku (w ci¹gu 11 miesiê-
cy od podpisania umowy). Kompletna dokumentacja budowlana bêdzie podstaw¹ do
rozpoczêcia procedury administracyjnej dla tego zadania, tzn. uzyskania Decyzji o Œro-
dowiskowych Uwarunkowaniach oraz Zezwolenia na Realizacjê Inwestycji Drogowej.

• pozycja nr 6 „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) – Lubawka”
Przetarg na opracowanie Projektu Budowlanego dla odcinka drogi ekspresowej S-3

Legnica (A4) – Lubawka zosta³ rozstrzygniêty. Wyboru najkorzystniejszej oferty doko-
nano 8 wrzeœnia 2010 roku. Wybrano ofertê firmy Mosty Katowice Sp. z o. o. Umowê
podpisano 16 grudnia 2010 roku w siedzibie oddzia³u GDDKiA we Wroc³awiu. Zgodnie
z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamówienie zosta-
nie zrealizowane do 16 czerwca 2013 roku (w terminie 30 miesiêcy od daty podpisania
umowy). W ramach przygotowañ tego zadania do realizacji, w dniu 11 stycznia 2011
roku og³oszono równie¿ przetarg na doradztwo naukowo-techniczne w ramach realiza-
cji dokumentacji budowlanej dla tuneli drogowych (TS 26 oraz TS 32).

• pozycja nr 7 „Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej
na odcinku Brzozowo – Rurka oraz Rurka – Rzêœnia”,

• pozycja nr 49 „Budowa obwodnicy m. Brzozowo na drodze S-3”,
• pozycja nr 73 „Budowa sta³ego po³¹czenia drogowego pomiêdzy wyspami Uznam

i Wolin w Œwinoujœciu na drodze krajowej nr 3”.
Zaawansowanie zadañ umieszczonych w za³¹czniku nr 2 nie pozwoli na rozpoczê-

cie robót budowlanych do 2013 roku, niemniej jednak, prace przygotowawcze pozwa-
laj¹ce na ich realizacjê w kolejnej perspektywie bêd¹ kontynuowane dziêki œrodkom
przeznaczanym na ten cel w bud¿ecie pañstwa w czêœci 39. Zabezpieczenie œrodków
w ramach bud¿etu pañstwa odbywa siê na poziomie dzia³ów, rozdzia³ów, paragrafów
a nie konkretnych zadañ i jest wykonywane co roku. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e in-
westycje wpisane do Programu, zw³aszcza nale¿¹ce do priorytetowych ci¹gów drogo-
wych, jak¹ bez w¹tpienia jest droga ekspresowa S-3, bêd¹ mieæ absolutne
pierwszeñstwo w wykorzystaniu œrodków bud¿etowych przeznaczonych na prace przy-
gotowawcze.

Ponadto informujê, i¿ w ci¹gu ostatnich lat w wyniku intensywnych prac na drodze
ekspresowej S-3 uda³o siê równie¿:

• oddaæ do ruchu obwodnicê Miêdzyzdrojów w ci¹gu S-3 o d³. 3 km,
• oddaæ do ruchu obwodnicê Gorzowa Wlkp. (II etap) w ci¹gu S-3 o d³. 9,5 km.
Jednoczeœnie informujê, ¿e w 2012 roku, zgodnie z za³o¿eniami przyjêtego przez

Radê Ministrów Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, resort infra-
struktury dokona aktualizacji Programu. Nast¹pi to w momencie, kiedy znane ju¿ bê-
d¹ poziomy finansowania infrastruktury drogowej dostêpne dla Polski w ramach
Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W zwi¹zku z opublikowaniem raportu Miêdzypañstwowego Komitetu

Lotniczego MAK nasuwa siê wiele w¹tpliwoœci dotycz¹cych dalszego wyjaœ-
niania przyczyn katastrofy smoleñskiej. Na wstêpie rodzi siê pytanie, jaki
jest stosunek polskiego rz¹du do dokumentu, którego projekt zosta³ uznany
za nie do przyjêcia, a finalny kszta³t kreuje niekorzystny wizerunek naszego
kraju. Bardzo istotn¹ kwesti¹ jest to, jakie kroki zamierza podj¹æ polski rz¹d
w zwi¹zku z opublikowanym raportem, oraz czy posiada harmonogram dal-
szych dzia³añ maj¹cych na celu wyjaœnienie przyczyn katastrofy.

Jak informowa³a agencja ITAR-TASS, w sprawie raportu MAK odby³a siê
rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i Rosji. Rodzi siê pytanie, czy pre-
zydent i rz¹d mówi¹ jednym g³osem w sprawie oceny raportu, oraz czy s¹
prowadzone konsultacje na linii prezydent – rz¹d w sprawie dzia³añ podej-
mowanych w tej kwestii.

Kto i kiedy w imieniu rz¹du RP w trakcie pierwszych godzin po katastro-
fie zdecydowa³, ¿e ewidentny, opisany wprost w ustawie lot wojskowy zosta³
uznany za lot cywilny, co w konsekwencji doprowadzi³o do obecnej sytuacji?

Witold Idczak

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 8 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 2 lutego 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-3276/11)

dotycz¹cego oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Witolda Idczaka podczas
69. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyjaœnienia przyczyn
katastrofy pod Smoleñskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r., przekazanego pismem Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Tomasza Arabskiego z dnia 8 lutego 2011 r.
(sygn. DSPA-4813-56-(1)/11), pragnê poinformowaæ, i¿ Komisja Badania Wypadków
Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego zosta³a upowa¿niona do przygotowania stanowis-
ka do treœci projektu raportu koñcowego Miêdzypañstwowego Komitetu Lotniczego, co
zosta³o przez ni¹ wykonane w nakazanym terminie.

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ wszystkie istotne kwestie maj¹ce zwi¹zek z okolicz-
noœciami katastrofy samolotu Tu-154M o numerze 101 w dniu 10 kwietnia 2010 ro-
ku niedaleko wojskowego lotniska w Smoleñsku zostan¹ umieszczone w raporcie
koñcowym Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego, który bê-
dzie zawiera³ równie¿ analizy i wypracowane w toku prac badawczych zalecenia profi-
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laktyczne. Zakres informacji, które bêd¹ podlega³y upublicznieniu, zostanie zgodnie
z przepisami prawa okreœlony przez Prezesa Rady Ministrów po przedstawieniu Proto-
ko³u z zakoñczonych badañ.

Jednoczeœnie pragnê zapewniæ, i¿ Rz¹d polski podejmuje wszelkie mo¿liwe dzia³a-
nia maj¹ce na celu doprowadzenie do wyjaœnienia przyczyn i okolicznoœci katastrofy.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Miller
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka
oraz senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Og³oszony zosta³ ostateczny raport rosyjskiego MAK. Raport ten jest doku-

mentem techniczno-lotniczym. MAK, bêd¹cy g³ównie rosyjsk¹ komisj¹ badania
wypadków lotniczych, nie orzeka o winie ani o odpowiedzialnoœci, ani w sen-
sie prawnokarnym, ani cywilnoprawnym. Dopiero postêpowanie s¹dowe mo-
¿e wskazaæ winnych. Wówczas dopiero przyjdzie czas na okreœlenie
konsekwencji cywilnoprawnych tych ustaleñ.

Dlaczego wiêc ju¿ dziœ za poœrednictwem mediów Prokuratoria General-
na kieruje do rodzin ofiar katastrofy smoleñskiej propozycje ugodowe? Prze-
cie¿ ich realizacja musi poczekaæ na zakoñczenie postêpowania, nie wiemy
z góry, jak d³ugo. Jaki jest cel tych dzia³añ Prokuratorii Generalnej? Czy cho-
dzi o to, by opiniê publiczn¹ wrogo nastawiæ do rodzin ofiar poprzez epatowa-
nie astronomicznymi dla przeciêtnego rodaka kwotami?

Witold Idczak
Maciej Klima

OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 28 lutego 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymaniem w dniu 10 lutego br. pisma z Kancelarii Prezesa Rady Mi-

nistrów przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów Witolda Idczaka i Paw³a
Klimê podczas 69. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2011 r.,
po uzyskaniu wyjaœnieñ od Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa uprzejmie infor-
mujê, co nastêpuje.

Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa przedstawi³a propozycje ugodowe naj-
bli¿szym cz³onkom rodziny ofiar katastrofy smoleñskiej zgodnie ze stanowiskiem Mini-
stra Obrony Narodowej oraz Dowódcy 36. Specjalnego Pu³ku Lotnictwa Transporto-
wego. Jak wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii General-
nej Skarbu Pañstwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, ze zm.) wniosek podmiotu reprezentu-
j¹cego Skarb Pañstwa w przedmiocie zawarcia ugody s¹dowej jest dla Prokuratorii
Generalnej wi¹¿¹cy.

Podkreœlenia wymaga, ¿e podstaw¹ ewentualnych ugód z najbli¿szymi cz³onkami
rodziny (rodzice, ma³¿onek oraz dzieci) ofiar katastrofy smoleñskiej jest art. 446 § 4
w zw. z art. 436 § l i art. 435 § l Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami posia-
dacz pojazdu mechanicznego, który uleg³ katastrofie, ponosi odpowiedzialnoœæ – rów-
nie¿ w zakresie zadoœæuczynienia dla najbli¿szych cz³onków rodziny – niezale¿nie od
winy.

Samoistnym posiadaczem samolotu Tu-154, który uleg³ katastrofie pod Smoleñ-
skiem w dniu 10 kwietnia 2010 r., by³ Skarb Pañstwa. Wobec braku umowy ubezpie-
czenia (obowi¹zek wynikaj¹cy w tym zakresie z art. 209 Prawa lotniczego nie ma
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zastosowania do lotnictwa pañstwowego) zgodnie z art. 436 w zw. z art. 435 K.c. odpo-
wiedzialnoœæ, równie¿ w zakresie zadoœæuczynienia na podstawie art. 446 § 4 K.c., bez-
poœrednio ponosi samoistny posiadacz samolotu, czyli Skarb Pañstwa.

Przedstawienie propozycji ugodowych w tym zakresie nie mo¿e byæ jednak inter-
pretowane jako stwierdzenie winy Skarbu Pañstwa. Jak ju¿ zosta³o wskazane, odpo-
wiedzialnoœæ samoistnego posiadacza pojazdu mechanicznego nie jest oparta na
zasadzie winy.

Propozycja ugodowa Skarbu Pañstwa skierowana jest do najbli¿szych cz³onków ro-
dziny ka¿dej z ofiar katastrofy smoleñskiej. W zwi¹zku z powy¿szym propozycje ugodo-
we zosta³y skierowane do rodziców, ma³¿onków oraz dzieci wszystkich ofiar katastrofy
smoleñskiej.

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenia senatora Piotra Kalety

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Chcia³bym poruszyæ dwie kwestie i skierowaæ moje oœwiadczenie do
pana premiera Donalda Tuska, a tak¿e do pana ministra Cezarego Grabar-
czyka, poniewa¿ te dwie kwestie wpisuj¹ siê w jeden temat – oczywiœcie
chodzi o sprawy drogowe.

Do mojego biura senatorskiego trafi³y dwa pisma: jedno z Urzêdu Miej-
skiego w Gostyniu, drugie z miasta Leszna. Dotycz¹ one budowy dróg.
Chcia³bym pokrótce zapoznaæ pana premiera i pana ministra ze stanowis-
kiem Rady Miejskiej w Gostyniu i Rady Miejskiej w Lesznie.

Rada Miejska w Gostyniu zwraca siê z proœb¹ o wsparcie wspólnych sta-
rañ gminy Gostyñ, gminy Piaski oraz powiatu gostyñskiego w sprawie budo-
wy obwodnicy Gostynia i Piasków w ci¹gu drogi krajowej nr 12 i wpisania jej
do programu budowy dróg krajowych na lata 2011–2015. W grudniu 2010 r.
minister infrastruktury skierowa³ do konsultacji spo³ecznych projekt progra-
mu budowy dróg krajowych na lata 2011–2015. W opracowanym dokumen-
cie nie umieszczono jednak budowy obwodnicy Gostynia w ci¹gu drogi
krajowej nr 12. Uwa¿am, ¿e rada miejska pos³uguje siê w tej sprawie wie-
loma merytorycznymi argumentami. Mo¿e powiem o tym, co w mojej ocenie
jest najwa¿niejsze. Budowa obwodnicy Gostynia i Piasków traktowana jest
przez w³adze samorz¹dowe absolutnie priorytetowo. Miasto jest zakorkowa-
ne, co jest powodem wielu konfliktów spo³ecznych i negatywnych zdarzeñ ko-
munikacyjnych. Chodniki przy drodze krajowej, prowadz¹cej tak¿e do szkó³,
w wielu miejscach maj¹ zaledwie 40 cm szerokoœci i s¹ wê¿sze od szkolnych
tornistrów. Ponadto droga krajowa nr 12 na znacznym odcinku przybiega
w ci¹gu drogi gminnej i drogi powiatowej, których konstrukcja przygotowana
jest dla pojazdów o masie ca³kowitej do 15 t. Poruszaj¹ce siê t¹ drog¹ pojaz-
dy o masie przekraczaj¹cej 40 t dos³ownie – tu zacytujê – „rozje¿d¿aj¹ nasze
miasto”. Nieumieszczenie w planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad na najbli¿sze lata budowy obwodnicy Gostynia i Piasków spowo-
duje olbrzymie niezadowolenie spo³eczne i mo¿e wywo³aæ protesty skutku-
j¹ce utrudnieniami w ruchu drogowym. W zwi¹zku z tym proszê o poparcie
dzia³añ rady miasta Gostynia zmierzaj¹cych do tego, aby projekt programu
budowy dróg krajowych zosta³ w tym zakresie zmodyfikowany.

Przedstawiam te¿ stanowisko rady miasta Leszna równie¿ dotycz¹ce tego
projektu programu, a mianowicie kwestii budowy drogi ekspresowej S5 Wroc-
³aw – Poznañ. Stanowisko rady miasta jest nastêpuj¹ce.

„W ostatnim czasie ogólnopolskie media przekazuj¹ informacje potwier-
dzane przez Ministerstwo Infrastruktury oraz parlamentarzystów, ¿e rz¹d
Rzeczypospolitej Polskiej planuje zredukowaæ w 2011 r. wydatki na budowê
autostrad i dróg ekspresowych o kwotê 20 miliardów z³. Taka decyzja rz¹du
skutkowaæ bêdzie wprost koniecznoœci¹ wykreœlenia z przyjêtego na lata
2007–2013 planu budowy autostrad i dróg ekspresowych niektórych zadañ.

Samorz¹d miasta Leszna wyra¿a sprzeciw wobec prób ograniczenia
przez rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej planu budowy autostrad i dróg ekspre-
sowych na lata 2007–2013, a w szczególnoœci przesuniêcia w czasie realiza-
cji budowy drogi ekspresowej S5 Poznañ – Wroc³aw.

Obok autostrady A2 droga ekspresowa S5 jest drug¹ co do wa¿noœci dro-
g¹ przebiegaj¹c¹ przez Wielkopolskê. Ma ona odci¹¿yæ przeci¹¿on¹ ju¿ dzi-
siaj na wiêkszoœci odcinków drogê krajow¹ nr 5 i usprawniæ ruch tranzy-
towy, miêdzynarodowy na kierunku pó³noc – po³udnie. Przesuniêcie jej budo-
wy na lata po 2013 r. spowoduje znaczne pogorszenie warunków ruchu na ist-
niej¹cej drodze krajowej nr 5, co w sposób oczywisty wp³ynie na obni¿enie
jego bezpieczeñstwa. Bêdzie to poci¹ga³o równie¿ negatywne skutki spo³ecz-
no-gospodarcze zwi¹zane z zahamowaniem rozwoju ca³ego regionu, jak i po-
szczególnych jego spo³ecznoœci lokalnych. Ostateczny przebieg drogi
krajowej S5 na odcinku od Poznania do granicy województwa wielkopolskie-
go z województwem dolnoœl¹skim zosta³ bowiem przyjêty dnia 4 listopada
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2009 r. na posiedzeniu Komisji Opiniowania Projektów Inwestycyjnych przy
GDDKiA w Warszawie i w oparciu o tê decyzjê samorz¹dy podejmowa³y w³a-
sne planistyczne, zwi¹zane z przeznaczeniem terenów po³o¿onych wzd³u¿
planowanej drogi ekspresowej.

Przesuniêcie budowy S5 podwa¿y równie¿ zasady wspó³pracy samo-
rz¹dów lokalnych z instytucjami szczebla centralnego. W szczególnoœci bê-
dzie dowodziæ lekcewa¿¹cego stosunku tych instytucji do okazywanego im
przez te samorz¹dy przez ca³y czas zaanga¿owania i determinacji we wspie-
raniu i udzielaniu wszelkiej pomocy dla jak najszybszej realizacji budowy tej
drogi ekspresowej.”

Piotr Kaleta

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko Rady Miejskiej w Lesznie
w sprawie przesuniêcia w czasie budowy ekspresowej S5 na odcinku Poznañ
– Wroc³aw.

W uzasadnieniu czytamy: poza autostrad¹ A2, droga ekspresowa S5 jest
drug¹ co do wa¿noœci drog¹ przebiegaj¹c¹ przez Wielkopolskê. Ma ona od-
ci¹¿yæ przeci¹¿on¹ ju¿ dzisiaj na wiêkszoœci odcinków drogê krajow¹ nr 5
i usprawniæ ruch tranzytowy, miêdzynarodowy w kierunku pó³noc – po³ud-
nie. Przesuniêcie budowy drogi S5 na lata po 2013 r. spowoduje znaczne po-
gorszenie warunków ruchu na istniej¹cej drodze krajowej nr 5, co w sposób
oczywisty wp³ynie na obni¿enie jego bezpieczeñstwa. Bêdzie to wywo³ywa³o
równie¿ negatywne skutki spo³eczno-gospodarcze zwi¹zane z zahamowa-
niem rozwoju zarówno ca³ego regionu, jak i poszczególnych spo³ecznoœci lo-
kalnych. Ostateczny przebieg drogi ekspresowej S5 na odcinku od Poznania
do granicy województwa wielkopolskiego z województwem dolnoœl¹skim zo-
sta³ zatwierdzony 4 listopada 2009 r. na posiedzeniu Zespo³u Opiniowania
Projektów Inwestycyjnych przez GDDKiA w Warszawie i na podstawie tej de-
cyzji samorz¹dy podejmowa³y w³asne plany zwi¹zane z przeznaczeniem te-
renów po³o¿onych wzd³u¿ planowanej drogi ekspresowej.

Za szybk¹ budow¹ drogi ekspresowej S5 przemawia tak¿e za³¹czona
statystyka wypadków drogowych na istniej¹cej drodze krajowej nr 5 na od-
cinku od Poznania do granicy województw wielkopolskiego i dolnoœl¹skiego.
W przypadku przesuniêcia terminu realizacji drogi ekspresowej ta sytuacja
mo¿e ulec znacznemu pogorszeniu.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniami.
1. Jakie merytoryczne przes³anki spowodowa³y podjêcie decyzji o prze-

suniêciu realizacji budowy drogi ekspresowej S5?
2. Czy i w jakim zakresie bêdzie wybudowana droga ekspresowa S5 na

odcinku od Poznania do Wroc³awia do 2012 r.?
3. Na kiedy planowane jest ukoñczenie ca³kowitej budowy wspomnianej

drogi na odcinku Poznañ – Wroc³aw?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 18 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 2 lutego 2011 r., znak: BPS/DSK-043-3279/11 oraz

pismo z dnia 8 lutego 2011 r., znak: DSPA-4813-59-(1)/11, przy których przekazano
oœwiadczenia z³o¿one przez Pana Senatora Piotra Kaletê podczas 69. posiedzenia Senatu
RP w dniu 27 stycznia 2011 r. dotycz¹ce budowy drogi S-5 Poznañ – Wroc³aw oraz obwod-
nicy Gostynia i Piaski w ci¹gu dk nr 12, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

W dniu 25 stycznia 2011 r. Rada Ministrów przyjê³a program wieloletni pn. „Pro-
gram Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015”, który zast¹pi³ dotychczasowy Program
Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 ustanowiony uchwa³¹ Rady Ministrów
w dniu 25 wrzeœnia 2007 r.

Inwestycja pn. Budowa drogi S-5 na odcinku Kaczkowo – Korzeñsko zosta³a ujêta
w za³¹czniku 1 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, zawiera-
j¹cym inwestycje, których realizacja rozpocznie siê do 2013 r. Planowana data realiza-
cji przedmiotowego odcinka to 2012 rok.

Inwestycja pn. Budowa drogi S-5 na odcinku Poznañ (A2 wêze³ „G³uchowo”) – w. Kacz-
kowo, zosta³a ujêta w za³¹czniku 1a do Programu, zawieraj¹cym inwestycje prioryteto-
we, których realizacja mo¿e zostaæ rozpoczêta do roku 2013 pod warunkiem wyst¹pie-
nia oszczêdnoœci na kontraktach z za³¹cznika nr 1 lub zapewnienia dodatkowych
œrodków finansowych ponad limit ustalony przez Radê Ministrów.

Natomiast inwestycja pn. Budowa drogi S-5 na odcinku w. Korzeñsko – Wroc³aw
(A8, w. Widawa), zosta³a wpisana do za³¹cznika nr 2 Programu Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2011–2015, zawieraj¹cego inwestycje, których realizacja zostanie rozpo-
czêta po roku 2013. Ujêcie inwestycji w za³¹czniku nr 2 potwierdza wagê tego zadania
dla ca³ej sieci drogowej.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ zakres rzeczowy zawarty w Programie musia³
zostaæ dostosowany do aktualnych mo¿liwoœci finansowych pañstwa i opiera siê na
trzech dokumentach finansowych:

1) Wieloletnim Planie Finansowym Pañstwa na lata 2011–2013,
2) Ustawie bud¿etowej na rok 2011, która w za³¹czniku nr 11 wskazuje limity wydat-

ków zarówno bud¿etu pañstwa jak i Krajowego Funduszu Drogowego na zadania
drogowe,

3) Uchwale Rady Ministrów z dnia 19 paŸdziernika 2010 r. w sprawie niektórych
dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ programu wieloletniego pod nazw¹ „Program Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012”.

Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e resort infrastruktury dostrzega koniecznoœæ od-
powiedniego przygotowania zadañ do realizacji jako czynnika niezbêdnego dla zacho-
wania ci¹g³oœci realizacji inwestycji drogowych. W zwi¹zku z powy¿szym proces
przygotowania zadañ do realizacji bêdzie kontynuowany tak, aby w sytuacji pojawienia
siê dodatkowych œrodków p³ynnie przejœæ w fazê realizacji.

Nale¿y ponadto wskazaæ, ¿e Program zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami zostanie za-
ktualizowany w 2012 r. Wskazany zostanie wówczas zakres rzeczowy oraz niezbêdne
œrodki finansowe na lata 2014–2015. Podstawê rzeczow¹ aktualizacji Programu bêdzie
stanowi³a lista zadañ wskazanych w za³¹czniku Nr 2 oraz kryteria wyboru do realizacji
zadañ polegaj¹cych na obejœciach miejscowoœci wskazane w za³¹czniku nr 3. Jedn¹
z podstaw aktualizacji finansowej bêdzie wielkoœæ wsparcia projektów drogowych
przez UE w ramach perspektywy finansowej 2014–2020.
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Nawi¹zuj¹c do budowy obwodnicy Gostynia i Piasków, uprzejmie informujê, i¿ za-
dania nie zosta³y ujête w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 usta-
nowionym uchwa³¹ Rady Ministrów Nr 163/2007 z dnia 25 wrzeœnia 2007 r. jak
równie¿ w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015. W zwi¹zku z powy¿-
szym brak jest podstaw formalnych do jej realizacji.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z otrzymanym listem otwartym od by³ych senatorów, senato-

rów czwartej i szóstej kadencji, w sprawie opracowania programu wspiera-
nia rodzin wielodzietnych oraz ratowania systemu œwiadczeñ rodzinnych
sk³adam niniejsze oœwiadczenie.

W Polsce mamy do czynienia z bez³adn¹ polityk¹ rodzinn¹, zw³aszcza wo-
bec rodzin wielodzietnych i bêd¹cych w trudnej sytuacji ekonomicznej. Polska
coraz wyraŸniej odstaje od innych krajów w kwestii realizacji jednego z pod-
stawowych celów Unii Europejskiej, czyli polityki spójnoœci. Œwiadczy o tym
wysoki poziom ubóstwa. W 2008 r. w Polsce 16 milionów osób nie osi¹gnê³o
minimum socjalnego, z czego 2 miliony ¿y³y poni¿ej minimum egzystencji. Ubó-
stwo w Polsce dotyczy szczególnie rodzin wielodzietnych.

G³ównym nurtem wsparcia rodzin wielodzietnych powinno byæ zapew-
nienie pracy i godziwego wynagrodzenia oraz po³¹czonego z tym systemu
œwiadczeñ spo³ecznych. Ten model w Polsce jest Ÿle skonstruowany, czego
przyk³adem jest edukacja. Z bezp³atnego kszta³cenia wy¿szego korzystaj¹
g³ówne dzieci z rodzin ma³odzietnych z du¿ych miast.

Model spo³eczny Polski, w którym brak jest odpowiedniego wsparcia dla ro-
dzin wielodzietnych, w jakich wychowuje siê co trzecie polskie dziecko, jest chory.
Z tego powodu pilnie potrzebny jest program wspierania rodzin wielodzietnych.

Œwiadczenia rodzinne z³o¿one z zasi³ku rodzinnego i zwi¹zanych z nim do-
datków, miêdzy innymi z tytu³u wielodzietnoœci czy dojazdu dziecka do szko³y,
s¹ bardzo niskie w stosunku do potrzeb czy w porównaniu do wysokoœci podob-
nych œwiadczeñ w innych krajach Unii Europejskiej. System ten jest obecnie
demontowany. Najwa¿niejszy problem ze œwiadczeniami rodzinnymi polega
na szybkim wygaszaniu uprawnieñ do ich otrzymywania. G³ównym powodem
tego zjawiska nie jest jednak poprawa sytuacji materialnej rodzin, ale to, ¿e od
szeœciu lat nie zmienia siê wysokoœæ progu uprawniaj¹cego do uzyskania tych
œwiadczeñ (ustalony jest na 504 z³). Z tego powodu corocznie z systemu œwiad-
czeñ „wypada” 400–500 tysiêcy dzieci. W roku 2004 korzysta³o ze œwiadczeñ
rodzinnych ponad 5,5 miliona dzieci, podczas gdy w roku 2009 ju¿ tylko
3,3 miliona, co oznacza, ¿e œwiadczenia utraci³o ponad 40% dzieci. Podobna
liczba dzieci straci³a uprawnienia do œwiadczeñ rodzinnych w 2010 r., który
by³ Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo³ecznym.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z pytaniem, czy
Ministerstwo Pracy i Polityki So³ecznej przedstawi nowy program wspierania
rodzin wielodzietnych, a je¿eli tak, to kiedy?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 3 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 2 lutego 2011 r., znak: BPS/DSK-
-043-3280/11, dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Piotra Kaletê
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w sprawie opracowania programu wspierania rodzin wielodzietnych oraz ratowania sy-
stemu œwiadczeñ rodzinnych, uprzejmie informujê.

Z przeprowadzanych w latach 2005–2008 corocznych europejskich badañ docho-
dów i warunków ¿ycia (EU-SILC) wynika, ¿e wskaŸnik zagro¿enia ubóstwem relatyw-
nym w krajach Unii Europejskiej kszta³towa³ siê na poziomie 16–17%, natomiast
w Polsce w tym okresie zmala³ z 21% do 17%.

Z danych statystycznych zawartych w badaniach bud¿etów gospodarstw domo-
wych dotycz¹cych okresu po 2008 roku wynika, ¿e odsetek gospodarstw domowych
¿yj¹cych poni¿ej relatywnej granicy ubóstwa (50% œrednich miesiêcznych wydatków
ogó³u gospodarstw domowych) spad³ z 17,6% w 2008 r. do 17,3% w 2009 r. Mo¿na
stwierdziæ, ¿e w proporcjonalnej skali nast¹pi³o zmniejszenie odsetka dzieci ¿yj¹cych
poni¿ej relatywnej granicy ubóstwa. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e wed³ug danych
EU-SILC w 2007 r. w Polsce poni¿ej granicy ubóstwa relatywnego ¿y³o 22% dzieci (spa-
dek o dwa punkty procentowe w porównaniu z 2006 r.), podczas gdy w krajach Unii
Europejskiej wskaŸnik ten wyniós³ 20% i waha³ siê od 9% w Danii, poprzez 25% we
W³oszech i na £otwie, 26% w Bu³garii, a¿ do 33% w Rumunii.

Mimo trudnej sytuacji bud¿etowej spowodowanej globalnym kryzysem gospodar-
czym, stopniowo wprowadzane s¹ rozwi¹zania maj¹ce na celu wspieranie rodzin wy-
chowuj¹cych dzieci, w szczególnoœci rodzin o niskich dochodach. Wœród dzia³añ
s³u¿¹cych zmniejszeniu ubóstwa polskich rodzin podjêtych przez rz¹d nale¿y wskazaæ
na zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póŸn. zm.) oraz przygotowanie projektu ustawy o opiece
nad dzieæmi w wieku do lat 3 (uchwalonej przez Sejm w dniu 4 lutego 2011 r.) sprzyja-
j¹cej godzeniu ¿ycia zawodowego i rodzinnego, a tym samym poprawie sytuacji mate-
rialnej rodzin poprzez zwiêkszenie dochodów rodzin z pracy zawodowej.

Od 1 stycznia 2009 r. istnieje mo¿liwoœæ pobierania dodatku do zasi³ku rodzinnego
z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego z jedno-
czesnym wykonywaniem pracy zarobkowej, niekoliduj¹cej ze sprawowaniem opieki
nad dzieckiem.

Od 1 listopada 2009 r. podwy¿szono o ponad 40% wysokoœæ zasi³ków rodzinnych
we wszystkich grupach wiekowych dzieci (tj. z 48 z³ do 68 z³ miesiêcznie na dziecko
w wieku do ukoñczenia 5 roku ¿ycia, z 64 z³ do 91 z³ miesiêcznie na dziecko w wieku
powy¿ej 5 roku ¿ycia do ukoñczenia 18 roku ¿ycia, z 68 z³ do 98 z³ miesiêcznie na dziec-
ko w wieku powy¿ej 18 roku ¿ycia do ukoñczenia 24 roku ¿ycia). Podwy¿szono równie¿
do kwoty 520 z³ (poprzednio: 420 z³) wysokoœæ œwiadczenia pielêgnacyjnego z tytu³u re-
zygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia w zwi¹zku z koniecznoœci¹ sprawowania
opieki nad niepe³nosprawnym dzieckiem wymagaj¹cym szczególnej opieki (tym sa-
mym zwiêkszy³a siê wysokoœæ sk³adek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdro-
wotne za osoby otrzymuj¹ce to œwiadczenie). Od 1 stycznia 2010 r. uniezale¿niono
prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego od wysokoœci kryterium dochodowego (tym sa-
mym osoby spe³niaj¹ce okreœlone przepisami warunki maj¹ – niezale¿nie od wysokoœci
osi¹ganego dochodu – prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego, a tak¿e prawo do op³a-
canych z bud¿etu pañstwa sk³adek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne,
zaœ w konsekwencji maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z opieki zdrowotnej, a w przysz³oœci ze
œwiadczeñ emerytalno-rentowych). Mimo ¿e w 2009 r. efektem weryfikacji by³o pod-
wy¿szenie wysokoœci tylko dwóch rodzajów œwiadczeñ rodzinnych (zasi³ek rodzinny
i œwiadczenie pielêgnacyjne), to skutki finansowe tych zmian ³¹czy³y siê ze znacznym
(ok. 1 mld z³) wzrostem wydatków na œwiadczenia rodzinne w skali 2010 r.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e system œwiadczeñ rodzinnych przewiduje specjalne œwiadcze-
nia adresowane do rodzin wielodzietnych – od 1 wrzeœnia 2005 r. przyznawany jest do-
datek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
Dodatek ten w kwocie 80 z³ miesiêcznie przys³uguje rodzinie na trzecie i ka¿de nastêp-
ne dziecko uprawnione do zasi³ku rodzinnego. Z gromadzonych przez resort pracy i po-
lityki spo³ecznej sprawozdañ wynika, ¿e w 2006 r. przeciêtnie miesiêcznie wyp³acono
775,3 tys. dodatków z tytu³u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zaœ we-
d³ug danych wstêpnych w 2010 r. 504,7 tys. tych dodatków. W 2008 r. ze œwiadczeñ
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rodzinnych korzysta³o przeciêtnie miesiêcznie 441,5 tys. rodzin wielodzietnych (z troj-
giem i wiêcej dzieæmi), natomiast wed³ug danych wstêpnych w 2010 r. – 399,7 tys. ro-
dzin.

Ogó³em na œwiadczenia rodzinne wydano z bud¿etu pañstwa w 2006 r. 7.178 mln z³,
a w 2010 r. (dane wstêpne) – 7.938 mln z³. Przeciêtne miesiêczne wydatki na jednego
korzystaj¹cego z zasi³ku rodzinnego w 2006 r. wynios³y 133,97 z³, a w 2010 r. (dane
wstêpne) – ju¿ 217,27 z³. Z zasi³ków rodzinnych korzysta³o przeciêtnie miesiêcznie
w 2006 r. – 4.595,4 tys. dzieci, w 2009 r. – 3.314,9 tys., a w 2010 r. (dane wstêpne) –
3.003,3 tys. dzieci. Zmniejszenie liczby korzystaj¹cych wynika³o nie tylko z niepodwy¿-
szenia wysokoœci kryteriów dochodowych od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy (1.05.2004 r.),
ale równie¿ by³o zwi¹zane z popraw¹ sytuacji materialnej rodzin, z demograficznym
spadkiem liczebnoœci dzieci w wieku uprawniaj¹cym rodziców do œwiadczeñ rodzin-
nych, jak i ze wzrostem dochodów rodzin w zwi¹zku ze skorzystaniem z podatkowej ul-
gi rodzinnej w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³kowy.

Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej dostrzega potrzebê zmian w zakresie œwiadczeñ
rodzinnych, w tym zw³aszcza potrzebê podwy¿szenia wysokoœci kryterium dochodowe-
go uprawniaj¹cego do zasi³ku rodzinnego, jak i wysokoœci niektórych œwiadczeñ ro-
dzinnych, co mia³oby na celu zwiêkszenie wsparcia materialnego przez pañstwo rodzin
wychowuj¹cych dzieci, stwarzaj¹c tym samym szansê rozwoju demograficznego kraju.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej rozpoczêto –
w oparciu o dane o charakterze demograficznym i statystyczno-finansowym – prace
analityczne dotycz¹ce ró¿nych wariantów zmian w zakresie œwiadczeñ rodzinnych.

W planach dzia³añ w zakresie œwiadczeñ rodzinnych jest nowelizacja ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych w zakresie podwy¿szenia kryterium dochodowego, co po-
zwoli³oby na zwiêkszenie liczby rodzin z dzieæmi uprawnionych do korzystania z za-
si³ków rodzinnych na dzieci i odpowiednich dodatków. Opracowanie za³o¿eñ zmiany
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, a nastêpnie projektu legislacyjnego w tym zakre-
sie jest jednym z dzia³añ objêtych planem prac legislacyjnych na 2011 r., przyjêtym
przez Radê Ministrów 15 lutego br.

Nale¿y jednoczeœnie wspomnieæ, i¿ wraz z wspomnian¹ wczeœniej ustaw¹ o opiece
nad dzieæmi do lat 3, sprzyjaj¹cej godzeniu ¿ycia zawodowego i rodzinnego, urucho-
miony zostanie Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dzieæmi w wieku do lat 3
realizowany w latach 2011–2013 „MALUCH”, skierowany do jednostek samorz¹du te-
rytorialnego na poziomie gminnym.

W ramach programu w 2011 r. bêd¹ dofinansowywane dzia³ania na rzecz rozwoju
infrastruktury opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, tj. ¿³obków, klubów dzieciêcych,
dziennych opiekunów.

Dofinansowanie bêdzie dotyczyæ:
– wyposa¿enia albo doposa¿enia pomieszczeñ, w których sprawowana bêdzie opie-

ka nad ma³ymi dzieæmi,
– adaptacji istniej¹cych budynków z przeznaczeniem na organizacjê i funkcjono-

wanie nowych miejsc opieki nad ma³ymi dzieæmi,
– budowy lub zakupu nowych budynków z przeznaczeniem pomieszczeñ na organi-

zacjê i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad ma³ymi dzieæmi. Zgodnie z za³o¿enia-
mi program ma w ci¹gu 3 lat zwiêkszyæ o 40 tys. liczbê miejsc w instytucjach opieki
nad dzieæmi w wieku do lat 3.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do dyrektora Departamentu Po¿ytku Publicznego
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Krzysztofa Wiêckiewicza

Szanowny Panie Dyrektorze!
Sk³adam niniejsze oœwiadczenie w zwi¹zku z otrzymaniem apelu Funda-

cji „Dzieciêca Fantazja” z Warszawy w sprawie odwo³ania decyzji o wykreœ-
leniu wymienionej fundacji z listy organizacji po¿ytku publicznego upraw-
nionych do otrzymania 1% podatku dochodowego za rok 2010.

Fundacja „Dzieciêca Fantazja” dzia³a od 2003 r., jedynym celem jej dzia-
³alnoœci jest spe³nianie marzeñ dzieci zmagaj¹cych siê z chorobami nieule-
czalnymi i zagra¿aj¹cymi ich ¿yciu. Jest to ma³a organizacja, a wiêkszoœæ
wp³ywów rocznych na dzia³alnoœæ statutow¹ stanowi dochód z 1% podatku
dochodowego. W zwi¹zku z tym wykreœlenie z listy organizacji uprawnio-
nych do otrzymywania tych wp³ywów by³oby fatalne w skutkach dla tej fun-
dacji, nie mog³aby bowiem realizowaæ swoich za³o¿eñ statutowych
i prawdopodobnie musia³aby zamkn¹æ lub znacznie ograniczyæ dzia³alnoœæ.

Zarz¹d fundacji zdaje sobie sprawê z tego, ¿e powinien œledziæ zmiany
w przepisach dotycz¹ce organizacji po¿ytku publicznego, i wyra¿a szczery
¿al z powodu niezapoznania siê w terminie z ustaw¹ z dnia 12 marca 2010 r.
nak³adaj¹c¹ na OPP obowi¹zek z³o¿enia sprawozdania merytorycznego i bi-
lansu równie¿ do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej. Fundacjê po prostu
nie by³o staæ na zatrudnienie ksiêgowego, wiêc korzysta³a z us³ug zewnêtrz-
nego biura rachunkowego, które nie poinformowa³o jej na czas o tych zmia-
nach w przepisach. Fundacja w czasie swojej siedmioletniej dzia³alnoœci
zawsze stara³a siê dope³niæ wszystkich obowi¹zków w wyznaczonym ter-
minie.

Fundacji „Dzieciêca Fantazja” bardzo zale¿y na tym, aby jej podopieczni
otrzymali przed œmierci¹ wymarzone prezenty: zabawki, komputer, przenoœ-
ne DVD z bajkami czy telefon komórkowy; aby zobaczyli po raz pierwszy
w ¿yciu morze czy góry. Wiêkszoœæ z tych dzieci nie ma szans na do¿ycie wie-
ku doros³ego, a ich dzieciñstwo naznaczone jest bólem, cierpieniem i czêstymi
pobytami w szpitalu. Fundacja stara siê wnieœæ odrobinê radoœci w ich ¿ycie
i zrealizowaæ ich najskrytsze pragnienia, które czêsto s¹ naprawdê bardzo
skromne. Rodzice lub samotne matki opiekuj¹cy siê chorymi dzieæmi nie s¹
w stanie im kupiæ jakichkolwiek prezentów, gdy¿ wszystkie pieni¹dze prze-
znaczaj¹ na leczenie lub rehabilitacjê. Podopieczni fundacji choruj¹ na z³oœli-
we nowotwory, mukowiscydozê, dystrofiê miêœniow¹ lub cierpi¹ na ró¿nego
rodzaju z³o¿one wady genetyczne. Czêsto dzieci te z racji swojej choroby czy
wygl¹du s¹ wyrzucane poza nawias spo³eczeñstwa. Dlatego fundacji tak
bardzo zale¿y na wniesieniu odrobiny radoœci w ich ¿ycie, dziêki czemu jest
w stanie daæ tym dzieciom oraz ich opiekunom nadziejê na przysz³oœæ, si³ê do
walki z chorob¹ i trudami dnia codziennego oraz wzbudziæ wiarê w ludzk¹
dobroæ. Fundacja daje dzieciom nie tylko chwilow¹ radoœæ czy uœmiech, ale
tak¿e piêkne wspomnienia i prze¿ycia, których nigdy by nie zazna³y, gdyby
nie hojnoœæ podatników, którzy zdecydowali siê przekazaæ 1% podatku do-
chodowego w³aœnie tej organizacji.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Dyrektora z proœb¹ o odwo³anie
decyzji w sprawie wykreœlenia Fundacji „Dzieciêca Fantazja” z listy organi-
zacji po¿ytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku do-
chodowego.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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OdpowiedŸ

Warszawa, 9 lutego 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Piotra Kaletê na

69. posiedzeniu Senatu w dniu 27 stycznia 2011 r. (pismo BPS/DSK-043-3281/11
z dnia 2 lutego 2011 r.) dotycz¹ce Fundacji Dzieciêca Fantazja uprzejmie wyjaœniam.

Stosownie do art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku pub-
licznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. poz. 96 Nr 873) znowelizowanej ustaw¹ z dnia
22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146), wykaz prowadzony
w formie elektronicznej przez ministra w³aœciwego do spraw zabezpieczenia spo³eczne-
go i zamieszczany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Minister-
stwa Pracy i Polityki Spo³ecznej nie póŸniej ni¿ dnia 15 grudnia roku podatkowego,
zawiera organizacje maj¹ce status organizacji po¿ytku publicznego na dzieñ 30 listo-
pada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
zgodnie z odrêbnymi przepisami, mo¿e przekazaæ 1% podatku z zeznañ podatkowych
sk³adanych za rok podatkowy.

Wykaz opublikowany 15 grudnia 2010 r. nie uwzglêdnia³ organizacji po¿ytku pub-
licznego:

1) które nie przekaza³y ministrowi w³aœciwemu do spraw zabezpieczenia spo³ecz-
nego, w terminie, o którym mowa w art. 23 ust. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicz-
nego i o wolontariacie (tj. w ci¹gu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdañ), sprawozdania
merytorycznego ze swojej dzia³alnoœci oraz sprawozdania finansowego, o których mo-
wa w art. 23 ust. 1 i 2 ww. ustawy, w roku za który sk³adane jest zeznanie podatkowe,

2) w stosunku do których wpisano do Krajowego Rejestru S¹dowego informacjê
o otwarciu likwidacji lub og³oszeniu upad³oœci.

W zwi¹zku z powy¿szym. Fundacja Dzieciêca Fantazja nie zosta³a uwzglêdniona
w wykazie opublikowanym 15 grudnia 2010 r.

Jednak¿e, zwa¿ywszy na fakt, ¿e zgodnie z ustaw¹ z dnia 22 stycznia 2010 r.
o zmianie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych
innych ustaw powi¹zanie wype³niania obowi¹zku sprawozdawczego z mo¿liwoœci¹ uzy-
skania 1% podatku obowi¹zuje od l wrzeœnia 2010 r., Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej, w drodze wyj¹tku, zamieœci³o w wykazie organizacji po¿ytku publicznego
uprawnionych do uzyskania 1% podatku z dnia 14 stycznia br. te organizacje, które
z³o¿y³y b¹dŸ opublikowa³y na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
³ecznej co najmniej jedno ze sprawozdañ nie póŸniej ni¿ do dnia 15 grudnia 2010 r.,
a wiêc do dnia, w którym zgodnie z ustaw¹ wykaz mia³ zostaæ sporz¹dzony.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze, uprzejmie informujê, i¿ Fundacja Dzieciêca Fantazja
zosta³a umieszczona w wykazie organizacji po¿ytku publicznego uprawnionych do
otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010.

Z powa¿aniem

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Po¿ytku Publicznego
Krzysztof Wiêckiewicz
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Bardzo proszê o wyjaœnienie przyczyn likwidacji Oœrodka Zamiejscowe-
go w Radomiu Izby Skarbowej w Warszawie.

Ju¿ po raz kolejny decyzj¹ w³adz centralnych Radom traci miejsca pracy.
Najpierw miasto pozbawione zosta³o oddzia³u s¹du gospodarczego i zlikwi-
dowano Ruch SA, zaœ w ramach restrukturyzacji Poczty Polskiej likwidowane
bêd¹ poszczególne jej urzêdy. Teraz decyzj¹ pana ministra z dnia 21 wrzeœ-
nia 2010 r. zlikwidowano Oœrodek Zamiejscowy w Radomiu Izby Skarbowej
w Warszawie i miasto traci kolejne miejsca pracy. Wykwalifikowani praco-
wnicy z d³ugim sta¿em pracy zostali postawieni przed wyborem: praca
w Warszawie b¹dŸ zasi³ek dla bezrobotnych.

Rozwi¹zanie Oœrodka Zamiejscowego w Radomiu Izby Skarbowej
w Warszawie jest niedopuszczalne i stanowczo sprzeciwiam siê tej decyzji.
Radom jest miastem o du¿ym bezrobociu i tego rodzaju decyzje pog³êbiaj¹ tyl-
ko ten problem. Apelujê do Pana Ministra o wycofanie siê ze swojej decyzji
o przeniesieniu kolejnych miejsc pracy do Warszawy. Warto rozwa¿yæ mo¿li-
woœæ przekazania do urzêdów skarbowych w Radomiu funduszu p³ac dla
pracowników likwidowanego oœrodka.

Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anym przy piœmie BPS/DSK-043-3282/11 z dnia 2 lutego 2011 r.

oœwiadczeniem senatora Stanis³awa Karczewskiego z³o¿onym na 69. posiedzeniu Se-
natu RP, w sprawie przyczyn likwidacji Oœrodka Zamiejscowego w Radomiu Izby Skar-
bowej w Warszawie uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Oœrodki zamiejscowe izb skarbowych by³y jednostkami organizacyjnymi admini-
stracji podatkowej, które powsta³y w 1999 r. w nastêpstwie wejœcia w ¿ycie reformy ad-
ministracji publicznej. Ustanowienie, w ramach wprowadzonego przez reformê trój-
stopniowego zasadniczego podzia³u pañstwa, 16 nowych województw poci¹gnê³o za so-
b¹ likwidacjê izb skarbowych w miastach, które utraci³y status miast wojewódzkich.
Zorganizowanie na bazie czêœci zlikwidowanych izb skarbowych oœrodków zamiejsco-
wych by³o rozwi¹zaniem tymczasowym, wprowadzonym z myœl¹ o stworzeniu warun-
ków do niezak³óconej zmianami obs³ugi podatników w okresie przejœciowym oraz
o zapewnieniu pracownikom zlikwidowanych izb skarbowych czasu na poszukiwania
innych mo¿liwoœci zatrudnienia.

Na przed³u¿anie siê okresu funkcjonowania oœrodków zamiejscowych mia³y wp³yw
przede wszystkim wzglêdy spo³eczne zwi¹zane z sytuacj¹ ¿yciow¹ i przysz³oœci¹ zawo-
dow¹ pracowników tych jednostek. Z tych te¿ przyczyn przekszta³cenia oœrodków za-
miejscowych izb skarbowych, których celem by³o ostateczne dostosowanie struktury
jednostek administracji podatkowej do nowego zasadniczego podzia³u terytorialnego
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pañstwa mia³y, przed wejœciem w ¿ycie zarz¹dzenia Nr 39 Ministra Finansów z dnia
21 wrzeœnia 2010 r. w sprawie organizacji urzêdów i izb skarbowych oraz nadania im
statutów (Dz. U. Min. Fin. Nr 10, poz. 45), charakter sukcesywnego zmniejszania za-
kresu ich dzia³alnoœci w drodze stopniowego ograniczania liczby komórek, etatów i za-
dañ, co dawa³o pracownikom czas na zdobywanie nowych kwalifikacji i poszukiwania
alternatywnych mo¿liwoœci zatrudnienia, w tym równie¿ w innych jednostkach admi-
nistracji podatkowej lub skarbowej.

Za podjêciem decyzji o ostatecznej likwidacji oœrodków zamiejscowych izb skarbo-
wych przemawia³a jednak¿e koniecznoœæ przeciwdzia³ania ujemnym skutkom ich funk-
cjonowania, do których nale¿a³y zwiêkszone koszty funkcjonowania izby skarbowej
jako ca³oœci oraz trudnoœci w zarz¹dzaniu i sprawowaniu nadzoru nad funkcjonowa-
niem oœrodków zamiejscowych. Dodatkowe koszty funkcjonowania izb skarbowych
posiadaj¹cych oœrodki zamiejscowe zwi¹zane by³y zarówno z kosztami osobowymi,
które obejmowa³y wynagrodzenia osób zajmuj¹cych stanowiska kierownicze oraz osób
zatrudnionych na stanowiskach „dubluj¹cych” odpowiednie stanowiska w jednostce
macierzystej, jak i kosztami rzeczowymi zwi¹zanymi z utrzymywaniem dodatkowych
siedzib, transportem, komunikacj¹ oraz podró¿ami s³u¿bowymi.

Wydatki ponoszone przez Izbê Skarbow¹ w Warszawie na utrzymanie dodatkowej
siedziby w Radomiu, wg danych za 2009 r., wynosi³y w przeliczeniu na 1 etat 4.650,61 z³.
Dla porównania, koszty utrzymania siedziby g³ównej w Warszawie wynosi³y w tym cza-
sie 4.282,79 z³ na 1 etat. Istotn¹ przes³ank¹ przemawiaj¹c¹ za likwidacj¹ oœrodków za-
miejscowych w przypadku tej Izby by³y tak¿e dodatkowe koszty zwi¹zane z prowa-
dzeniem spraw w oœrodkach zamiejscowych. Z uwagi na nierównomiernoœci w ob-
ci¹¿eniu prac¹, oœrodki zamiejscowe Izby Skarbowej w Warszawie ju¿ od 2004 r.
oprócz spraw w³asnych za³atwia³y tak¿e tzw. „warszawskie” sprawy odwo³awcze.
Wprowadzenie tego rozwi¹zania, maj¹cego z za³o¿enia charakter tymczasowy, rodzi³o
znaczne utrudnienia w funkcjonowaniu Izby jako ca³oœci generuj¹c dodatkowe wydat-
ki na wielokrotne, kosztowne i uci¹¿liwe w praktyce przemieszczanie dokumentów po-
miêdzy jednostk¹ macierzyst¹ a oœrodkami zamiejscowymi, których celem by³o
umo¿liwienie „warszawskim” podatnikom wgl¹du do akt swoich spraw. Dodatkowe
koszty utrzymania taboru samochodowego (paliwo, przegl¹dy, naprawy, materia³y
eksploatacyjne) zwi¹zane by³y nie tylko z koniecznoœci¹ przewozu akt podatkowych,
ale równie¿ i pracowników odbywaj¹cych podró¿e s³u¿bowe pomiêdzy Izb¹ a oœrodka-
mi. Izba ponosi³a tak¿e dodatkowe wydatki na rozmowy telefoniczne wykonywane
w du¿ej mierze w ramach komunikacji wewnêtrznej pracowników oœrodków z jedno-
stk¹ macierzyst¹ w Warszawie.

Wed³ug stanu na dzieñ 30 wrzeœnia 2010 r. w Oœrodku Zamiejscowym w Radomiu
zatrudnionych by³o 28 osób, z których dwie osoby naby³y uprawnienia do wczeœniej-
szej emerytury. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Izby Skarbowej w Warszawie,
który obowi¹zywa³ w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. oœrodki zamiej-
scowe tej Izby funkcjonowa³y samodzielnie ju¿ tylko w zakresie logistyki. Jedyn¹ ko-
mórk¹ organizacyjn¹ Oœrodka Zamiejscowego w Radomiu by³ w tym okresie
Samodzielny Referat Logistyki zatrudniaj¹cy 4 osoby. Pozosta³ych dwudziestu czte-
rech pracowników Izby Skarbowej w Warszawie œwiadcz¹cych pracê w Radomiu podle-
ga³o bezpoœrednio kierownictwu komórek organizacyjnych w jednostce macierzystej.
Znaczna odleg³oœæ utrudnia³a nadzór nad pracownikami oœrodków zamiejscowych.
Naturalne w tej sytuacji bariery w komunikacji oraz trudnoœci w organizacji szkoleñ
wewnêtrznych dla pracowników Oœrodka stwarza³y zagro¿enia dla utrzymania jednoli-
tego orzecznictwa podatkowego realizowanego w drugiej instancji przez wiêcej ni¿ jed-
n¹ jednostkê w województwie.

Zmiany wprowadzone przez zarz¹dzenie Nr 39 by³y tak¿e nieuchronne ze wzglêdu
na realizowany przez Ministerstwo Finansów projekt e-Podatki, którego pe³ne urucho-
mienie powodowaæ bêdzie koniecznoœæ wprowadzania zmian organizacyjnych id¹cych
w kierunku zmniejszenia liczby jednostek administracji podatkowej. Nale¿y równie¿
braæ pod uwagê, ¿e w ostatnich latach liczba odwo³añ od decyzji organów podatkowych
pierwszego stopnia uleg³a znacznemu zmniejszeniu, co tak¿e powoduje, ¿e utrzymy-
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wanie oœrodków zamiejscowych poza siedzib¹ Izby Skarbowej jest nieuzasadnione za-
równo ze wzglêdów organizacyjnych jak i ekonomicznych, zw³aszcza w sytuacji, kiedy
wydatki na dzia³alnoœæ bie¿¹c¹ organów podatkowych ulegn¹ istotnemu zmniejszeniu.

Pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e likwidacja oœrodków zamiejscowych Izby
Skarbowej w Warszawie nie oznacza, i¿ pracownicy tych jednostek zostali postawieni
przed alternatyw¹: praca w Warszawie lub bezrobocie. Przeniesienie dotychczasowych
pracowników Oœrodka Zamiejscowego w Radomiu do pracy w Warszawie bêdzie roz-
wi¹zaniem ostatecznym. Zosta³o ono poprzedzone analiz¹ indywidualnych sytuacji
pracowników oraz mo¿liwoœci ich zatrudnienia w pobliskich urzêdach skarbowych. Po
og³oszeniu zarz¹dzenia Nr 39 kierownictwo Izby Skarbowej w Warszawie zobowi¹za³o
naczelników 28 urzêdów skarbowych, zlokalizowanych w woj. mazowieckim w s¹siedz-
twie siedzib oœrodków zamiejscowych, do przekazywania Izbie Skarbowej informacji
o wolnych i zwalniaj¹cych siê stanowiskach pracy w tych urzêdach oraz do zatrudnia-
nia w pierwszej kolejnoœci pracowników oœrodków zamiejscowych. Naczelnicy urzêdów
skarbowych zobowi¹zani zostali tak¿e do dokonania stosownej analizy stanu zatrud-
nienia i przedstawienia mo¿liwych do zrealizowania w okreœlonym przedziale czaso-
wym przeniesieñ pracowników oœrodków zamiejscowych do pracy w urzêdach
skarbowych. W odniesieniu do pracowników Oœrodka Zamiejscowego naczelnicy urzê-
dów skarbowych zg³osili mo¿liwoœæ przeniesienia 10 osób do pracy w urzêdach skarbo-
wych w Radomiu. Kolejnych 13 osób bêdzie mog³o znaleŸæ zatrudnienie w innych
urzêdach skarbowych, Izbie Skarbowej w Lublinie, a tak¿e w Centrum Przetwarzania
Danych. W zwi¹zku z wystêpuj¹cym w jednostkach administracji publicznej zjawis-
kiem fluktuacji zatrudnienia, powodowanego niemo¿liwymi do przewidzenia w danej
chwili przypadkami, mo¿na równie¿ oczekiwaæ, ¿e pojawi siê ponadto pewna dodatko-
wa liczba wolnych miejsc pracy.

W efekcie podejmowanych dzia³añ oraz inicjatyw podjêtych przez pracowników, do
urzêdów skarbowych, w tym tak¿e do urzêdów skarbowych w Radomiu przeniesionych
zosta³o, w trybie art. 64 ustawy o s³u¿bie cywilnej ju¿ kilku pracowników oœrodków za-
miejscowych. Ponadto, z uwagi na trudn¹ sytuacjê rodzinn¹ lub osobist¹ niektórych
pracowników oœrodków zamiejscowych maj¹cych np. problemy zdrowotne lub opieku-
j¹cymi siê ma³ymi dzieæmi, kierownictwo Izby Skarbowej w Warszawie przyjê³o za³o¿e-
nie, ¿e oko³o 10 osób zatrudnionych dotychczas w oœrodkach zamiejscowych bêdzie
mog³o do koñca 2011 roku pracowaæ w urzêdach skarbowych na etatach Izby.

W zwi¹zku ze sformu³owanym w oœwiadczeniu zarzutem, ¿e likwidacja Oœrodka
Zamiejscowego w Radomiu wpisuje siê w ci¹g decyzji w³adz centralnych pozbawia-
j¹cych Radom miejsc pracy nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ to w³aœnie w Radomiu zo-
sta³ zlokalizowany jeden z trzech funkcjonuj¹cych w województwie mazowieckim
wyspecjalizowanych urzêdów skarbowych ds. obs³ugi tzw. du¿ych podatników. Trzeci
Mazowiecki Urz¹d Skarbowy w Radomiu jest jednostk¹ dysponuj¹c¹ 152 etatami, co
w po³¹czeniu z Pierwszym i Drugim Urzêdem Skarbowym w Radomiu, które posiadaj¹
odpowiednio 176 i 155,75 etatów, tworzy sytuacjê, w której radomskie urzêdy skarbo-
we, posiadaj¹ce ³¹cznie 483,75 etatów, maj¹ znaczne mo¿liwoœci w zakresie przejêcia
pracowników by³ego Oœrodka. W 2010 r. na wolne stanowiska pracy w radomskich
urzêdach skarbowych przyjêto ok. 30 nowych pracowników.

Decyzj¹ resortu finansów Radom zosta³ ponadto wskazany jako miejsce na lokali-
zacjê uruchomionego w styczniu br. Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Fi-
nansów. Pracê w Centrum ma znaleŸæ docelowo oko³o dwustu osób – g³ównie
informatyków. Propozycje podjêcia pracy w Centrum ju¿ otrzymali niektórzy pracowni-
cy zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego Izby Skarbowej w Warszawie, które
równie¿ mia³o swoj¹ siedzibê w Radomiu. Aktualnie trwaj¹ rozmowy o zatrudnieniu
w Centrum tak¿e trzech pracowników b. Oœrodka Zamiejscowego (kierowca, logistyk
i informatyk). Z uwagi na specyfikê Centrum Przetwarzania Danych, nie ma w tej chwi-
li mo¿liwoœci zatrudnienia w Centrum pozosta³ych pracowników Oœrodka.

Nale¿y tak¿e mieæ na uwadze, ¿e izby skarbowe s¹ jednostkami organizacyjnymi
obs³uguj¹cymi organ podatkowy, jakim jest dyrektor izby skarbowej posiadaj¹cy usta-
wowo okreœlony katalog zadañ, st¹d te¿ Minister Finansów podejmuj¹c decyzjê o upro-
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szczeniu struktury organizacyjnej izb skarbowych zobowi¹zany by³ braæ pod uwagê
przes³anki istotne nie tylko z punktu widzenia pracowników Oœrodka Zamiejscowego
w Radomiu i utraty przez miasto kolejnych miejsc pracy, lecz równie¿ szereg innych
czynników wa¿nych dla sprawnego wykonywania podstawowego zadania administra-
cji podatkowej, jakim jest wymiar i pobór nale¿noœci bud¿etowych obecnie i w przysz³o-
œci. Obowi¹zkiem Ministra Finansów jest racjonalna organizacja poboru podatków.
W realizacji tego zadania Minister Finansów kieruje siê obiektywnymi aktualnymi po-
trzebami s³u¿by skarbowej. Realizowana reforma jest koniecznoœci¹ wynikaj¹c¹ z ana-
liz efektywnoœci rozwi¹zañ organizacyjnych administracji podatkowej.

Odnosz¹c siê do propozycji przekazania funduszu p³ac zlikwidowanego Oœrodka
Zamiejscowego uprzejmie wyjaœniam, ¿e przyjêcie takiego rozwi¹zania jest niemo¿liwe
do zrealizowania. Poci¹gnê³oby ono za sob¹ koniecznoœæ uszczuplenia zasobów etato-
wych organu podatkowego drugiego stopnia, co obni¿aj¹c mo¿liwoœci skutecznego wy-
wi¹zywania siê Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z obowi¹zku orzekania w trybie
odwo³awczym od decyzji wydawanych w I instancji przez naczelników urzêdów skarbo-
wych, wp³ynê³oby niekorzystnie na efektywnoœæ ca³ej administracji podatkowej w wo-
jewództwie mazowieckim.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z przyjêciem planu restrukturyzacji Poczty Polskiej, w wyniku

czego zostanie zlikwidowanych wiele placówek i nastapi¹ zwolnienia grupowe
pracowników, bardzo proszê o poinformowanie mnie:

1. Jakie s¹ przyczyny oraz uzasadnienie zaplanowanych przekszta³ceñ?
2. Czy wiadomo ju¿, ile placówek zostanie zlikwidowanych b¹dŸ prze-

kszta³conych i ile osób straci pracê w wyniku przeprowadzonych zmian?
3. Czy restrukturyzacja dotyczy tak¿e du¿ych miast? Jeœli tak, to w jakim za-

kresie zostanie przeprowadzona w Radomiu, ilu pracowników mo¿e straciæ za-
trudnienie i jak du¿o placówek zostanie zlikwidowanych?

Jednoczeœnie chcia³bym zwróciæ uwagê Pana Ministra na to, ¿e zaplano-
wane zmiany bed¹ mia³y uci¹¿liwe konsekwencje dla klientów. Otó¿ prze-
prowadzona na tak szerok¹ skalê restrukturyzacja znacznie ograniczy
dostêp do us³ug pocztowych i wp³ynie na pogorszenie ich jakoœci. Prze-
kszta³cenie w agencje mo¿e skutkowaæ nieodpowiednim przeszkoleniem pra-
cowników, co w po³¹czeniu z brakiem wewnêtrznego aparatu kontroli
uniemo¿liwi eliminacjê nieprawid³owoœci. Przecie¿ najwiêkszym atutem
Poczty Polskiej w dzisiejszym jej kszta³cie – w porównaniu do innych operato-
rów dzia³aj¹cych na rynku – jest du¿a liczba sprawnie pracuj¹cych placó-
wek, co zapewnia sta³y i ³atwy dostêp do jej us³ug. Tak funkcjonuj¹ca
i dobrze rozlokowana sieæ mog³aby staæ siê Ÿród³em dodatkowych zarobków
dla Poczty Polskiej, gdyby na przyk³ad udostêpniæ j¹ innym podmiotom
œwiadcz¹cym tego rodzaju us³ugi.

Kolejnym bardzo wa¿nym problemem jest to, ¿e w wyniku przeprowa-
dzanych zmian kilka tysiêcy pracowników straci³o ju¿ pracê, a szykuj¹ siê
kolejne zwolnienia. Dla wielu z nich, zw³aszcza z mniejszych miejscowoœci,
³¹czy siê to z powa¿nymi konsekwencjami – dodatkowo komplikuje i tak ju¿
trudn¹ sytuacjê na rynku pracy.

Z uwagi na uci¹¿liwe skutki przeprowadzanej restrukturyzacji oraz jej kon-
sekwencje dla klientów i pracowników Poczty Polskiej zwracam siê do Pana Mi-
nistra z proœb¹ o szczegó³ow¹ analizê zaistnia³ej sytuacji oraz podjêcie dzia³añ
zmierzaj¹cych do zapobie¿enia tak licznym niedogodnoœciom i uci¹¿liwoœciom.

Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 lutego 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego (BPS/DSK-

-043-3283/11) w czêœci dotycz¹cej planu restrukturyzacji Poczty Polskiej, przedsta-
wiam co nastêpuje.

Na wstêpie pragnê zaznaczyæ, ¿e Minister Infrastruktury, który reprezentuje Skarb
Pañstwa wobec Poczty Polskiej SA i posiada uprawnienia przewidziane dla Walnego
Zgromadzenia, mo¿e ingerowaæ w sprawy spó³ki jedynie w zakresie okreœlonym w prze-
pisach. Zgodnie z § 26 ust. 2 statutu Poczty Polskiej SA wszelkie sprawy zwi¹zane
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z prowadzeniem spraw spó³ki (organizacja funkcjonowania placówek pocztowych) na-
le¿¹ do kompetencji Zarz¹du. Jednoczeœnie zgodnie z art. 3751 Kodeksu spó³ek hand-
lowych walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mog¹ wydawaæ zarz¹dowi wi¹¿¹cych
poleceñ dotycz¹cych prowadzenia spraw spó³ki.

W celu uzyskania informacji o planach restrukturyzacji sieci placówek Poczty Pol-
skiej zwróci³em siê do Zarz¹du Poczty Polskiej SA.

Opieraj¹c siê na uzyskanych informacjach wyjaœniam, ¿e Poczta Polska SA w ra-
mach zadañ wynikaj¹cych ze Strategii Poczty Polskiej na lata 2010–2015 rozpoczê³a
realizacjê zadania pt. Optymalizacja liczby placówek pocztowych i struktury sieci, któ-
rego podstawowym celem jest znaczne obni¿enie kosztów funkcjonowania sieci placó-
wek oraz dostosowanie ich struktury terytorialnej i organizacyjnej do aktualnych
wymagañ ustawowych, potrzeb rynku i mo¿liwoœci ekonomicznych Spó³ki.

Zmiany organizacyjne podyktowane s¹ przede wszystkim rachunkiem ekonomicz-
nym. Obserwowany w ostatnich latach powa¿ny spadek przychodów ze sprzeda¿y
pocztowych us³ug powszechnych (wynikaj¹cy z ogólnoœwiatowego trendu wypierania
tradycyjnych us³ug przez intensywnie rozwijaj¹ce siê us³ugi substytucyjne, g³ównie
elektroniczne) wymusza poszukiwanie rozwi¹zañ w celu ograniczenia kosztów dzia³al-
noœci.

Optymalizacji sieci placówek pocztowych i ustaleniu docelowego modelu ich struk-
tury s³u¿yæ bêdzie podzia³ sieci na tzw. sieæ szkieletow¹ i sieæ pozaszkieletow¹. W ra-
mach sieci szkieletowej funkcjonowa³y bêd¹ placówki w³asne, których liczba
i lokalizacja powinny zapewniæ przede wszystkich rentownoœæ ich dzia³alnoœci, spraw-
n¹ obs³ugê klientów umownych oraz w³aœciw¹ realizacjê funkcji oddawczych wykony-
wanych przez s³u¿bê dorêczeñ. W konsekwencji powy¿szego do sieci szkieletowej
zaliczone zostan¹ placówki, które ze wzglêdu na swoje cechy i wiod¹c¹ rolê wœród in-
nych placówek na danym obszarze nie zostan¹ objête procesem przekszta³ceñ. Placów-
ki, które nie zostan¹ zaliczone do sieci szkieletowej tworzyæ bêd¹ sieæ uzupe³niaj¹c¹ –
pozaszkieletow¹. Docelowo, w sieci pozaszkieletowej funkcjonowaæ bêd¹ z zasady
agencje pocztowe.

W odniesieniu do kwestii zwolnieñ o ile one wyst¹pi¹, wskazanie konkretnej liczby
zwolnieñ wy³¹cznie z powodu przekszta³ceñ urzêdów pocztowych w agencje nie jest
mo¿liwe.

Zak³ada siê, ¿e dzia³ania restrukturyzacyjne w obszarze sieci placówek pocztowych
miejskich przynios¹ poprawê wskaŸników dostêpnoœci i istotne zagêszczenie sieci pla-
cówek na obszarach miast. Efekt ten zostanie uzyskany poprzez przejêcie obrotu pocz-
towego przekszta³canego urzêdu pocztowego (lub filii) przez kilka agencji pocztowych
tworzonych w obszarze oddzia³ywania przekszta³canego urzêdu. Dziêki temu ogólna
liczba placówek pocztowych zostanie zwiêkszona, a tym samym odleg³oœæ do najbli¿szej
placówki oraz czas oczekiwania na obs³ugê ulegn¹ skróceniu. Dostêpnoœæ do us³ug
pocztowych ulegnie poprawie nie tylko poprzez zwiêkszenie liczby placówek, ale czêsto
tak¿e wyd³u¿enie godzin ich funkcjonowania.

Jednoczeœnie uzyska³em zapewnienia, i¿ w roku 2011 na terenie miasta Radom
nieprzewidywana jest likwidacja placówek. W ramach planu zmian w sieci placówek
pocztowych przewidziane s¹ dwa przekszta³cenia:

– Urz¹d Pocztowy Radom 16 w Filiê Urzêdu Pocztowego Radom 14
– Urz¹d Pocztowy Radom 20 w Filiê Urzêdu Pocztowego Radom 1.
Dzia³ania restrukturyzacyjne w obszarze sieci placówek pocztowych przynios¹ po-

prawê wskaŸników dostêpnoœci i istotne zagêszczenie sieci placówek. Efekt ten zosta-
nie uzyskany poprzez przejêcie obrotu pocztowego przekszta³canego urzêdu poczto-
wego (lub filii) przez kilka agencji pocztowych tworzonych w obszarze oddzia³ywania
przekszta³canego urzêdu. Dziêki temu ogólna liczba placówek pocztowych zostanie
zwiêkszona, a tym samym odleg³oœæ do najbli¿szej placówki oraz czas oczekiwania na
obs³ugê ulegn¹ skróceniu.

Zarz¹d Poczty Polskiej SA zapewni³, i¿ dostêpnoœæ do us³ug pocztowych ulegnie po-
prawie nie tylko poprzez zwiêkszenie liczby placówek, ale tak¿e wyd³u¿enie godzin ich
funkcjonowania.
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Nowo tworzone agencje we wspó³pracy z zewnêtrznymi podmiotami sieciowymi po-
zwol¹ Klientom skorzystaæ z us³ug pocztowych w dogodnej dla siebie porze, poniewa¿
punkty firm sieciowych s¹ czynne z regu³y co najmniej przez 6 dni w tygodniu do póŸ-
nych godzin wieczornych.

Zarz¹d Poczty Polskiej SA zapewnia, i¿ po przeprowadzeniu procesu reorganizacji
sieci pocztowej zarówno jakoœæ jak i terminowoœæ us³ug powszechnych realizowanych
bêdzie w pe³ni zachowana ze wzglêdu na fakt, i¿ nowo powsta³e z przekszta³ceñ placów-
ki w dalszym ci¹gu bêd¹ znajdowa³y siê w systemie organizacyjnym i logistycznym Poczty
Polskiej i bêd¹ realizowa³y dotychczasowy zakres powszechnych us³ug pocztowych.

Przed rozpoczêciem dzia³alnoœci agencyjnej Poczta Polska przeprowadza szkolenie
przygotowawcze agenta, którego wybrano do œwiadczenia us³ug pocztowych w drodze
postêpowania przetargowego. Szkolenia takie prowadzone s¹ w zakresie teoretycznym
i praktycznym. W trakcie szkolenia osoby, które zostaj¹ agentami pocztowymi zapo-
znaj¹ siê z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi, instrukcjami technologicznymi
okreœlaj¹cymi sposób œwiadczenia us³ug.

Nadzór i kontrolê nad agencjami pocztowymi sprawuj¹ kierownicy w³aœciwych te-
rytorialnie jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy urzêdów macierzystych. S¹ oni
zobowi¹zani do zapewnienia sta³ego podnoszenia kwalifikacji agentów i ponosz¹ odpo-
wiedzialnoœæ za prawid³ow¹ organizacjê i realizacjê instrukta¿y oraz innych form
kszta³cenia agentów.

Wyra¿am nadziejê, i¿ zaprezentowane powy¿ej informacje w sposób wyczerpuj¹cy
odpowiadaj¹ na kwestie poruszone w oœwiadczeniu Pana Senatora.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z niepokoj¹cymi doniesieniami medialnymi o planowanym

przez Ministerstwo Infrastruktury odebraniu œrodków na realizacjê kluczo-
wego projektu, jakim jest przebudowa linii kolejowej nr 8 na trasie Radom –
Warszawa, proszê o poinformowanie mnie:

1. Jaki los czeka planowan¹ od kilku lat budowê szybkiej linii kolejowej
Radom – Warszawa?

2. Kiedy rozpoczn¹ siê prace i jaki jest przewidywany termin ich ukoñcze-
nia?

3. Czy pojawiaj¹ siê jakieœ trudnoœci podczas prac nad projektem kluczo-
wym, a jeœli tak, to czego dotycz¹ i czy zagra¿aj¹ zapowiedzianej na 2014 r.
finalizacji przedsiêwziêcia?

4. Kiedy poznamy ostateczn¹ decyzjê w tej sprawie?
Jakie czynniki wp³ynê³y na tak diametraln¹ zmianê stanu faktycznego

od czasu Pana wizyty w Radomiu 18 listopada 2010 r., kiedy to wspólnie
z minister Ew¹ Kopacz zapewnialiœcie, ¿e inwestycja jest niezagro¿ona, a jej
realizacja pewna?

GroŸna zapowiedŸ odebrania Radomiowi kolejnej niezwykle wa¿nej in-
westycji jest przejawem niekompetencji rz¹du, a odsuniêcie jej realizacji
w dalsz¹ i nieokreœlon¹ przysz³oœæ godzi w interesy mieszkañców miasta
oraz ca³ego regionu.

Od trzech lat na szczeblu rz¹dowym zapadaj¹ niekorzystne dla miasta
decyzje. Mam na myœli wykreœlenie wa¿nych projektów z listy indykatywnej
b¹dŸ przesuwanie terminów ich realizacji albo – tak jak w tym przypadku –
odst¹pienie od wykonania inwestycji. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e przedsiêwziê-
cie to ma zagwarantowane finansowanie, takie dzia³anie rz¹du jest komplet-
nie nieuzasadnione i niezrozumia³e, ma znamiona sabota¿u lub zemsty
politycznej. Od wielu lat mówi³o siê o tej inwestycji i jej ogromnym znaczeniu,
a kilka tygodni temu Pan osobiœcie zapewnia³ mieszkañców, ¿e ju¿ wkrótce
rozpoczn¹ siê prace.

Zwracam siê z apelem do Pana Ministra o dotrzymanie obietnicy i do³o¿e-
nie wszelkich starañ, ¿eby nie zaprzepaœciæ tak wa¿nej dla Radomia szansy!

Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 lutego 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

skiego, skierowanego do Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka przy
piœmie BPS/DSK-043-3283/11 z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie realizacji projektu
przebudowy linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa – Radom, przedk³adam
nastêpuj¹ce informacje na zadane pytania w przedmiotowym oœwiadczeniu.
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1. Jaki los czeka planowan¹ od kilku lat budowê szybkiej linii kolejowej Radom –
Warszawa?
W planach inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe SA modernizacja linii kole-
jowej nr 8 na odcinku Warszawa Okêcie – Radom, ujêta jest w dwóch projektach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013:
1) POIiŒ 7.1–19.1 pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okê-

cie – Radom” – okres realizacji 2011–2014;
2) POIiŒ 7.1–19.2 pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okê-

cie – Radom – PRACE PRZYGOTOWAWCZE”- okres realizacji 2010–2011.
Okresy realizacji traktowane s¹ jako konieczne do dotrzymania, miêdzy innymi ze

wzglêdu na terminowe rozliczenie œrodków unijnych. Planuje siê, ¿e po zakoñczonych
pracach przygotowawczych realizowanych w ramach projektu dla Lokalnego Centrum
Sterowania (LCS) Warszawa Okêcie i Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) Radom,
wdro¿one zostan¹ poszczególne etapy realizacji robót budowlanych, w ramach projek-
tu POIiŒ 7.1–19.1.

W celu uzyskania oczekiwanych efektów zarówno transportowych jak i spo³ecz-
nych, w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym, konieczne bêdzie zagwarantowanie
odpowiednich œrodków finansowych ze Ÿróde³ publicznych krajowych i unijnych. Rów-
nie¿ wa¿n¹ kwesti¹ jest to, aby prace budowlane zosta³y zakoñczone w czasie umo¿li-
wiaj¹cym skuteczne rozliczenie wydatków ze œrodków unijnych.

2. Kiedy rozpoczn¹ siê prace i jaki jest przewidywany termin ich ukoñczenia?
Ca³a inwestycja na odcinku Warszawa Okêcie – Radom przewidziana zosta³a do re-

alizacji na lata 2009–2015. W ramach przygotowania inwestycji do realizacji podjêto
nastêpuj¹ce dzia³ania:

• opracowano dokumentacjê przedprojektow¹ w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego „Transport”,

• uzyskano Decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przed-
siêwziêcia w granicach województwa mazowieckiego,

• uzyskano Decyzjê o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, która 15.07.2010 roku
sta³a siê decyzj¹ ostateczn¹.

Projekt POIiŒ 7.1–19.1 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okêcie
– Radom” bêdzie realizowany zgodnie z za³o¿eniami zawartymi w studium wykonalno-
œci. Projektowana prêdkoœæ maksymalna na tym odcinku wynosi 160 km/h, co pozwo-
li skróciæ czas przejazdu o oko³o 60 minut. Efekty te uzyskane zostan¹ dziêki miêdzy
innymi:

• zmodernizowaniu we wszystkich bran¿ach kolejowych infrastruktury o d³ugoœci
oko³o 93 km,

• wybudowaniu dwóch LCS-ów (Warszawa Okêcie, Radom),
• budowie drugiego toru na odcinku Warka – Radom,
• budowie i przebudowie obiektów in¿ynieryjnych.
Obecnie w ramach projektu POIiŒ 7.1–19.1 pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8,

odcinek Warszawa Okêcie – Radom” realizowana jest umowa na „Wykonanie dokumen-
tacji geodezyjnej do celów projektowych niezbêdnej do przeprowadzenia modernizacji li-
nii nr 8 (tor nr 1 i 2) na odcinku Warszawa Okêcie – Kielce, ³¹cznie z tymi stacjami”.
Efektem umowy bêdzie miêdzy innymi opracowanie map do celów projektowych.

W ramach projektu POIiŒ 7.1–19.2 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek War-
szawa Okêcie – Radom – PRACE PRZYGOTOWAWCZE” przygotowana zostanie doku-
mentacja projektowa i materia³y przetargowe dla obszarów Lokalnych Centrów
Sterowania: LCS Warszawa Okêcie i LCS Radom oraz opracowane bêd¹ za³¹czniki do
wniosku o dofinansowanie dla projektu POIiŒ 7.1–19.1.

3. Czy pojawi¹ siê jakieœ trudnoœci podczas prac nad projektem kluczowym, a jeœli
tak, to czego dotycz¹ i czy zagra¿aj¹ zapowiedzianej na 2014 r. finalizacji przed-
siêwziêcia?

Kluczowym zadaniem dla przedmiotowej inwestycji by³o zapewnienie finansowania
inwestycji w zakresie œrodków krajowych jak te¿ unijnych. W tym celu w roku ubieg-
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³ym PKP PLK SA z³o¿y³a do Departamentu Bud¿etu Ministerstwa Infrastruktury wnio-
sek o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa dla Projektu POIiŒ
7.1–19.2 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okêcie – Radom – PRA-
CE PRZYGOTOWAWCZE”. W dniu 19 stycznia 2011 roku do Ministerstwa Infrastruk-
tury wp³ynê³o pismo informuj¹ce o akceptacji wniosku przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego. Pismem tym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zwróci³o siê do Mini-
sterstwa Finansów o priorytetow¹ weryfikacjê wniosku o zapewnienie finansowania
oraz wydanie stosownej decyzji. Minister Finansów Decyzj¹ nr 12/54/2001 z dnia
27 stycznia br. udzieli³ zapewnienia finansowania realizacji powy¿szego projektu.

Z uwagi na fakt, ¿e perspektywa finansowa Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Œrodowisko 2007–2013 koñczy siê de facto w 2015 roku, w najgorszym scenariuszu
zak³adamy, i¿ uda siê zrealizowaæ w ca³ym zakresie rzeczowym Lokalne Centrum Ste-
rowania (LCS) Warszawa Okêcie obejmuj¹cy odcinek Warszawa Okêcie – Czachówek
Po³udniowy, natomiast LCS Radom obejmuj¹cy odcinek Czachówek Po³udniowy – Ra-
dom zostanie zrealizowany w czêœci umo¿liwiaj¹cej bezpieczne prowadzenie ruchu ko-
lejowego oraz rozliczenie dostêpnych na ten cel œrodków finansowych unijnych
i krajowych.

4. Kiedy poznamy ostateczn¹ decyzjê w tej sprawie?
Podjête zosta³y wspólne dzia³ania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Minister-

stwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury aby do koñca marca br. znana by³a osta-
teczna lista projektów infrastrukturalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Œrodowisko.

Dotychczasowe dzia³ania resortu infrastruktury zwi¹zane miêdzy innymi z zapew-
nieniem finansowania oraz terminowym przeprowadzeniem inwestycji w odniesieniu
do koniecznej modernizacji maj¹ u swych podstaw s³u¿yæ poprawie ¿ycia mieszkañców
miasta Radomia, jak te¿ okolicznych miejscowoœci le¿¹cych wzd³u¿ kolejowego ci¹gu
komunikacyjnego na linii kolejowej nr 8. Rozumiej¹c oczekiwania spo³ecznoœci zamie-
szkuj¹cej Radom oraz jego okolice, raz jeszcze, chcia³bym zapewniæ o determinacji
Ministerstwa Infrastruktury dla realizacji modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku
Warszawa Okêcie – Radom.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

W odniesieniu do przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêp-
czej pragnê zwróciæ uwagê na niektóre przepisy tej ustawy i ich skutki.

Otó¿ w propozycji ministerstwa pojawia siê wiele zapisów, które budz¹
zastrze¿enia. Dotyczy to nowych zasad zatrudnienia osób prowadz¹cych ro-
dzinne domy dziecka (odebranie praw nabytych na podstawie umów o pra-
cê), co skutkowaæ bêdzie przerzuceniem czêœci kosztów zatrudnienia na
osoby wype³niaj¹ce to zadanie. Placówki strac¹ status jednostek bud¿eto-
wych, pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z tym w¹tpliwoœci dotycz¹ce pozyskiwania
œrodków pozabud¿etowych. Zdecydowany sprzeciw budzi tak¿e ogranicze-
nie d³ugoœci urlopu oraz pozbawienie mo¿liwoœci zatrudnienia osoby prowa-
dz¹cej rodzinny dom dziecka na podstawie umowy o pracê.

W¹tpliwoœci budzi tak¿e wprowadzenie kolejnych podmiotów, które maj¹
wspó³pracowaæ z rodzinnymi domami dziecka, zarówno ze wzglêdu na celo-
woœæ wspó³pracy z tak liczn¹ grup¹ osób, jak i ze wzglêdu na du¿e koszty ich
zatrudnienia. Jest to zbêdne ingerowanie kolejnych osób w ¿ycie rodziny,
a w przypadku powo³ania rodziny wspieraj¹cej – jest to wrêcz powielenie za-
kresu obowi¹zków asystenta rodziny.

Nowe zapisy dyskryminuj¹ tak¿e rodziny spokrewnione, jeœli chodzi
o koszty utrzymania dziecka, a zawodowym rodzinom zastêpczym przyznaj¹
mniejsze finansowanie. To samo dotyczy zasad ustalania wysokoœci wyna-
grodzenia przyznanego pracownikom na podstawie art. 84 ust. 2 wymienio-
nej ustawy, które wydaj¹ siê nieadekwatne do czasu pracy.

Z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy zlikwidowane zostan¹ publiczne oœrodki
adopcyjno-opiekuñcze. Takie rozwi¹zanie jest szczególnie szkodliwe, zw³a-
szcza ¿e w tej chwili w mniejszych miastach istnieje wiêksza szansa na szyb-
k¹ reakcjê; w Radomiu rodzina czeka na szkolenie oko³o dwóch miesiêcy,
w Warszawie co najmniej rok. Jak zatem bêdzie wygl¹da³a ca³a procedura po
wprowadzeniu owej centralizacji? Jak d³ugo rodziny bêd¹ czeka³y na dziecko
i kto bêdzie pracowa³ z kobietami, które chc¹ oddaæ niemowlê zaraz po uro-
dzeniu?

Z zaproponowanego przez ministerstwo projektu ustawy jasno wynika,
¿e wprowadzenie nowych zapisów bêdzie siê wi¹za³o z du¿o wiêkszymi ko-
sztami. Pieni¹dze te mog³yby zostaæ przeznaczone na bezpoœrednie utrzyma-
nie dzieci. Ponadto w ci¹gu ostatnich lat w wielu miastach uda³o siê
wypracowaæ dobrze funkcjonuj¹cy system opieki nad dzieckiem i rodzin¹,
który wraz z now¹ regulacj¹ zostanie zburzony. Dobrym rozwi¹zaniem wy-
daje siê znowelizowanie ju¿ istniej¹cych aktów prawnych, które udoskonali-
³yby obecnie funkcjonuj¹ce procedury i przepisy.

Bardzo proszê o ponowne przeanalizowanie projektu ustawy i dostoso-
wanie jego zapisów do potrzeb dzieci i ich rodzin, a wiêc tych, którym maj¹
one s³u¿yæ.

Stanis³aw Karczewski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 3.03.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z 2 lutego 2011 r., znak: BPS/DSK-
-043-3284/11, dotycz¹ce oœwiadczenia senatorskiego senatora Stanis³awa Karczewskie-
go, z³o¿onego podczas 69. posiedzenia Senatu RP, w sprawie projektu ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastêpczej, przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Kwestie podnoszone w oœwiadczeniu senatora Stanis³awa Karczewskiego zosta³y
wprowadzone do przygotowanego przez rz¹d projektu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastêpczej. Projekt tej ustawy zawiera m.in. propozycje nowych roz-
wi¹zañ w systemie rodzinnej pieczy zastêpczej. Zak³ada siê w nim, ¿e podstawow¹ for-
m¹ pieczy zastêpczej nad dzieckiem bêd¹ rodziny zastêpcze zawodowe oraz rodzinne
domy dziecka. Proponuje siê jednak – w stosunku do stanu obecnego – wprowadziæ
zmiany odnoœnie do ich organizacji i finansowania. Placówki opiekuñczo-wychowaw-
cze typu rodzinnego zast¹pione zostan¹ przez rodzinne domy dziecka, które bêd¹, obok
rodzin zastêpczych, jedn¹ z form rodzinnej pieczy zastêpczej. Rodzinne domy dziecka
bêd¹ dzia³aæ na takich samych zasadach jak zawodowe rodziny zastêpcze, tzn. bêd¹
otrzymywaæ œwiadczenia na utrzymanie ka¿dego dziecka, z których nie bêd¹ musia³y
rozliczaæ siê fakturami. Ponadto bêd¹ otrzymywaæ dodatkowe pieni¹dze na remont lo-
kalu, w którym bêdzie siê mieœci³ rodzinny dom dziecka oraz inne œwiadczenia przys³u-
guj¹ce dzieciom umieszczonym w rodzinnych domach dziecka.

Zak³ada siê, ¿e w rodzinnych domach dziecka:
1) wychowywane bêd¹ dzieci w ró¿nym wieku, w tym dorastaj¹ce i usamodzielnia-

j¹ce siê;
2) umo¿liwione zostanie wspólne wychowanie siê licznego rodzeñstwa;
3) wychowywanych bêdzie od czworga do oœmiorga dzieci.
Zapewnienie dzieciom opieki w rodzinnym domu dziecka bêdzie – analogicznie do

obecnych przepisów – zadaniem w³asnym powiatu. Projektowane rozwi¹zania zak³ada-
j¹ zatem prowadzenie rodzinnych domów dziecka w formie jednostki organizacyjnej
powiatu (jednostka bud¿etowa) oraz przez osoby fizyczne, organizacje pozarz¹dowe,
osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku
Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Pañstwa do
innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancji wolnoœci sumienia i wy-
znania, a tak¿e przez osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

W projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej nad dziec-
kiem przewiduje siê, ¿e praca prowadz¹cego rodzinny dom dziecka bêdzie wykonywa-
na na podstawie umowy – zlecenia na œwiadczenie us³ug, zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego. Przewiduje siê. ¿e us³ugi dotycz¹ce opieki nad dzieæmi w rodzin-
nych domach dziecka bêd¹ mog³y byæ kontraktowane na okres nie krótszy ni¿ piêæ lat.
Zatrudnianie innych osób w rodzinnym domu dziecka bêdzie nale¿a³o do zakresu kom-
petencji osoby kieruj¹cej domem. Z prowadz¹cym rodzinny dom dziecka starosta lub
podmiot, któremu powiat zleci³ organizowanie rodzinnego domu dziecka, bêdzie zawie-
ra³ umowê, która okreœla w szczególnoœci:

1) strony umowy;
2) cel i przedmiot umowy;
3) miejsce sprawowania pieczy zastêpczej;
4) sposób i zakres finansowania dzia³alnoœci rodzinnego domu dziecka, ze wskaza-

niem wysokoœci œrodków przeznaczonych na poszczególne cele;
5) liczbê dzieci powierzonych prowadz¹cemu rodzinny dom dziecka;
6) maksymaln¹ liczbê dzieci, które mo¿na umieœciæ w danym rodzinnym domu

dziecka;
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7) wysokoœæ wynagrodzenia przys³uguj¹cego prowadz¹cemu rodzinny dom dziec-
ka oraz sposób wyp³aty;

8) zasady korzystania ze szkoleñ i innych form podnoszenia kwalifikacji przez pro-
wadz¹cego rodzinny dom dziecka;

9) zakres niezbêdnej pomocy w razie choroby prowadz¹cego rodzinny dom dziecka
lub problemów z powierzonymi dzieæmi;

10) warunki czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem, w szczególnoœci
zwi¹zanego z wypoczynkiem;

11) wysokoœæ kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma byæ prowadzony ro-
dzinny dom dziecka;

12) zasady rozliczania otrzymywanych œrodków;
13) uprawnienia starosty w zakresie bie¿¹cej kontroli wykonywania umowy;
14) warunki przyznawania œrodków finansowych na remonty lub pokrycie kosztów

zwi¹zanych ze zmian¹ lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub do-
mu jednorodzinnego, w którym ma byæ prowadzony rodzinny dom dziecka;

15) czas, na jaki umowa zosta³a zawarta;
16) warunki i sposób zmiany oraz rozwi¹zania umowy.
Do obowi¹zków samorz¹du powiatowego bêdzie nale¿a³o zapewnienie osobie pro-

wadz¹cej rodzinny dom dziecka odpowiednich warunków lokalowych do realizacji tego
zadania oraz pokrycia kosztów zwi¹zanych z wyposa¿eniem i u¿ytkowaniem lokalu.
W zale¿noœci od formy pozyskania lokalu (z zasobów w³asnych powiatu, wynajête od
osób trzecich lub korzystanie z lokalu bêd¹cego w³asnoœci¹ osób prowadz¹cych ro-
dzinny dom dziecka), po stronie powiatu pozostan¹ wydatki zwi¹zane z wynajmem lo-
kalu, np. czynsz, zaliczki na koszty zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹, z uwzglêdnie-
niem podatku od nieruchomoœci i op³aty za wieczyste u¿ytkowanie gruntów, podzielo-
nej przez liczbê osób zamieszkuj¹cych w tym lokalu i pomno¿onej przez sumê liczby
dzieci umieszczonych w placówce rodzinnej wraz z osob¹ kieruj¹c¹ domem.

Dzia³aj¹ce dotychczas placówki opiekuñczo-wychowawcze typu rodzinnego, bêd¹
dzia³aæ na podstawie dotychczasowych przepisów w niezmienionej formie przez okres
5 lat od dnia wejœcia ustawy w ¿ycie. Po tej dacie starosta bêdzie móg³ zdecydowaæ
o przysz³ej formie sprawowania pieczy zastêpczej nad dzieæmi z tej placówki.

Powy¿sze propozycje powsta³y po konsultacjach zarówno z ekspertami w zakresie
pieczy zastêpczej, jak i praktykami realizuj¹cymi zadania z zakresu pieczy zastêpczej.
W pracê nad ustaw¹ zaanga¿owane by³y tak¿e samorz¹dy i organizacje pozarz¹dowe.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e projekt spotka³ siê z pozytywnym przyjêciem zarówno œrodowisk
naukowych jak i praktyków zaanga¿owanych w pomoc dziecku i rodzinie.

Informujê jednoczeœnie, ¿e w dniu 14 wrzeœnia 2010 r. projekt ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastêpczej zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów i przekazany
pod obrady Sejmu RP. Obecnie trwaj¹ prace w podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrze-
nia poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastêpczej (druk nr 628) oraz
rz¹dowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej (druk
nr 3378).

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z rozpatrywan¹ zmian¹ w zasadach kontraktowania œwiad-

czeñ pozaszpitalnych z zakresu ratownictwa medycznego planuje siê wpro-
wadzenie koniecznoœci przyst¹pienia do konkursu ofert w ramach granic
administracyjnych poszczególnych powiatów. W wyniku takich dzia³añ na-
st¹pi zmniejszenie liczby rejonów operacyjnych oraz doœæ istotna alokacja po-
zosta³ych.

Uzasadnieniem tego pomys³u, jak zwykle przy okazji tego typu zmian,
jest usprawnianie funkcjonowania ratownictwa medycznego. Jednak bar-
dziej prawdopodobne jest to, i¿ g³ówn¹ przes³ank¹ proponowanych zmian
jest chêæ zaoszczêdzenia œrodków przeznaczonych na realizowanie przepi-
sów ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym. Brzmi to doœæ logicz-
nie, jednak jak zwykle diabe³ tkwi w szczegó³ach.

Po dok³adnym przeanalizowaniu projektu okazuje siê, ¿e w niektórych
miejscach dostêp do us³ug ratownictwa medycznego teoretycznie bêdzie do-
bry, ale w praktyce dostêpnoœæ ta zostanie bardzo ograniczona. Wynika to
z przyjêtego przez autorów pomys³u b³êdnego za³o¿enia, ¿e najwa¿niejszym
argumentem zmniejszenia liczby rejonów operacyjnych jest analiza statys-
tyczna, a nie logiczna. Jednakow¹ miar¹ potraktowano aglomeracje miejskie
i wiejskie, uznaj¹c, ¿e na oko³o trzydzieœci piêæ tysiêcy mieszkañców powi-
nien przypadaæ œrednio jeden zespó³. Nie wziêto jednak pod uwagê ani odleg-
³oœci, jakie musz¹ pokonaæ zespo³y wyjazdowe, ani jakoœci naszych dróg.

Wypracowane w ci¹gu wielu lat rozmieszczenie zespo³ów wyjazdowych
w pe³ni odpowiada zapotrzebowaniu na œwiadczenia z zakresu ratownictwa
medycznego, a proponowane zmiany mog¹ doprowadziæ do du¿ych perturba-
cji i wyd³u¿enia czasu dojazdu jednostek systemu ratownictwa medycznego
do miejsca zdarzenia.

Maj¹c to wszystko na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z apelem
o wycofanie siê z tych niekorzystnych rozwi¹zañ.

Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.02.23

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

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

skiego w dniu 27 stycznia br. przes³ane przy piœmie z dnia 2 lutego br. nr BPS/DSK-
-043-3285/11, w sprawie zmian w organizacji systemu Pañstwowe Ratownictwo Me-
dyczne, uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

Dnia 30 listopada 2011 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 22 paŸdziernika 2010 r.
o zmianie ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 219, poz. 1443). Przes³ank¹ dla zmiany ustawy z dnia 8 wrzeœnia
2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) by³a
koniecznoœæ uporz¹dkowania terminologii i definicji dotycz¹cych obszaru dzia³ania ze-
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spo³u ratownictwa medycznego i rejonów operacyjnych, jak równie¿ inne zagadnienia
dot. przed³u¿enia obowi¹zywania art. 63 wprowadzaj¹cego czasowe odstêpstwo od
spe³nienia wymogu posiadania przez cz³onków zespo³ów ratownictwa medycznego
(ZRM) wskazanych w ustawie kwalifikacji, uznanie wykonywania zadañ dyspozytorów
medycznych za œwiadczenia zdrowotne, obni¿enie wymagañ w zakresie sta¿u dla leka-
rzy koordynatorów ratownictwa medycznego oraz inne zmiany o charakterze porz¹d-
kowym. Ustawa z dnia 22.10.2010 r. stworzy³a Wojewodom mo¿liwoœæ wytyczenia
w wojewódzkich planach dzia³ania systemu takich rejonów operacyjnych, w których
mo¿liwe by³oby przeprowadzenie sprawnej akcji ratunkowej zarówno w przypadku po-
jedynczych zdarzeñ, jak i w razie powa¿niejszych wypadków, skutkuj¹cych wiêksz¹ licz-
b¹ poszkodowanych i wymagaj¹cych zaanga¿owania si³ i œrodków wykraczaj¹cych
niejednokrotnie poza mo¿liwoœci jednego dysponenta ZRM. W ustawie zawarto tak¿e
przepis o tym, i¿ Narodowy Fundusz Zdrowia zawieraæ bêdzie umowy z dysponentami
zespo³ów na poszczególne rejony operacyjne wskazane w wojewódzkich planach dzia-
³ania systemu, co oznacza w praktyce stosowanie zasady: jeden rejon operacyjny – jed-
na umowa. Takie rozwi¹zanie zapewni jednolite w kraju, sprawne kontraktowanie
zadañ realizowanych przez ZRM.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 21 ust. 17 ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r.
o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym zosta³o wydane nowe rozporz¹dzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu dzia³ania sys-
temu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów
dzia³alnoœci zespo³ów ratownictwa medycznego (Dz. U. nr 3, poz. 6). W oparciu o to roz-
porz¹dzenie Wojewodowie przygotowali Plany, które zaczn¹ obowi¹zywaæ od 1 lipca
2011 r. Plany, które zosta³y przekazane Ministrowi Zdrowia przez Wojewodów do dnia
31 stycznia 2011 r., celem ich zatwierdzenia, s¹ obecnie poddawane szczegó³owej ana-
lizie. W oparciu o zatwierdzone Plany Narodowy Fundusz Zdrowia bêdzie nastêpnie za-
wiera³ umowy na zadania zespo³ów ratownictwa medycznego z ich dysponentami.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e wszystkie rozwi¹zania prawne powstawa³y przy wspó³udziale
strony spo³ecznej i by³y szeroko konsultowane z Wojewodami, samorz¹dami oraz dys-
ponentami zespo³ów ratownictwa medycznego, organizacjami zrzeszaj¹cymi tych dys-
ponentów a tak¿e przesz³y tryb œcie¿ki legislacyjno-parlamentarnej. W sprawie
tworzenia wojewódzkich planów dzia³ania systemu w oparciu o nowe zapisy ustawy
o PRM odby³o siê w Ministerstwie Zdrowia szereg spotkañ roboczych z Wojewodami
i ich przedstawicielami. Powy¿szy temat by³ jednym z punktów 5 posiedzeñ Konwentu
Wojewodów organizowanych przez MSWiA. Wojewodowie z kolei spotykali siê z jedno-
stkami samorz¹du terytorialnego i dysponentami ZRM. Tak wiêc ca³oœæ zagadnieñ do-
tycz¹cych nowych wojewódzkich planów dzia³ania systemu oraz rejonów operacyjnych
by³a wielokrotnie dyskutowana i wszelkie w¹tpliwoœci by³y wyjaœniane na bie¿¹co. Mi-
nisterstwo Zdrowia wielokrotnie zaleca³o Wojewodom, aby nowe rejony operacyjne by-
³y wytyczane w sposób gwarantuj¹cy bezpieczeñstwo dla stabilnoœci systemu PRM,
nale¿yt¹ dostêpnoœæ do œwiadczeñ i ich jakoœæ oraz aby mo¿liwe by³o zawarcie i realiza-
cja umów miêdzy Narodowym Funduszem Zdrowia a dysponentami zespo³ów ratownic-
twa medycznego, obs³uguj¹cymi poszczególne rejony operacyjne samodzielnie lub
z udzia³em podwykonawców.

Istotne jest, i¿ równolegle z opisanymi wy¿ej zmianami w systemie Pañstwowe Ra-
townictwo Medyczne, w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji z udzia³em
przedstawicieli Ministra Zdrowia trwa³y prace nad wdro¿eniem nowych rozwi¹zañ praw-
nych, organizacyjnych i technicznych zwi¹zanych z Systemem Powiadamiania Ra-
tunkowego. Jak wiadomo, System Powiadamiania Ratunkowego dotyczy wszystkich
s³u¿b ustawowo powo³anych do niesienia pomocy – tj. Policji, Stra¿y Po¿arnej, jedno-
stek systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne oraz jednostek wspó³pracuj¹cych
z systemem PRM. Zadaniem Systemu Powiadamiania Ratunkowego jest przyjmowanie
zg³oszeñ o zdarzeniach, nap³ywaj¹cych na numery alarmowe (w tym na nr 112), ich
przekazywanie do w³aœciwego dyspozytora, dysponowanie jednostek ratowniczych na
miejsce zdarzenia, koordynowanie akcji ratowniczej i wspomaganie procesu podejmo-
wania decyzji odnoœnie do wyboru optymalnego sposobu dzia³ania przez s³u¿by ratow-
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nicze, w celu niesienia pomocy osobom w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia.
System wykorzystywaæ bêdzie najnowsze rozwi¹zania informatyczne i telekomunika-
cyjne, które wype³niaj¹ zalecenia Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie us³ugi powszechnej i zwi¹zanych z sieciami
i us³ugami ³¹cznoœci elektronicznej praw u¿ytkowników. Powy¿sze rozwi¹zania, jak rów-
nie¿ regulacje odnosz¹ce siê do centrów powiadamiania ratunkowego, wojewódzkich
centrów powiadamiania ratunkowego oraz stanowisk dyspozytorów medycznych zna-
laz³y swoje odzwierciedlenie w podpisanym przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji rozporz¹dzeniu zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie organizacji
i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powia-
damiania ratunkowego. Wy¿ej wymienione przepisy rozporz¹dzenia, w zakresie usy-
tuowania centrów powiadamiania ratunkowego i dyspozytorni medycznych zak³adaj¹,
¿e jedno stanowisko dyspozytora medycznego bêdzie przypadaæ na ka¿de 200 tys.
mieszkañców z zastrze¿eniem, ¿e liczba stanowisk dyspozytorskich nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 2, zaœ jeden CPR powinien zabezpieczaæ populacjê nie mniejsz¹ ni¿ l mln
osób. Jednak¿e uprzejmie informujê, ¿e opisany model ma charakter docelowy,
a zmiany bêd¹ wprowadzane stopniowo, w zale¿noœci od lokalnych uwarunkowañ
i mo¿liwoœci.

Jak wskazano wy¿ej, obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwa analiza nades³anych
przez Wojewodów planów. Ze szczególn¹ uwag¹ sprawdzane s¹ te elementy, które do-
tycz¹ rejonów operacyjnych, rozmieszczenia obecnych i docelowych dyspozytorni me-
dycznych oraz liczby, struktury i alokacji zespo³ów ratownictwa medycznego. Przed
podjêciem decyzji o ewentualnej akceptacji planu wojewoda winien badaæ opinie nade-
s³ane przez odpowiednie samorz¹dy. Ustawa o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym
przewiduje w art. 24, i¿ Wojewoda podejmuje dzia³ania organizacyjne zmierzaj¹ce do
zapewnienia nastêpuj¹cych parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla ze-
spo³u ratownictwa medycznego od chwili przyjêcia zg³oszenia przez dyspozytora me-
dycznego:

1) mediana czasu dotarcia – w skali ka¿dego miesi¹ca – jest nie wiêksza ni¿ 8 minut
w mieœcie powy¿ej 10 tysiêcy mieszkañców i 15 minut poza miastem powy¿ej
10 tysiêcy mieszkañców;

2) trzeci kwartyl czasu dotarcia – w skali ka¿dego miesi¹ca – jest nie wiêkszy ni¿
12 minut w mieœcie powy¿ej 10 tysiêcy mieszkañców i 20 minut poza miastem po-
wy¿ej 10 tysiêcy mieszkañców;

3) maksymalny czas dotarcia nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 15 minut w mieœcie powy¿ej
10 tysiêcy mieszkañców i 20 minut poza miastem powy¿ej 10 tysiêcy mieszkañców.

Przyjmuje siê, ¿e 0,5% przypadków o najd³u¿szych czasach dotarcia w skali ka¿de-
go miesi¹ca nie bierze siê pod uwagê w naliczaniu parametrów okreœlonych wy¿ej, z za-
strze¿eniem, ¿e przypadki te nie podlegaj¹ kumulacji pomiêdzy miesi¹cami.

Dla zapewnienia efektywnej dostêpnoœci do œwiadczeñ konieczne jest przede wszyst-
kim spe³nienie ww. warunków czasu dojazdu zespo³u na miejsce zdarzenia.

Podsumowuj¹c chcia³bym zapewniæ Pana Senatora, ¿e wprowadzane zmiany w za-
kresie organizacji systemu nie bêd¹ skutkowa³y zmniejszeniem nak³adów na ratownic-
two pozaszpitalne, oraz zmniejszeniem liczby funkcjonuj¹cych ZRM, Minister Zdrowia
podejmuje wszelkie mo¿liwe dzia³ania dla zachowania stabilnoœci systemu Pañstwowe
Ratownictwo Medyczne i bezpieczeñstwa zdrowotnego obywateli. Monitorowane s¹ na
bie¿¹co wszelkie sygna³y dotycz¹ce ewentualnych zagro¿eñ dla ci¹g³oœci realizacji po-
zaszpitalnych œwiadczeñ ratowniczych i w sytuacji, gdzie jest to niezbêdne, Minister-
stwo Zdrowia zaleca Wojewodom korektê Planów w tym zakresie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber

69. posiedzenie Senatu w dniu 27 stycznia 2011 r. 71



Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zg³aszaj¹ siê osoby, które ukoñczy³y wy¿-

sze studia magisterskie na kierunku prawo, zaœ aktualnie odbywaj¹ szkolenie
w ramach aplikacji adwokackiej lub radcowskiej. Osoby te w przewa¿aj¹cej
wiêkszoœci pracuj¹ lub wspó³pracuj¹ z kancelariami adwokackimi lub radcow-
skimi, gdzie do zakresu ich obowi¹zków nale¿y miêdzy inymi sporz¹dzanie
szeregu projektów aktów prawnych lub opinii z wszelkich ga³êzi prawa: cywil-
nego, handlowego, administracyjnego, rodzinnego czy te¿ podatkowego.
Z uwagi na ró¿norodny charakter wspó³pracy z kancelariami czêœæ aplikantów
œwiadczy wspomniane us³ugi na podstawie umów cywilnoprawnych (prowa-
dz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹).

Dzia³alnoœæ gospodarcza w zakresie us³ug prawniczych œwiadczona jest
przez aplikantów na rzecz kancelarii na podstawie ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, która dla tego rodzaju us³ug
nie przewiduje wymogu legitymowania siê uprawnieniami zawodowymi ad-
wokata lub radcy prawnego.

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego opisane s¹ przede wszyst-
kim w treœci ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. Zgodnie zaœ
z art. 4 ust. 1 tej ustawy wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na
œwiadczeniu pomocy prawnej z wyj¹tkiem wystêpowania w charakterze ob-
roñcy w postêpowaniu karnym i w postêpowaniu w sprawach o przestêp-
stwa skarbowe. Doprecyzowanie zakresu uprawnieñ zawodowych radcy
prawnego znajduje siê w art. 6 ust. 1 ustawy, w którym czytamy: „Zawód
radcy prawnego polega na œwiadczeniu pomocy prawnej, a w szczególnoœci
na udzielaniu porad prawnych, sporz¹dzaniu opinii prawnych, opracowywa-
niu projektów aktów prawnych oraz wystêpowaniu przed s¹dami i urzêda-
mi”.

Powszechnie przyjêtym standardem oraz akceptowan¹ praktyk¹ jest to,
¿e wykonywanie znacznej czêœci swoich obowi¹zków radca prawny ceduje
na aplikantów, którzy odbywaj¹ aplikacjê pod jego patronatem. W istocie to
w³aœnie poprzez praktyczne wykonywanie obowi¹zków wchodz¹cych w za-
kres uprawnieñ radcy prawnego aplikanci do tego zawodu nabywaj¹ niezbêd-
ne umiejêtnoœci oraz konieczn¹ praktykê. Obowi¹zek ten zreszt¹ ci¹¿y na
aplikantach – art. 35 powo³anej wy¿ej ustawy stanowi, ¿e do obowi¹zków
aplikanta radcowskiego nale¿y: uczestniczenie w przewidzianych progra-
mem zajêciach teoretycznych i praktycznych; samodzielne pog³êbianie wie-
dzy prawniczej i praktycznych umiejêtnoœci zawodowych; przestrzeganie
dyscypliny szkolenia i pracy oraz przyst¹pienie do egzaminu radcowskiego
w wyznaczonym terminie.

Osoba odbywaj¹ca aplikacjê radcowsk¹ wraz z postêpami w nauce (zali-
czanie kolejnych lat szkoleniowych) uzyskuje coraz dalej id¹ce uprawnienia
do samodzielnego zastêpowania radcy prawnego w trakcie wykonywania
czynnoœci wchodz¹cych w zakres uprawnieñ zawodowych. Jak wynika bo-
wiem z art. 351 ustawy, po up³ywie szeœciu miesiêcy od rozpoczêcia aplikacji
radcowskiej aplikant radcowski mo¿e zastêpowaæ radcê prawnego przed
s¹dami rejonowymi, organami œcigania i organami administracji publicznej,
zaœ po up³ywie roku i szeœciu miesiêcy od rozpoczêcia aplikacji radcowskiej
aplikant radcowski mo¿e zastêpowaæ radcê prawnego tak¿e przed innymi
s¹dami, z wyj¹tkiem S¹du Najwy¿szego, Naczelnego S¹du Administracyjne-
go i Trybuna³u Konstytucyjnego. Ponadto, o szerokim zakresie uprawnieñ apli-
kanta radcowskiego œwiadczy te¿ treœæ ust. 4, w którym czytamy: „Aplikant
radcowski mo¿e sporz¹dzaæ i podpisywaæ pisma procesowe zwi¹zane z wy-
stêpowaniem radcy prawnego przed s¹dami, organami œcigania i organami
administracji publicznej – z wyraŸnego upowa¿nienia radcy prawnego, z wy-
³¹czeniem apelacji, skargi kasacyjnej i skargi konstytucyjnej”.

Podsumowuj¹c te uwagi, z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e ustawo-
dawca przewidzia³ dla aplikanta radcowskiego szeroki wachlarz kompeten-
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cji oraz uprawnieñ, co prowadzi do wniosku, ¿e w ocenie ustawodawcy
osoba odbywaj¹ca aplikacjê radcowsk¹ jest bez w¹tpienia fachowym uczest-
nikiem obrotu prawnego, której mo¿na powierzyæ dokonywanie szeregu
wa¿kich dla interesów klienta czynnoœci prawnych, obejmuj¹cych wszelkie
ga³êzie prawa.

Z tak¹ konkluzj¹ nale¿y zestawiæ uregulowanie, jakie zawarte zosta³o
w treœci ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Zgodnie
z art. 2 ust. 1 czynnoœci doradztwa podatkowego obejmuj¹ miêdzy innymi:
udzielanie podatnikom, p³atnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich
rzecz, porad, opinii i wyjaœnieñ z zakresu ich zobowi¹zañ podatkowych oraz
wystêpowanie w postêpowaniu w zakresie s¹dowej kontroli decyzji admini-
stracyjnej. Ust. 2 stanowi zaœ, ¿e zawodowe wykonywanie czynnoœci do-
radztwa podatkowego zastrze¿one jest wy³¹cznie dla podmiotów uprawnio-
nych w rozumieniu tej ustawy. Katalog podmiotów uprawnionych do œwiad-
czenia us³ug doradztwa podatkowego okreœlony zosta³ w art. 3 przywo³anej
ustawy, zgodnie z którym s¹ to: osoby fizyczne wpisane na listê doradców
podatkowych; adwokaci i radcowie prawni oraz biegli rewidenci. Pojêcie
„us³ugi doradztwa podatkowego” zdefiniowane zosta³o przez ustawodawcê
niew¹tpliwie w sposób szeroki – jest nim udzielanie innym podmiotom jakich-
kolwiek informacji oraz wyjaœnieñ w sprawie obowi¹zuj¹cego prawa podat-
kowego (œwiadczone odp³atnie, na zlecenie). Przytoczona definicja prowadzi
w konsekwencji do tego, ¿e w obszarze systemu prawnego powszechnie obo-
wi¹zuj¹cego w Polsce wyodrêbniona zosta³a ga³¹Ÿ prawa, której wyk³adni
oraz interpretacji (na zasadzie zarobkowej) mog¹ dokonywaæ wy³¹cznie oso-
by, którym uprawnienia takie nadaje wymieniona ustawa.

W zwi¹zku z przedstawionymi uwagami zwracam siê do Pana Ministra
z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. Jakie racje leg³y u podstaw tak restrykcyjnego wyodrêbnienia upraw-
nienia do interpretacji oraz wyk³adni prawa podatkowego spoœród szeregu
innych ga³êzi prawa, którym przecie¿ nie sposób odmówiæ istotnoœci oraz do-
nios³oœci dla codziennego funkcjonowania obywateli w demokratycznym
pañstwie prawnym? Mo¿na pokusiæ siê o dalej id¹ce pytanie: jaka jest prze-
waga (wa¿koœæ, donios³oœæ) prawa podatkowego nad na przyk³ad prawem
cywilnym, dla której to uprawnienie do interpretacji (odp³atnej) pierwszego
zarezerwowane zosta³o wy³¹cznie dla enumeratywnie wymienionych grup
osób, zaœ opiniê prawn¹ z zakresu prawa cywilnego, odnosz¹c¹ siê na przy-
k³ad do kwestii biegu terminu zasiedzenia nieruchomoœci o wartoœci rynko-
wej kilku milionów z³otych, mo¿e sporz¹dziæ osoba œwiadcz¹ca tego rodzaju
us³ugi na podstawie wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej?

2. Je¿eli w zakresie prawa cywilnego kodeks postêpowania cywilnego
dopuszcza wystêpowanie w charakterze pe³nomocnika strony przez szereg
osób, które nie musz¹ legitymowaæ siê w zasadzie ¿adnym przygotowaniem
prawniczym, to z jakich racji uznaæ mo¿na za uzasadnione ograniczanie pra-
wa do reprezentacji podatników przed organami podatkowymi wy³¹cznie dla
osób wskazanych w ustawie o doradztwie podatkowym?

3. Jak wyt³umaczyæ sprzecznoœæ unormowañ zawartych w art. 137 § 1
ordynacji podatkowej – zgodnie z którym „pe³nomocnikiem strony mo¿e byæ
osoba fizyczna maj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych”, co nale¿y in-
terpretowaæ w ten sposób, ¿e ka¿dy mo¿e reprezentowaæ podatnika przed or-
ganami skarbowymi – z norm¹ zawart¹ w art. 2 ustawy o doradztwie
podatkowym, który interpretowany jest w takim kierunku, ¿e odp³atne repre-
zentowanie podatnika przed organami skarbowymi jest czynnoœci¹ doradz-
twa podatkowego?

4. Czy w Ministerstwie Finansów trwaj¹ aktualnie prace nad nowelizacj¹
ustawy o doradztwie podatkowym?

5. Jeœli tak, to czy zmiany te przewiduj¹ wprowadzenie szerszego kata-
logu podmiotów uprawnionych do œwiadczenia us³ug doradztwa podatko-
wego?

6. Czy Ministerstwo Finansów przewiduje mo¿liwoœæ rozszerzenia upraw-
nieñ do œwiadczenia us³ug doradztwa podatkowego na aplikantów rad-
cowskich?
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7. Czy Ministerstwo Finansów prowadzi lub te¿ zleca badania ex post
praktycznego funkcjonowania ustawy o doradztwie podatkowym?

8. Czy Pañskie ministerstwo dysponuje informacjami (na przyk³ad za po-
œrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwoœci) na temat tego, ile w ci¹gu roku
zapada prawomocnych wyroków skazuj¹cych na podstawie art. 81 ust. 1
lub 2 ustawy o doradztwie podatkowym? Jeœli tak, to proszê o informacje
w tym zakresie.

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przekazane przy piœmie z dnia 2 lutego 2011 r. (znak BPS/DSK-

-043-3286/11) oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Pana Kazimierza Kleinê dotycz¹ce
podmiotów uprawnionych do wykonywania czynnoœci doradztwa podatkowego, o któ-
rych mowa w art. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U.
z 2008 r. Nr 73, poz. 443, z póŸn. zm.), przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Odnosz¹c siê do kwestii wyodrêbnienia podmiotów uprawnionych do wykonywa-
nia czynnoœci doradztwa podatkowego nale¿y nadmieniæ w pierwszej kolejnoœci, ¿e za-
wód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego, którego zasady
wykonywania zosta³y uregulowane w celu zapewnienia ochrony zarówno interesu pub-
licznego, jak i interesu podatnika. W treœci uzasadnienia do projektu ustawy o doradz-
twie podatkowym (1996 r.) wskazano m.in., i¿ „udzielanie porad podatkowych oraz
œwiadczenie pomocy podatnikom w wykonywaniu ci¹¿¹cych na nich obowi¹zków (np.
wype³nianie deklaracji podatkowych) przez osoby nieposiadaj¹ce odpowiednich kwali-
fikacji, stanowiæ mo¿e zagro¿enie zarówno dla interesów podatników, jak i interesów
bud¿etu pañstwa. Wprowadzenie podatnika w b³¹d, co do istnienia obowi¹zku podat-
kowego lub wysokoœci ci¹¿¹cego na nim zobowi¹zania podatkowego nara¿a go na p³a-
cenie odsetek za zw³okê od zaleg³oœci podatkowych, a tak¿e inne skutki okreœlone
w przepisach prawa podatkowego. (...) B³êdne porady podatkowe powoduj¹ równie¿
negatywne skutki dla bud¿etu pañstwa, co przejawia siê w nieterminowym wp³ywie
dochodów bud¿etowych lub ich uszczupleniu”.

Katalog czynnoœci doradztwa podatkowego okreœlony w przepisach ustawy o doradz-
twie podatkowym jest rozbudowany i obejmuje ró¿norodne czynnoœci, nie tylko re-
prezentowanie podatników w postêpowaniu przed organami administracji publicznej
i przed s¹dami, ale tak¿e sporz¹dzanie zeznañ i deklaracji podatkowych, prowadzenie
ksi¹g podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, udzielanie porad, opinii
i wyjaœnieñ z zakresu m.in. prawa podatkowego i celnego.

Z tego te¿ powodu zakres tematyczny egzaminu na doradcê podatkowego obejmu-
je, zgodnie z ustaw¹ o doradztwie podatkowym, a¿ 12 dziedzin tematycznych obejmu-
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j¹cych m.in. analizê podatkow¹, podstawy miêdzynarodowego i wspólnotowego prawa
podatkowego, materialne prawo podatkowe, miêdzynarodowe, wspólnotowe i krajowe
prawo celne, prawo dewizowe, organizacje i funkcjonowanie administracji podatkowej
i kontroli skarbowej, rachunkowoœæ, ewidencjê podatkow¹ i zasady prowadzenia ksi¹g
podatkowych.

W konsekwencji, podmiotami uprawnionymi do wykonywania czynnoœci doradz-
twa podatkowego s¹ tylko okreœlone podmioty maj¹ce odpowiednie przygotowanie
w tym zakresie, takie jak doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni i biegli rewi-
denci. Ten doœæ szeroki katalog podmiotów uprawnionych do wykonywania czynnoœci
doradztwa podatkowego nie pozwala uznaæ, i¿ mamy do czynienia z restrykcyjnym
ograniczeniem grup zawodowych uprawnionych do wykonywania tych czynnoœci.

Nale¿y tak¿e podkreœliæ, i¿ nie mo¿na mówiæ o wa¿koœci i przewadze prawa podat-
kowego nad innymi dziedzinami prawa np. prawa cywilnego, jednak¿e nale¿y uwzglêd-
niæ specyfikê i ró¿norodnoœæ prawa podatkowego. Specyfika szeroko rozumianego pra-
wa podatkowego wymaga od osoby zajmuj¹cej siê doradztwem podatkowym znajomo-
œci szczegó³owej, skomplikowanej, a przede wszystkim ró¿norodnej tematyki
obejmuj¹cej zagadnienia nie tylko stricte prawa podatkowego ale równie¿ m.in. prawa
dewizowego, celnego, rachunkowoœci i ewidencji podatkowej.

Podkreœlenia wymaga ró¿nica w przygotowaniu praktycznym doradców podatko-
wych i aplikantów radcowskich. Aplikanci radcowscy, zgodnie z art. 32 § 3a ustawy
o radcach prawnych, odbywaj¹ w trakcie pierwszego roku aplikacji szkolenie z zakresu
dzia³ania s¹downictwa powszechnego i prokuratury, natomiast doradcy podatkowi od-
bywaj¹ po zdaniu egzaminu na doradcê podatkowego 2-letni¹ praktykê w urzêdzie
skarbowym, izbie skarbowej, urzêdzie kontroli skarbowej i u doradcy podatkowego lub
spó³ce doradztwa podatkowego, w zwi¹zku z czym zapoznaj¹ siê z organizacj¹ i funk-
cjonowaniem organów podatkowych i wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego,
a przede wszystkim z praktycznym zastosowaniem przepisów prawa podatkowego. Za-
uwa¿yæ nale¿y, i¿ aplikanci radcowscy, zgodnie z art. 351 ust. 4 ustawy o radcach praw-
nych, mog¹ sporz¹dzaæ i podpisywaæ pisma procesowe zwi¹zane z wystêpowaniem
radcy prawnego przed s¹dami, organami œcigania i organami administracji publicznej
– z wyraŸnego upowa¿nienia radcy prawnego, z wy³¹czeniem apelacji, skargi kasacyj-
nej i skargi konstytucyjnej, podczas gdy doradcy podatkowi sporz¹dzaj¹ nie tylko pis-
ma procesowe, w tym skargi kasacyjne w sprawach obowi¹zków podatkowych oraz
celnych, w sprawach egzekucji administracyjnej zwi¹zanej z tymi obowi¹zkami, ale
tak¿e m.in. opinie, deklaracje i zeznania podatkowe. Dodaæ nale¿y, i¿ sporz¹dzanie
opinii, deklaracji i zeznañ podatkowych stanowi istotny przedmiot dzia³alnoœci dorad-
cy podatkowego.

Dodatkowo ustawa o doradztwie podatkowym wymaga, aby doradcy podatkowi,
a tak¿e inne podmioty uprawnione do wykonywania czynnoœci doradztwa podatkowe-
go, jak np. radcowie prawni, posiadali obowi¹zkowe ubezpieczenie od odpowiedzialno-
œci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przy wykonywaniu tych czynnoœci. Zauwa¿yæ
nale¿y, i¿ aplikanci radcowscy nie s¹ obowi¹zani do posiadania tego rodzaju ubezpie-
czenia, które ma na celu zapewnienie bezpieczeñstwa finansowego osób korzysta-
j¹cych z us³ug doradztwa podatkowego. Nie jest tak¿e jasne czy w sytuacji, gdyby
aplikant radcowski wykonywa³by czynnoœci doradztwa podatkowego dzia³aj¹c z upo-
wa¿nienia radcy prawnego, ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej, które obo-
wi¹zany jest posiadaæ radca prawny, obejmowa³oby szkody wyrz¹dzone przez
aplikanta radcowskiego.

Z tych te¿ powodów do wykonywania czynnoœci doradztwa podatkowego ustawa
o doradztwie podatkowym upowa¿nia osoby posiadaj¹ce odpowiedni¹ wiedzê, prakty-
kê, ubezpieczenie OC, a tak¿e dzia³aj¹ce zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Nawi¹zuj¹c do kwestii unormowañ art. 137 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.) przewiduj¹cych, i¿
pe³nomocnikiem strony mo¿e byæ osoba fizyczna maj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ przepis ten reguluje ogólne zasady reprezentacji i nie
ogranicza krêgu osób, które mog¹ byæ pe³nomocnikiem strony. Mo¿e nim byæ za-
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równo osoba fizyczna, która ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe i dzia³aj¹c jako
pe³nomocnik wykonuje swój zawód, np. adwokat, radca prawny, doradca podatko-
wy, jak i osoba, która nie posiada odpowiednich kwalifikacji ani przygotowania za-
wodowego.

Ustawa o doradztwie podatkowym zawiera natomiast uregulowania dotycz¹ce
kwestii zawodowego reprezentowania podatników, p³atników i inkasentów w postê-
powaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie s¹dowej kontroli de-
cyzji, postanowieñ i innych aktów administracyjnych w sprawach ich obowi¹zków
podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej zwi¹zanej z tymi
obowi¹zkami. Powy¿sze wynika z treœci art. 2 ust. 2 ustawy o doradztwie podatko-
wym, zgodnie z którym zawodowe wykonywanie czynnoœci, o których mowa w art. 2
ust. l, zastrze¿one jest wy³¹cznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu usta-
wy. Zatem nie ka¿de wykonanie czynnoœci zaliczonych na mocy ustawy do czynnoœci
doradztwa podatkowego podlega re¿imowi ustawy o doradztwie podatkowym, lecz
tylko takie, któremu mo¿na przypisaæ walor zawodowego wykonywania tych czynno-
œci. Zatem jedynie zawodowe reprezentowanie podatników (p³atników i inkasentów)
wymaga posiadania odpowiednich uprawnieñ okreœlonych w ustawie o doradztwie
podatkowym.

W œwietle powy¿szego, nie mo¿na uznaæ za sprzeczne regulacji ustawy – Ordynacja
podatkowa i regulacji ustawy o doradztwie podatkowym w zakresie dotycz¹cym repre-
zentacji. Przepisy ustawy o doradztwie podatkowym dotycz¹ pe³nomocników, którzy
zawodowo zajmuj¹ siê reprezentacj¹ podmiotów przed organami podatkowymi i s¹da-
mi. Od osób, które zajmuj¹ siê zawodowo reprezentowaniem podatników (p³atników,
inkasentów) i pobieraj¹ za to wynagrodzenie nale¿y wymagaæ odpowiedniego przygoto-
wania, które powinno zminimalizowaæ prawdopodobieñstwo wyrz¹dzenia szkody przy
wykonywaniu doradztwa podatkowego.

Odnosz¹c siê do kwestii rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do wyko-
nywania doradztwa podatkowego i prowadzenia ewentualnych prac legislacyjnych
w tym zakresie uprzejmie informujê, i¿ Ministerstwo Finansów nie prowadzi obecnie
prac legislacyjnych maj¹cych na celu zmianê uregulowañ ustawy o doradztwie podat-
kowym. Ostatnia nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym zosta³a przeprowa-
dzona w 2010 r., kiedy to wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie
ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 122,
poz. 826) m.in. dostosowuj¹ca uregulowania wymienionej ustawy do postanowieñ dy-
rektywy 2006/123/WE dotycz¹cej us³ug na rynku wewnêtrznym.

Nawi¹zuj¹c do zagadnienia praktycznego funkcjonowania ustawy o doradztwie po-
datkowym nale¿y podkreœliæ, i¿ doradcy podatkowi tworz¹ samorz¹d zawodowy dorad-
ców podatkowych, który reprezentuje Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Krajowa
Rada Doradców Podatkowych funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy o doradztwie
podatkowym i w praktyce realizuje wiêkszoœæ regulacji tej ustawy. Minister Finansów
uzyskuje informacje odnoœnie do dzia³alnoœci samorz¹du doradców podatkowych oraz
rea- lizacji uregulowañ ustawy o doradztwie podatkowym poprzez przekazywane na
podstawie przepisów tej ustawy uchwa³y Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz
Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych a tak¿e informacje dotycz¹ce wpisów na
listê doradców podatkowych oraz wpisów do rejestru osób prawnych uprawnionych do
wykonywania doradztwa podatkowego.

Odpowiadaj¹c na zapytanie dotycz¹ce liczby zapadaj¹cych rocznie prawomocnych
wyroków skazuj¹cych na podstawie art. 81 ustawy o doradztwie podatkowym przed-
stawiam nastêpuj¹ce dane uzyskane od Ministerstwa Sprawiedliwoœci w zakresie licz-
by prawomocnie skazanych osób na podstawie przestêpstwa stypizowanego w artykule 81
ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym:

1) liczba skazañ w 2002 r. – 1 osoba,
2) liczba skazañ w 2003 r. – 3 osoby,
3) liczba skazañ w 2004 r. – 10 osób,
4) liczba skazañ w 2005 r. – 19 osób,
5) liczba skazañ w 2006 r. – 14 osób,
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6) liczba skazañ w 2007 r. – 12 osób,
7) liczba skazañ w 2008 r. – 20 osób.
Ministerstwo Sprawiedliwoœci nie dysponuje danymi statystycznymi dotycz¹cymi

liczby wszczêtych postêpowañ i prawomocnych rozstrzygniêæ wydanych na podstawie
art. 81 ust. 2 ustawy o doradztwie podatkowym.

Z powa¿aniem

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

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej okreœla meto-

dy pracy z rodzin¹, która prze¿ywa trudnoœci w sprawowaniu funkcji
opiekuñczo-wychowawczej. Wed³ug ustawy obowi¹zek wspierania rodzin,
które prze¿ywaj¹ trudnoœci, spoczywa na jednostkach samorz¹du terytorial-
nego oraz na organach administracji rz¹dowej.

Podjête prace rz¹dowe nad ustaw¹ o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastêpczej zdaj¹ siê w znacznym stopniu dezorganizowaæ obowi¹zuj¹cy sys-
tem pomocy dziecku i rodzinie. Wprowadzenie nowych struktur na poziomie
gminy i powiatu nie ma ¿adnego rozs¹dnego wyt³umaczenia, jeœli nie zostan¹
wprowadzone istotne zmiany w dotychczasowym systemie pomocy spo³ecznej
w zakresie wspierania rodziny.

W obecnej sytuacji istnieje du¿y problem z koordynacj¹ dzia³añ jedno-
stek, których celem jest pomoc dziecku i rodzinie. Wydaje siê, ¿e nale¿a³oby
wzmocniæ w tym zakresie powiaty, jednak zamiast tego ich dotychczasowa
rola zostaje znacznie ograniczona na rzecz nowej formy instytucjonalnej.

Piecza zastêpcza zostaje wyjêta z ustawy o pomocy spo³ecznej i okreœlo-
na w nowej ustawie, co powoduje przeniesienie odpowiedzialnoœci za wspie-
ranie rodziny i system opieki zastêpczej na inne podmioty. Oddzielenie pieczy
zastêpczej od pomocy spo³ecznej wydaje siê nieuzasadnione w sytuacji, gdy
na przyk³ad matka porzucaj¹ca swoje dziecko jest klientk¹ pomocy spo³ecz-
nej. Rozs¹dne wydaje siê, aby polityka rodzinna i pomoc spo³eczna znajdo-
wa³y siê w jednym sektorze ministerialnym, a nie by³y rozdzielane na dwa
departamenty (Departament Pomocy i Integracji Spo³ecznej oraz Departament
Polityki Rodzinnej) w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, które podlega-
j¹ dwóm ró¿nym ministrom.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi zapyta-
niami.

1. Czy istnieje uzasadniona podstawa do budowania obok istniej¹cego sy-
stemu pomocy spo³ecznej równoleg³ego systemu wsparcia dziecka i rodziny?

2. Jaki by³ cel rozdzielenia polityki rodzinnej i pomocy spo³ecznej na dwa
sektory ministerialne?

3. Czy planowane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu wzmocnienie kompetencji
powiatów i gmin w zakresie polityki rodzinnej i pomocy spo³ecznej?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina

OdpowiedŸ

Warszawa, 7.03.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka, znak: BPS/DSK-043-3287/11, dotycz¹ce

tekstu oœwiadczenia z³o¿onego podczas 69. posiedzenia Senatu RP w sprawie wzmoc-
nienia kompetencji powiatów i gmin w zakresie polityki rodzinnej i pomocy spo³ecznej,
uprzejmie informujê.
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W roku 2010 – ustaw¹ z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o dzia³ach
administracji rz¹dowej (Dz. U. Nr 155, poz. 1035) dokonano rozszerzenia utworzonego
w 2007 r. – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach admi-
nistracji rz¹dowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z póŸn. zm.) – dzia³u „sprawy rodzi-
ny”. Zmiana dotyczy³a dodania najwa¿niejszych zadañ, jakie s¹ i powinny byæ
realizowane w ramach polityki rodzinnej pañstwa oraz zmiany nazwy samego dzia³u na
„rodzina”. Sprawy, które by³y objête zakresem podmiotowym tego dzia³u nie odpowia-
da³y rzeczywistym zadaniom realizowanym w ramach spraw dotycz¹cych rodziny,
czêœæ z nich stanowi³a domenê dzia³u „zabezpieczenie spo³eczne”, czêœæ zadañ w ogóle
nie by³a reprezentowana. Z tego te¿ wzglêdu konieczne by³o uporz¹dkowanie zarówno
dzia³u „Sprawy rodziny”, jak i dzia³u „Zabezpieczenie spo³eczne”.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 28a ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 roku
o dzia³ach administracji rz¹dowej, do najwa¿niejszych zadañ z zakresu polityki rodzin-
nej nale¿¹ miêdzy innymi sprawy:

1) uwarunkowañ demograficznych w kraju;
2) opieki nad dzieckiem do lat 3;
3) ochrony i wspierania rodziny z dzieæmi na utrzymaniu, w szczególnoœci rodzin

znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej i spo³ecznej;
4) rozwoju systemu pieczy zastêpczej nad dzieckiem;
5) koordynowania i organizowania wspó³pracy organów administracji publicznej,

organizacji pozarz¹dowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny i dziec-
ka;

6) wspó³pracy miêdzynarodowej dotycz¹cej realizacji i ochrony praw rodziny i dziec-
ka.

Natomiast – zgodnie z art. 31 wspomnianej wy¿ej ustawy dzia³ zabezpieczenie spo-
³eczne obejmuje sprawy:

1) ubezpieczeñ spo³ecznych i zaopatrzenia spo³ecznego;
2) funduszy emerytalnych;
3) pomocy spo³ecznej i œwiadczeñ dla osób i gospodarstw domowych znajduj¹cych

siê w trudnej sytuacji materialnej i spo³ecznej;
4) przeciwdzia³ania patologiom;
5) rz¹dowych programów w zakresie pomocy spo³ecznej, w szczególnoœci dla osób

i gospodarstw domowych znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej i spo-
³ecznej, a tak¿e dla grup zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym;

6) œwiadczeñ socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej osób
niepe³nosprawnych;

7) kombatantów i osób represjonowanych;
8) koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego, z wyj¹tkiem rzeczowych

œwiadczeñ leczniczych;
9) dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej dzia³al-

noœci przez organizacje po¿ytku publicznego;
10) koordynowania i organizowania wspó³pracy organów administracji publicznej,

podmiotów dzia³aj¹cych w sferze po¿ytku publicznego, w tym organizacji poza-
rz¹dowych.

Jak wynika z powy¿szego omówienia zmian w ustawie o dzia³ach administracji
rz¹dowej sprawom rodziny przyznano miejsce szczególne, a zakres zagadnieñ bê-
d¹cych przedmiotem tego dzia³u znacznie wykracza poza zagadnienia stricte pomocy
spo³ecznej, koncentruj¹c siê na zagadnieniach polityki rodzinnej, w tym œwiadczeñ
i us³ug na rzecz rodzin i dzieci. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pomoc spo³eczna jest instytucj¹
polityki spo³ecznej pañstwa, maj¹c¹ na celu umo¿liwienie osobom i rodzinom przezwy-
ciê¿enie trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ one w stanie pokonaæ, wykorzy-
stuj¹c w³asne uprawnienia, zasoby i mo¿liwoœci (art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362, z póŸn. zm.). Pomoc
oferowana w systemie pomocy spo³ecznej ma s³u¿yæ przede wszystkim przezwyciê¿e-
niu sytuacji kryzysowej oraz zapobieganiu wykluczeniu spo³ecznemu, ma wiêc w wiêk-
szoœci charakter doraŸny i szerszy zakres beneficjentów.
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Polityka rodzinna zaœ, dostosowuj¹c siê do roz³o¿onych w czasie zmian demograficz-
nych, ma z natury swojej charakter bardziej d³ugofalowy i trwa³y. Koncentruje siê na
¿yciu rodzinnym, co oznacza powrót do wartoœci zwi¹zków miêdzy ludŸmi i poczucia
bezpieczeñstwa na podstawie wiêzi emocjonalnych i uczuciowych. Najczêœciej uzna-
wanym podmiotem polityki rodzinnej jest rodzina z dzieæmi (tzw. rodzina nuklearna).
Wychowanie przysz³ych generacji wymaga wsparcia rodzin, nie tylko ubogich i nie tyl-
ko materialnego, ze strony osób i instytucji.

W sferze polityki spo³ecznej jest zatem miejsce zarówno dla instytucji zabezpiecze-
nia spo³ecznego i pomocy spo³ecznej, jak i dla polityki rodzinnej. Na szczególne miejsce
polityki rodzinnej w obszarze polityki spo³ecznej zwraca siê równie¿ uwagê w wielu do-
kumentach Unii Europejskiej. Wyrazem tej tendencji jest choæby Europejski Sojusz na
Rzecz Rodzin – utworzony z inicjatywy Komisji Europejskiej – bêd¹cy platform¹ wymia-
ny doœwiadczeñ i wiedzy na temat polityki prorodzinnej i najlepszych rozwi¹zañ propo-
nowanych przez pañstwa cz³onkowskie, maj¹cych odpowiedzieæ na wyzwania
zwi¹zane ze zmianami demograficznymi. Poprzez Europejski Sojusz na Rzecz Rodzin,
Komisja ma zamiar stymulowaæ wspó³pracê i partnerstwo miêdzy wszystkimi zaintere-
sowanymi podmiotami na rzecz lepszego godzenia ¿ycia zawodowego, rodzinnego i pry-
watnego.

W³aœnie zagadnienie wsparcia rodziny z dzieæmi na wychowaniu w kontekœcie nie-
wystarczaj¹cej efektywnoœci aktualnego modelu organizacji opieki nad dzieckiem i ro-
dzin¹ da³o asumpt do podjêcia dzia³añ legislacyjnych, które – uznaj¹c, ¿e jedn¹
z bardzo wa¿nych przyczyn odbierania dziecka rodzinie i umieszczania dzieci w ró¿-
nych formach opieki zastêpczej jest brak realnej pomocy rodzinie z dzieæmi na wycho-
waniu – istot¹ proponowanych rozwi¹zañ uczyni³y stworzenie spójnego systemu opieki
nad dzieckiem i rodzin¹ je wychowuj¹c¹, je¿eli ma ona trudnoœci w prawid³owym wy-
pe³nianiu swoich funkcji. Efektem tych dzia³añ jest rz¹dowy projekt ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastêpczej, który po przyjêciu przez Radê Ministrów zosta³
skierowany we wrzeœniu 2010 roku do Sejmu RP – druk sejmowy 3378.

W projektowanych rozwi¹zaniach bardzo du¿e znaczenie przypisano dzia³aniom
profilaktycznym, które pomagaj¹ rodzinie w prawid³owym funkcjonowaniu i wychowy-
waniu dzieci, przeciwdzia³aj¹ powstawaniu problemów lub pozwalaj¹ je rozwi¹zywaæ
we wczesnym okresie ich pojawiania siê. Zak³ada siê dalszy rozwój placówek
opiekuñczo-wychowawczych wsparcia dziennego – œwietlic, klubów, w których specja-
liœci (psycholog, pedagog) pomagaj¹ dziecku, ale tak¿e wspó³pracuj¹ z rodzicami.
Wzmocnienie profilaktyki i pracy z rodzin¹ poprzez dzia³aj¹cych na poziomie samo-
rz¹du gminnego, tzw. asystentów rodziny, których zadaniem bêdzie prowadzenie sys-
tematycznej, bezpoœredniej pracy z rodzin¹ maj¹c¹ trudnoœci w prawid³owym
funkcjonowaniu.

Dzia³aniom profilaktycznym, maj¹cym na celu stworzenie dziecku odpowiednich
warunków ¿ycia w jego œrodowisku rodzinnym, musz¹ towarzyszyæ dzia³ania na rzecz
doskonalenia i rozwoju ró¿nych form pieczy zastêpczej nad dzieckiem. Nale¿y przy tym
wyraŸnie podkreœliæ, ¿e powinny mieæ one charakter okresowy i wszêdzie tam, gdzie
jest to mo¿liwe, zmierzaæ do integracji dziecka z jego rodzin¹. Wœród instytucji sprawu-
j¹cych pieczê zastêpcz¹ nad dzieckiem szczególne miejsce bêd¹ zajmowaæ rodzinne
formy pieczy zastêpczej.

Zak³ada siê, ¿e dziêki intensywnie prowadzonej profilaktyce i pracy z rodzin¹ –
dzia³ania te przynios¹ nie tylko pozytywne skutki dla rodzin i dzieci umieszczanych
w formach pieczy zastêpczej, ale równie¿, w d³u¿szej perspektywie czasowej, zaowocu-
j¹ obni¿eniem kosztów funkcjonowania ca³ego systemu sprawowania opieki zastêpczej
nad dzieckiem, przede wszystkim poprzez zmniejszenie liczby dzieci przebywaj¹cych
poza rodzin¹. Aby realizacja tych zamierzeñ by³a mo¿liwa planuje siê w nowych roz-
wi¹zaniach prawnych po³o¿yæ bardzo du¿y nacisk na ró¿ne formy wspierania i pracy
z rodzin¹ w celu przeciwdzia³ania koniecznoœci oddzielania dziecka od rodziny, a po-
nadto na rozwój rodzin zastêpczych, przede wszystkim zawodowych, oraz rodzinnych
domów dziecka. Propozycje rozwi¹zañ zak³adaj¹ ponadto znaczne ograniczenie roli
placówek opiekuñczo-wychowawczych w opiece nad dzieckiem. Umieszczenie dziecka
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w ca³odobowej placówce opiekuñczo-wychowawczej bêdzie mog³o mieæ miejsce po wy-
czerpaniu mo¿liwoœci zatrzymania go w rodzinie w³asnej lub umieszczenia w rodzinie
zastêpczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wydaje siê, ¿e w kontekœcie przywo³anych argumentów nale¿y uznaæ, ¿e system
wspierania rodziny i pieczy zastêpczej nad dzieckiem nie jest systemem konkurencyj-
nym wobec systemu pomocy spo³ecznej, ale stanowi wobec niego system komplemen-
tarny, koncentruj¹cy siê na realizacji celów polityki spo³ecznej zogniskowanych wokó³
¿ycia rodzinnego. System wspierania rodziny i pieczy zastêpczej tworzy wprawdzie no-
we instytucje wspierania rodziny (np. asystent rodziny, organizator rodzinnej pieczy
zastêpczej), ale bazuje tak¿e na istniej¹cych w samorz¹dach lokalnych jednostkach or-
ganizacyjnych pomocy spo³ecznej. Na marginesie warto dodaæ, ¿e jed- nostki te w wiê-
kszoœci gmin realizuj¹ przecie¿ tak¿e zadania zwi¹zane z tak istotnym z punktu
widzenia polityki rodzinnej pañstwa – systemem œwiadczeñ rodzinnych. Wydaje siê za-
tem, ¿e mo¿liwe jest zachowanie takiego w³aœnie – realizuj¹cego ró¿ne cele polityki spo-
³ecznej – charakteru istniej¹cych struktur. Jestem przekonana, ¿e powo³anie
asystenta rodzinnego i organizatora rodzinnej pieczy zastêpczej, których zadaniem jest
œwiadczenie us³ug na rzecz odpowiednio rodzin z dzieæmi w gminie i rodzin zastêp-
czych w powiecie w ¿aden sposób nie dezorganizuje systemu opieki nad dzieckiem i ro-
dzin¹. Natomiast niew¹tpliwie akcentuje – tak istotny dla rodzin z dzieæmi – aspekt
aktywnego, podmiotowego, wsparcia rodziny w wype³nianiu funkcji opiekuñczo-wy-
chowawczej.

Obecnie prace nad projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stêpczej prowadzone s¹ w Podkomisji Nadzwyczajnej po³¹czonych Komisji Polityki
Spo³ecznej i Rodziny oraz Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zatem osta-
teczny kszta³t ustawy, w tym zakres zadañ w³adz samorz¹dowych poszczególnych
szczebli, zale¿¹ od decyzji parlamentarzystów.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach do mojego biura zg³osili siê pracownicy Polskiej ¯eglu-

gi Ba³tyckiej SA, którzy czuj¹ siê g³êboko zaniepokojeni sposobem przygoto-
wywania firmy do kolejnego procesu prywatyzacji. Ich obawy budzi fakt
wyzbywania siê przez P¯B SA czêœci swojego maj¹tku, a tak¿e postêpowanie
w stosunku do by³ych i obecnych pracowników.

Po drugiej nieudanej próbie prywatyzacji Polskiej ¯eglugi Ba³tyckiej SA
ponad czterystu pracowników otrzyma³o wypowiedzenia. S¹ to w znacznej
czêœci osoby u schy³ku kariery zawodowej, które nie mog¹ liczyæ na inne za-
trudnienie, a tym samym trac¹ jedyne Ÿród³o dochodu. Desperacja za³óg jest
znaczna i osoby te za poœrednictwem zwi¹zków zawodowych staraj¹ siê
w³¹czyæ w proces prywatyzacji. Ich zdaniem g³os za³ogi ko³obrzeskiego arma-
tora jest pomijany, zbywany milczeniem, gdy¿ do tej pory nie otrzymali oni
odpowiedzi na list skierowany do ministra Skarbu Pañstwa.

Niepokój zainteresowanych budz¹ tak¿e decyzje ekonomiczne podejmo-
wane przez kierownictwo P¯B SA. Zerwanie linii promowej Œwinoujœcie – Ko-
penhaga, odstawienie promu Pomerania czy te¿ wyczarterowanie promu
Wawel (zainteresowanej zakupem P¯B SA firmie DFDS, ta wspó³praca zakoñ-
czy³a siê wynikiem „zerowym” dla polskiego armatora), zdaj¹ siê byæ dzia³a-
niami maj¹cymi na celu zani¿anie wartoœci spó³ki. Podobny charakter ma te¿
skonstruowanie struktury spó³ek zale¿nych miêdzy innymi na wyspach Ba-
hama, Cyprze i w Liberii, czego efektem jest ujemny i stale pogarszaj¹cy siê
wynik dzia³alnoœci operacyjnej spó³ki oraz mo¿liwoœæ zatrudniania na pol-
skich promach litewskich za³óg (spó³ka LISCO), co jest zgodne z prawem unij-
nym, aczkolwiek wymierzone przeciwko polskim marynarzom.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o grun-
town¹ analizê zaistnia³ej sytuacji i odpowiedzi na pytania.

1. Jakie s¹ aktualne plany ministerstwa w zakresie prywatyzacji Pol-
skiej ¯eglugi Ba³tyckiej SA?

2. Jakie by³y przes³anki do zwolnienia ponad czterystu pracowników?
3. Dlaczego w ofertach przetargowych nie zastosowano art. 231 kodeksu

pracy o przekazaniu firmy z pracownikami, mimo takiej mo¿liwoœci?
4. Czy w obecnej sytuacji dobrym rozwi¹zaniem nie by³oby po³¹czenie

P¯B SA z Polsk¹ ¯eglug¹ Morsk¹, co zlikwidowa³oby narastaj¹c¹ w kraju
konkurencjê, a tak¿e stworzy³oby siln¹ jednostkê na rosn¹cym rynku prze-
wozów promowych na Ba³tyku?

5. W jaki sposób dzia³ania podejmowane przez kierownictwo Polskiej ¯eg-
lugi Ba³tyckiej SA (miêdzy innymi likwidacja linii promowej Œwinoujœcie – Ko-
penhaga, wyczarterowanie promu Wawel, sprzeda¿ portu w Ko³obrzegu)
wp³ywaj¹ na wartoœæ spó³ki, a tym samym na przewidywany dochód Skarbu
Pañstwa?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina

82 69. posiedzenie Senatu w dniu 27 stycznia 2011 r.



OdpowiedŸ

Warszawa, 15 lutego 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 2 lutego 2011 r. (nr BPS/DSK-043-3288/11) doty-

cz¹ce oœwiadczenia Pana Kazimierza Kleiny, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej,
w sprawie Spó³ki Polska ¯egluga Ba³tycka SA z siedzib¹ w Ko³obrzegu, przedstawiam
nastêpuj¹ce informacje.

G³ównym obszarem dzia³alnoœci Polskiej ¯eglugi Ba³tyckiej SA jest œwiadczenie
us³ug w zakresie miêdzynarodowych przewozów pasa¿erskich i frachtowych. Spó³ka
realizuje regularne przewozy promami pasa¿ersko-samochodowymi, obs³uguj¹cymi sta³e
po³¹czenia pomiêdzy Polsk¹ a Skandynawi¹. Niekorzystny wp³yw na rynek przewozów
pasa¿erskich i samochodowych wywar³ kryzys gospodarki œwiatowej, który rozpocz¹³
siê latem 2008 r. Znalaz³o to swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych Polskiej
¯eglugi Ba³tyckiej SA, które od 2008 r. stale pogarszaj¹ siê. Kolejnym elementem, któ-
ry negatywnie wp³yn¹³ na funkcjonowanie Spó³ki by³y agresywne dzia³ania konkuren-
cji. Z powodu wprowadzenia we wrzeœniu 2008 r. przez Unity Line (z grupy kapita³owej
P¯M) na liniê Œwinoujœcie – Ystad nowego du¿ego promu m/f Skania w tych samych
godzinach wyjœcia z portu, co prom P¯B SA m/f Wawel, znacznie spad³ udzia³ Spó³ki
w rynku przewozowym na tej linii. Równie¿ otworzenie po³¹czenia mostowego pomiê-
dzy Dani¹ a Szwecj¹, ekspansja tanich linii lotniczych, oferuj¹cych tañsze i szybsze
po³¹czenia do Skandynawii, a tak¿e wysokie ceny ropy naftowej na rynkach œwiato-
wych przyczyni³y siê do pogorszenia sytuacji Spó³ki.

Wobec trudnej sytuacji w jakiej znalaz³a siê Spó³ka Zarz¹d podj¹³ szereg dzia³añ re-
strukturyzacyjnych w celu ograniczenia negatywnego wp³ywu powy¿szych czynników
na funkcjonowanie P¯B SA. G³ówne z nich to:

1. podpisanie na jesieni 2008 r. umowy z DFDS A/S na czarter promu m/f Wawel.
Dziêki temu Spó³ka uniknê³a strat na trasie promowej Œwinoujœcie – Ystad, utrzy-
muj¹c jednoczeœnie sta³e przychody z czarteru i zachowuj¹c funkcjonowanie tej
linii pod mark¹ POLFERRIES,

2. wydzielenie z maj¹tku Spó³ki, a nastêpnie zbycie aktywów portowych (w Gdañsku
i Ko³obrzegu) w celu umo¿liwienia pozyskania przez P¯B SA inwestora strategicz-
nego w ramach prowadzonego procesu prywatyzacji,

3. podjêcie szeregu decyzji ograniczaj¹cych koszty dzia³alnoœci (m.in. redukcja zu-
¿ycia paliwa, zmniejszenie wydatków remontowych, rezygnacja z czêœci wydat-
ków reklamowo-marketingowych).

Realizacja powy¿szych dzia³añ restrukturyzacyjnych okaza³a siê jednak niewystar-
czaj¹ca dla przywrócenia rentownoœci dzia³alnoœci Spó³ki.

Ponadto trwaj¹cy od 2009 r. do lipca 2010 r. proces prywatyzacji Spó³ki zakoñczy³ siê
niepowodzeniem. Ofertê z³o¿y³a jedynie spó³ka DFDS A/S z Danii. Oferta ta nie spe³nia³a jed-
nak wskazanych w procedurze wymagañ albowiem dotyczy³a wybranych elementów maj¹t-
ku Spó³ki a nie akcji Skarbu Pañstwa posiadanych w Spó³ce, wobec czego Minister Skarbu
Pañstwa w dniu 21 lipca 2010 r. podj¹³ decyzjê o formalnym zamkniêciu procedury.

Wobec powy¿szego konieczne sta³o siê podjêcie bardziej restrykcyjnych kroków na-
prawczych. W tej sytuacji Zarz¹d Spó³ki opracowa³ Program Restrukturyzacji, przewi-
duj¹cy m.in.:

1) zawieszenie dzia³alnoœci linii Œwinoujœcie – Kopenhaga (co nast¹pi³o z koñcem
paŸdziernika 2010 r.), jako najbardziej deficytowej i nierokuj¹cej poprawy w naj-
bli¿szych latach, z uwagi na siln¹ konkurencjê,

2) zbycie wybranych jednostek biznesowych,
3) redukcjê za³ogi l¹dowej i zwolnienie za³óg p³ywaj¹cych.
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W celu realizacji dzia³añ z zakresu restrukturyzacji zatrudnienia Spó³ka (praco-
dawca) zawar³a w dniu 24 sierpnia 2010 r. porozumienie z organizacjami zwi¹zkowymi
dzia³aj¹cymi przy P¯B SA odnoœnie do rozpoczêcia z dniem 1 wrzeœnia 2010 r. zwolnieñ
grupowych pracowników. Nale¿y jednoczeœnie zaznaczyæ, ¿e pracodawc¹ osób zatrud-
nianych na promach, którymi operuje P¯B SA i p³ywaj¹cymi pod Bander¹ Bahama jest
cypryjska spó³ka Bluefath Shipping Co. Ltd. Spó³ka ta zatrudnia osoby z tzw. mary-
narskiego rynku pracy (wolnego naboru), a tak¿e w znacznym stopniu korzysta z licz-
nej kadry pracowników P¯B SA, przebywaj¹cych od ponad 10 lat na urlopach
bezp³atnych. Pracownicy ci, przed 1999 r. kiedy promy p³ywa³y pod polsk¹ bander¹,
zatrudniani byli na promach przez P¯B SA wed³ug prawa polskiego, tj. zgodnie z prze-
pisami Kodeksu Pracy. Od 1999 r. przebywaj¹ oni na odnawianych corocznie urlopach
bezp³atnych i zatrudniani s¹ na promach oraz innych statkach obcych armatorów pra-
cuj¹c w tzw. systemie kontraktowym. Taki system zatrudnienia, po raz pierwszy wpro-
wadzi³a w latach 90. Polska ¯egluga Morska, póŸniej PLO, a w latach 1998–1999
Polska ¯egluga Ba³tycka SA. Jest to system powszechnie stosowany przez armatorów
w Europie i na œwiecie.

W ramach prowadzonych zwolnieñ grupowych w obrêbie za³óg morskich zdecydo-
wana wiêkszoœæ umów o pracê uleg³a rozwi¹zaniu z up³ywem 3-miesiêcznego okresu
wypowiedzenia, tj. w dniu 31 grudnia 2010 r. Wed³ug stanu na dzieñ 31 stycznia 2011 r.
spoœród 438 pracowników morskich zwolnionych zosta³o 400; pozosta³ych 38 pracow-
ników to pracownicy chronieni (cz³onkowie zarz¹dów zwi¹zków zawodowych oraz pra-
cownicy w wieku przedemerytalnym). Wœród kadr l¹dowych rozwi¹zaniu uleg³o
39 umów o pracê, a kolejne 10 ulegnie rozwi¹zaniu w pierwszym kwartale 2011 r. Na-
tomiast 6 pracownikom zmniejszono wymiar czasu pracy. Stan zatrudnienia po zakoñ-
czeniu procesu zwolnieñ grupowych bêdzie przedstawia³ siê nastêpuj¹co: kadra
l¹dowa – 122 osoby, kadra morska – 38 osób na urlopach bezp³atnych.

W kwestii dzia³añ konsolidacyjnych P¯B SA z Polsk¹ ¯eglug¹ Morsk¹ informujê, ¿e
z przedstawionej przez Spó³kê dokumentacji wynika, ¿e w 2008 r. podejmowane by³y
próby opracowania modelu wspó³pracy miêdzy podmiotami. Jednak negocjacje w tej
kwestii zakoñczy³y siê z uwagi na brak porozumienia. W wyniku przeprowadzonych
analiz okaza³o siê bowiem, ¿e wspó³praca P¯B SA z Unity Line (spó³ka P¯M) na zasa-
dach zaproponowanych przez Unity Line przyniesie tylko jednej stronie (Unity Line)
korzystny skutek ekonomiczny, zaœ celem procesów konsolidacyjnych powinno byæ
przede wszystkim umocnienie pozycji nowego podmiotu na rynku i korzystny dla part-
nerów efekt ekonomiczny.

Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z „Planem Prywatyzacji na lata 2008–2011”
przyjêtym Uchwa³¹ Nr 83/2008 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. oraz jego
aktualizacj¹ przyjêt¹ uchwa³¹ Nr 22/2009 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r.
Skarb Pañstwa planuje „wyjœcie” z obu podmiotów.

Obecnie nie toczy siê proces prywatyzacji Spó³ki, a jego ponowne wszczêcie zosta-
nie rozwa¿one po przeprowadzeniu procesu jej restrukturyzacji. Zarz¹d P¯B SA prowa-
dzi rozmowy z potencjalnym inwestorem w zakresie mo¿liwoœci zbycia czêœci maj¹tku
Spó³ki, w ramach jej restrukturyzacji. Jednym z elementów prowadzonych przez Za-
rz¹d P¯B SA negocjacji jest zapewnienie zatrudnienia jak najwiêkszej grupie maryna-
rzy – cz³onków za³óg morskich obs³uguj¹cych obecnie promy Polferries.

Mam nadziejê, ¿e przedstawione powy¿ej wyjaœnienia oraz informacje zostan¹
przez Pana Senatora uznane za satysfakcjonuj¹ce.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z niepokojami wynikaj¹cymi z oficjalnej informacji dotycz¹cej

planów Ministerstwa Sprawiedliwoœci zmierzaj¹cych do likwidacji z dniem
1 kwietnia 2011 r. Wydzia³u Pracy (s¹du pracy) w S¹dzie Rejonowym w Lê-
borku, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienia w tej sprawie.

Wydzia³ Pracy S¹du Rejonowego w Lêborku obs³uguje mieszkañców po-
wiatu lêborskiego oraz okolicznych gmin Potêgowo i Czarna D¹brówka. Jego
dotychczasowa lokalizacja wydaje siê s³uszna, zapewnia bowiem wszyst-
kim mieszkañcom ziemi lêborskiej dogodny dostêp do wymiaru sprawiedli-
woœci. Zgodnie z przedstawionymi za³o¿eniami resortu po 1 kwietnia 2011 r.
sprawy pracownicze z rejonu lêborskiego mia³by przej¹æ, i tak ju¿ mocno ob-
ci¹¿ony, Wydzia³ Pracy S¹du Rejonowego w S³upsku.

Wydzia³ Pracy S¹du Rejonowego w Lêborku corocznie prowadzi oko³o
trzystu spraw pracowniczych. Co wiêcej, tendencja jest rosn¹ca – z ka¿dym
rokiem wp³ywa do tego wydzia³u coraz wiêcej spraw. Zgodnie z oœwiadcze-
niem prezesa S¹du Rejonowego w Lêborku w Wydziale Pracy nie ma ¿a-
dnych zaleg³oœci, sprawy rozpoznawane s¹ na bie¿¹co, a czas oczekiwania
na rozprawê nie przekracza trzech tygodni. Odmienna sytuacja przedstawia
siê w S³upsku, gdzie zaleg³oœci s¹ znaczne, a czas oczekiwania na rozprawê
wynosi nawet ponad trzy miesi¹ce.

Nie bez znaczenia jest te¿ fakt, ¿e sprawy pracownicze s¹ niezwykle pil-
ne, maj¹ du¿e znaczenie spo³eczne. W du¿ej mierze dotycz¹ one ludzi ubo-
gich, którzy trac¹ jedyne Ÿród³o swojego dochodu. Zostan¹ oni nara¿eni na
dodatkowe koszty – mam na myœli podró¿ do oddalonego o 50 km S³upska, co
niejednokrotnie bêdzie trudnoœci¹ nie do przezwyciê¿enia. Taka sytuacja bê-
dzie tak¿e prowadziæ do zachwiania konstytucyjnej roli wymiaru sprawiedli-
woœci, a mieszkañcy ziemi lêborskiej nie bed¹ mieli jednakowego i dogodnego
dostêpu do dochodzenia swoich praw.

Likwidacja Wydzia³u Pracy S¹du Rejonowego w Lêborku wydaje siê
dzia³aniem niew³aœciwym, o niekorzystnych skutkach spo³ecznych, które
prze³o¿¹ siê na utrudnienie, a czêsto uniemo¿liwienie mieszkañcom ziemi lê-
borskiej dochodzenia swoich praw.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniami.
1. Jakie czynniki zadecydowa³y o podjêciu dzia³añ zmierzaj¹cych do lik-

widacji wydzia³ów pracy przy s¹dach rejonowych? Ilu wydzia³ów w kraju
dotyczy ta decyzja?

2. Dlaczego ministerstwo podjê³o dzia³ania zmierzaj¹ce do likwidacji Wy-
dzia³u Pracy S¹du Rejonowego w Lêborku? Czym motywowana jest ta kon-
kretna decyzja?

3. Czy w zwi¹zku z niekorzystnymi skutkami wi¹¿¹cymi siê z podjêciem
takich dzia³añ nie by³oby w³aœciwe pozostawienie Wydzia³u Pracy S¹du Re-
jonowego w Lêborku w dotychczasowej lokalizacji?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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OdpowiedŸ

Warszawa, 10.03.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Kazimierza Kleiny w sprawie zniesie-

nia Wydzia³u Pracy w S¹dzie Rejonowym w Lêborku z³o¿one podczas 69. posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2011 r., które przekazane zosta³o
przy piœmie z dnia 2 lutego 2011 r. Nr BPS/DSK-043-3313/11 – uprzejmie przedsta-
wiam, co nastêpuje.

Na wstêpie pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e projektowane zmiany organi-
zacyjne, polegaj¹ce na zniesieniu niewielkich wydzia³ów pracy w s¹dach rejonowych,
uwarunkowane s¹ potrzeb¹ racjonalizacji struktury s¹dów, które winny sk³adaæ siê
z wydzia³ów o odpowiednim potencjale kadrowym, jak te¿ koniecznoœci¹ zapewnienia
w³aœciwego wykorzystania wysokospecjalizowanej kadry orzeczniczej.

Uzasadniaj¹c planowan¹ reorganizacjê podnieœæ przede wszystkim nale¿y, ¿e
w ostatnich latach odnotowany zosta³ znacz¹cy spadek wp³ywu spraw z zakresu prawa
pracy do s¹dów rejonowych (z 324.382 spraw w 2001 r. do 105.122 w 2009 r.).

W wyniku przeprowadzonej analizy podjêta zosta³a decyzja o likwidacji wydzia³ów
pracy w niektórych s¹dach rejonowych i przekazania spraw pracowniczych do w³aœci-
woœci miejscowej s¹siednich, wiêkszych jednostek. Ponadto, w niektórych przypad-
kach kilku s¹dów s¹siaduj¹cych terytorialnie, a w odniesieniu do których przewidzia-
na jest likwidacja wydzia³ów pracy, okreœlono jeden s¹d jako przejmuj¹cy w³aœciwoœæ
miejscow¹ pozosta³ych jednostek.

W kontekœcie rozwa¿anej reorganizacji podnieœæ równie¿ nale¿y, ¿e na 165 s¹dów
rejonowych, w których dzia³aj¹ obecnie wydzia³y pracy, w 128 jednostkach etatyzacja
pionu pracy nie przekracza 1 etatu. Dane te ukazuj¹ drastyczne rozproszenie kadry
orzeczniczej w pionie pracy. Jest to zjawisko niekorzystne nie tylko ze wzglêdu na w³a-
œciwe zarz¹dzanie kadrami, ale równie¿ dla zapewnienia odpowiedniego poziomu orzecz-
nictwa.

Z punktu wiedzenia etatyzacji, obci¹¿enia i racjonalnego wykorzystania kadry,
utrzymywanie niewielkich wydzia³ów pracy w s¹dach rejonowych nie znajduje uzasad-
nienia. Zak³ada siê, ¿e wp³yw spraw pracowniczych powinien byæ na tyle du¿y, aby sta-
nowi³ obci¹¿enie dla co najmniej 2 etatów sêdziowskich. Dopiero w takiej sytuacji
w pe³ni zasadne winno byæ utworzenie wydzia³u pracy.

W toku przeprowadzonych konsultacji dotycz¹cych zniesienia wydzia³ów pracy, za-
interesowani prezesi s¹dów okrêgowych przedstawili argumenty w zakresie odleg³oœci
pomiêdzy poszczególnymi s¹dami, uwarunkowañ komunikacyjnych oraz sytuacji lo-
kalowej i kadrowej konkretnych jednostek.

Opiniuj¹c reorganizacjê dotycz¹c¹ okrêgu s³upskiego, Prezes S¹du Okrêgowego
w S³upsku zg³osi³ potrzebê funkcjonowania dwóch wydzia³ów pracy w s¹dach rejono-
wych tego okrêgu – w po³udniowej i pó³nocnej czêœci. Przedstawiony zosta³ postulat
zniesienia Wydzia³ów Pracy w S¹dach Rejonowych w Chojnicach oraz Lêborku i prze-
kazania spraw rozpoznawanych w tych komórkach organizacyjnych do odpowiednio
Wydzia³u Pracy w S¹dzie Rejonowym w Cz³uchowie i Wydzia³u Pracy i Ubezpieczeñ
Spo³ecznych w S¹dzie Rejonowym w S³upsku. Przeprowadzona w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci analiza stanowiska Prezesa S¹du Okrêgowego w S³upsku potwierdzi³a jego
zasadnoœæ.

Odnosz¹c siê do podniesionych w oœwiadczeniu Pana Senatora kwestii doty-
cz¹cych utrudnionego dostêpu do S¹du Pracy dla mieszkañców powiatu lêborskiego
oraz gmin Czarna D¹brówka i Potêgowo, pragnê podnieœæ, ¿e z miejscowoœci po³o¿o-
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nych w gminie Czarna D¹brówka odleg³oœæ do Lêborka i S³upska jest zbli¿ona. Z nie-
których miejscowoœci po³o¿onych w gminie Potêgowo bli¿ej jest natomiast do S³upska
ni¿ do Lêborka.

Niezale¿nie od tego, bior¹c pod uwagê niewielk¹ liczbê spraw z zakresu prawa pra-
cy wp³ywaj¹cych do S¹du Rejonowego w Lêborku, negatywne skutki spo³eczne oma-
wianej reorganizacji bêd¹ mia³y znacznie ograniczony zakres podmiotowy. Ponadto,
konstytucyjna zasada dostêpu do s¹du realizowana jest przede wszystkim poprzez za-
pewnienie sprawnego rozpoznania sprawy przez w³aœciwy merytorycznie s¹d, co nie
musi oznaczaæ jego fizycznej bliskoœci.

Reasumuj¹c uprzejmie informujê, ¿e przygotowywany projekt rozporz¹dzenia Mi-
nistra Sprawiedliwoœci zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie utworzenia s¹dów
pracy i s¹dów ubezpieczeñ spo³ecznych uwzglêdnia zniesienie 79 wydzia³ów pracy
w s¹dach rejonowych, w tym Wydzia³u Pracy w S¹dzie Rejonowym w Lêborku. Jedno-
czeœnie pragnê podkreœliæ, ¿e projektowane rozporz¹dzenie znajduje siê nadal w fazie
uzgodnieñ oraz konsultacji i dopiero ich zakoñczenie pozwoli na wypracowanie ostatecz-
nego kszta³tu wskazanego aktu prawnego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W swoim oœwiadczeniu chcia³bym podziêkowaæ za odpowiedŸ (pismo

DL-gl-070-2/1839/11/PJ z dnia 14 stycznia 2011 r.) i jednoczeœnie na-
wi¹zaæ do podjêtej dyskusji w sprawie ograniczania populacji norki amery-
kañskiej i kosztów z tym zwi¹zanych.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem w sytuacji, gdy zwierzêta – w tym
przypadku norka amerykañska – stanowi¹ nadzwyczajne zagro¿enie dla ¿y-
cia, zdrowia lub gospodarki cz³owieka, w tym gospodarki ³owieckiej, dopusz-
cza siê dzia³ania, które maj¹ na celu ograniczenie populacji tych zwierz¹t.
W takim przypadku sejmik wojewódzki w drodze uchwa³y okreœla czas, miej-
sce oraz sposób ograniczenia populacji. Równie¿ starosta, zgodnie z art. 45
ust. 3 ustawy – Prawo ³owieckie, w przypadku szczególnego zagro¿enia
stwarzanego przez te zwierzêta dla prawid³owego funkcjonowania obiektów
produkcyjnych i u¿ytecznoœci publicznej mo¿e wydaæ decyzjê o od³owie lub
odstrzale redukcyjnym zwierzyny.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jakie instytucje ponosz¹ koszta finansowania pu³apek ¿ywo³ownych

lub odstrza³u redukcyjnego norek amerykañskich?
2. Czy w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy z dnia 13 paŸdzierni-

ka 1995 r. – Prawo ³owieckie, ewentualnie w œwietle obowi¹zuj¹cych innych
przepisów aktów prawnych, mo¿na przypisaæ jakiemukolwiek podmiotowi od-
powiedzialnoœæ odszkodowawcz¹ za szkody wyrz¹dzone przez norki amery-
kañskie?

3. Jeœli nie ma regulacji prawnej pozwalaj¹cej na dochodzenie odszkodo-
wania za wyrz¹dzon¹ szkodê od okreœlonego podmiotu, to czy nie zachodzi
przes³anka do uznania, i¿ Skarb Pañstwa odpowiada za szkody wyrz¹dzone
przez norkê amerykañsk¹ na zasadach okreœlonych w art. 4171 § 4 kodeksu
cywilnego, przy czym odpowiedzialnoœæ ta ma charakter odpowiedzialnoœci
za szkodê wyrz¹dzon¹ niewydaniem aktu prawnego statuuj¹cego skuteczn¹
ochronê konstytucyjnie gwarantowanego prawa w³asnoœci?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina

OdpowiedŸ

Warszawa, 28.02.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Kazimierza Kleinê na 69. po-

siedzeniu Senatu w dniu 27 stycznia 2011 r. w sprawie ograniczania populacji norki
amerykañskiej i kosztów z tym zwi¹zanych, przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Zmiany w Prawie ³owieckim dopuszczaj¹ce stosowanie pu³apek ¿ywo³ownych do
od³owu drapie¿ników dotycz¹ przede wszystkim dzia³añ prowadzonych w obwodach
³owieckich. Prowadzenie od³owów czterech gatunków drapie¿ników na terenach obwo-
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dów ³owieckich nie jest wykonywaniem polowania. Dzier¿awcy i zarz¹dcy obwodów ³o-
wieckich w ramach na³o¿onych na nich obowi¹zków przewidzianych w ustawie –
Prawo ³owieckie prowadz¹ racjonaln¹ gospodarkê ³owieck¹, której czêœci¹ jest utrzy-
mywanie w³aœciwych stanów liczebnych populacji zwierz¹t ³ownych oraz monitorowa-
nie ich wp³ywu tak¿e na inne zwierzêta objête ochron¹ gatunkow¹.

W odniesieniu do kosztów prowadzenia odstrza³ów i od³owów, starosta wydaj¹c de-
cyzjê na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy – Prawo ³owieckie winien zabezpieczyæ œrodki
finansowe na wykonywanie stosownych dzia³añ. W wykonywaniu ww. decyzji nale¿y
wspó³pracowaæ z Polskim Zwi¹zkiem £owieckim co w praktyce nie powinno generowaæ
kosztów.

Odnosz¹c siê do kolejnej kwestii poruszonej przez Pana Senatora w œwietle obecnie
obowi¹zuj¹cych przepisów brak jest podstaw do przypisania odpowiedzialnoœci od-
szkodowawczej za szkody wyrz¹dzone przez norki amerykañskie. Zgodnie z art. 46 cy-
towanej ustawy dzier¿awcy lub zarz¹dcy obwodów ³owieckich odpowiadaj¹ jedynie za
szkody wyrz¹dzone przez okreœlone gatunki zwierz¹t ³ownych (dziki, ³osie, jelenie, da-
niele i sarny) oraz za szkody powsta³e w trakcie wykonywania polowania.

W zwi¹zku z powy¿szym w zapisach Prawa ³owieckiego zawartych w Rozdziale 9 nie
jest zawarte uregulowanie dotycz¹ce odpowiedzialnoœci Skarbu Pañstwa za szkody
wyrz¹dzane przez norki amerykañskie, co jednak nie wy³¹cza mo¿liwoœci dochodzenia
roszczeñ na zasadach ogólnych w œciœle okreœlonych okolicznoœciach.

Art. 417 § 1 k.c. stanowi, ¿e za szkodê wyrz¹dzon¹ przez niezgodne z prawem dzia-
³anie lub zaniechanie przy wykonywaniu w³adzy publicznej odpowiedzialnoœæ ponosi
Skarb Pañstwa lub jednostka samorz¹du terytorialnego lub inna osoba prawna wyko-
nuj¹ca tê w³adzê z mocy prawa.

W œwietle tego przepisu Skarb Pañstwa mo¿e ponieœæ odpowiedzialnoœæ za szkody
jedynie w sytuacji, gdy szkoda powsta³a w zakresie dzia³ania lub zaniechania polega-
j¹cego na realizacji zadañ w³adzy publicznej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zachowanie takie
musi byæ niezgodne z prawem, a pomiêdzy szkod¹ i takim zachowaniem musi istnieæ
zwi¹zek przyczynowy przy czym wszystkie przes³anki musz¹ wystêpowaæ ³¹cznie.

Nie mo¿na natomiast, moim zdaniem, mówiæ o dochodzeniu swoich roszczeñ przed
s¹dami powszechnymi na zasadach ogólnych na podstawie art. 4171 § 4 k.c., poniewa¿
ustawa – Prawo ³owieckie nie zawiera delegacji do wydania aktu wykonawczego precy-
zuj¹cego gatunki zwierz¹t ³ownych wyrz¹dzaj¹cych szkody, za które odpowiada Skarb
Pañstwa, tak jak ma to miejsce w ustawie o ochronie przyrody.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Samorz¹d gminy Bochnia zwróci³ siê do mnie z proœb¹ o interwencjê

w sprawie nieuwzglêdnienia w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata
2011–2015” kluczowej dla tego regionu oraz mieszkañców budowy obwodni-
cy £apczycy na drodze krajowej nr 4.

Od trzydziestu lat mieszkañcy £apczycy oczekuj¹ na poprawê bezpie-
czeñstwa w wyniku wybudowania obwodnicy. Brak obwodnicy jest g³ówn¹
przyczyn¹ licznych ofiar œmiertelnych, statystyki wskazuj¹ równie¿, ¿e z ro-
ku na rok roœnie liczba osób rannych w wypadkach drogowych.

Aktualnie inwestor posiada prawomocn¹ decyzjê o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia z dnia 16 czerwca
2010 r., wydan¹ przez wójta gminy Bochnia.

W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e budowa obwodnicy £apczycy powinna zo-
staæ uwzglêdniona w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata
2011–2015”. Dlatego zwracam siê z proœb¹ o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce py-
tania.

1. Dlaczego mimo zapewnieñ w 2009 r. ze strony Ministerstwa Infra-
struktury, Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz GDDKiA,
¿e budowa obwodnicy bêdzie jednym z priorytetów na najbli¿sze lata, nie zo-
sta³a ona wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2011–2015?

2. Kiedy planowane jest rozpoczêcie budowy obwodnicy?
3. Jakie elementy wp³ywaj¹ na opóŸnienia w budowie obwodnicy?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Macieja Klimy przekazane przy piœmie

z dnia 2 lutego 2011 r. (sygn. BPS/DSK-043-3291/11) w sprawie obwodnicy m. £ap-
czyce w woj. ma³opolskim w ci¹gu drogi krajowej nr 4, przedstawiam nastêpuj¹ce in-
formacje.

W dniu 25 stycznia br. rada Ministrów przyjê³a program wieloletni pn. „Program
Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015”, który zast¹pi³ dotychczas obowi¹zuj¹cy
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 ustanowiony w 2007 r.

Niestety zakres rzeczowy zawarty w Programie musia³ zostaæ dostosowany do aktual-
nych mo¿liwoœci finansowych pañstwa i opiera siê na trzech dokumentach finansowych:

1) Wieloletnim Planie Finansowym Pañstwa na lata 2011–2013,
2) Ustawie bud¿etowej na rok 2011, która w za³¹czniku nr 11 wskazuje limity wydat-

ków zarówno bud¿etu pañstwa jak i Krajowego Funduszu Drogowego na zadania
drogowe,
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3) Uchwale Rady Ministrów z dnia 19 paŸdziernika w 2010 r. w sprawie niektórych
dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ programu wieloletniego pod nazw¹ „Program Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012”.

Z uwagi na wymienione zadanie polegaj¹ce na budowie obwodnicy m. £apczyca na
drodze krajowej nr 4 nie zosta³o ujête w ramach przedmiotowego Programu. Mimo to
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako inwestor przedmiotowego zada-
nia, podjê³a dzia³ania w celu przygotowania jej do realizacji. Dla ww. zadania uzyskano
w czerwcu 2010 r. decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê
inwestycji.

Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e resort infrastruktury dostrzega koniecznoœæ od-
powiedniego przygotowania zadañ do realizacji jako czynnika niezbêdnego dla zacho-
wania ci¹g³oœci realizacji inwestycji drogowych. W zwi¹zku z powy¿szym proces
przygotowania zadañ do realizacji bêdzie kontynuowany tak, aby w sytuacji pojawienia
siê dodatkowych œrodków p³ynnie przejœæ w fazê realizacji.

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ Program zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami zostanie
zaktualizowany w 2012 r. Wskazany zostanie wówczas zakres rzeczowy oraz niezbêdne
œrodki finansowe na lata 2014–2015. Podstawê rzeczow¹ aktualizacji Programu bêdzie
stanowi³a lista zadañ wskazanych w za³¹czniku Nr 2 oraz kryteria wyboru do realizacji
zadañ polegaj¹cych na obejœciach miejscowoœci wskazane w za³¹czniku nr 3. Jedn¹
z podstaw aktualizacji finansowej bêdzie wielkoœæ wsparcia projektów drogowych
przez UE w ramach perspektywy finansowej 2014–2020.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Paw³a Klimowicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Zwracam siê do pana premiera z pytaniem, kiedy pan premier podejmie
decyzjê w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw¹ „Prze-
budowa Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie”?

Jest to moje kolejne wyst¹pienie w tej sprawie, poniewa¿ Uniwersytecki
Szpital Dzieciêcy w Krakowie-Prokocimiu, gdzie leczone s¹ najciê¿ej chore
dzieci z regionu Ma³opolski, a tak¿e z terenu ca³ej Polski, wymaga pilnej odno-
wy. Fatalny stan techniczny budynku szpitala, niespe³niaj¹cy norm i stan-
dardów w zakresie wymagañ techniczno-funkcjonalnych, nie pozwala na
dobr¹ dzia³alnoœæ lecznicz¹, kszta³cenie pediatryczne, a tak¿e pe³ne wyko-
rzystanie potencja³u uniwersyteckiej kadry naukowej.

Tak wiêc bardzo proszê pana premiera o podjêcie decyzji w tej sprawie.

Pawe³ Klimowicz

OdpowiedŸ
MNISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2011.02.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do wyst¹pienia z dnia 2 lutego 2011 r. (znak: BPS/DSK-043-3292/11)

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Paw³a Klimowicza pod-
czas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r., jak równie¿ nawi¹zuj¹c do
stanowiska Ministerstwa Zdrowia zawartego w piœmie z dnia 28 czerwca 2010 r., prze-
s³anym do Pana Marsza³ka, z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie infor-
mujê co nastêpuje.

Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy w Krakowie (Inwestor) opracowa³ program wielo-
letni pn. „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie”, który
w 2010 roku zosta³ zaktualizowany zgodnie z uwagami przekazanymi przez Przewodni-
cz¹cego Sta³ego Komitetu Rady Ministrów. Zaktualizowany Program uzyska³ pozytyw-
n¹ opiniê Ministra Rozwoju Regionalnego o zgodnoœci projektu programu rozwoju ze
œredniookresow¹ strategi¹ rozwoju kraju, a w dniu 20 grudnia 2010 r. uzyska³ zgodê
Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej na jego ustanowienie, po wype³nie-
niu nastêpuj¹cych warunków:

– Minister Zdrowia, zgodnie z deklaracj¹, w roku 2011 zapewni œrodki finansowe na
realizacjê Programu z w³asnej czêœci bud¿etowej;

– w toku uzgadniania Programu Minister Zdrowia ustali z Ministrem Finansów mo¿-
liwoœci finansowania Programu w latach nastêpnych.

Uchwalenie przez Radê Ministrów ww. programu wieloletniego stanowi podstawê
do ujêcia nowego programu wieloletniego w wykazie programów wieloletnich, stano-
wi¹cych za³¹cznik do ustawy bud¿etowej na dany rok.

Program wieloletni na lata 2011–2016 pn. „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala
Dzieciêcego w Krakowie”, charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi podstawowymi za³o¿eniami:
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– Cel programu – poprawa standardów jakoœci udzielania œwiadczeñ zdrowotnych
i unowoczeœnienie infrastruktury poprzez przebudowê i rozbudowê szpitala,

– Powierzchnia przebudowywana 52.914 m2 i dobudowywana 3.087 m2,
– Wartoœæ kosztorysowa 201.361 tys. z³, w tym z bud¿etu pañstwa 201.361 tys. z³.
Harmonogram wydatków programu wieloletniego:
– 2011 r. – 3.000 tys. z³,
– 2012 r. – 30.000 tys. z³,
– 2013 r. – 46.104 tys. z³,
– 2014 r. – 53.605 tys. z³,
– 2015 r. – 49.339 tys. z³,
– 2016 r. – 19.313 tys. z³.
Aktualnie, zgodnie z uchwa³¹ Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 roku – Regula-

min pracy Rady Ministrów, procedowana jest uchwa³a Rady Ministrów w sprawie usta-
nowienia programu wieloletniego na lata 2011–2016 pn. „Przebudowa Uniwersytec-
kiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie”.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Chcia³bym zasygnalizowaæ w¹tpliwoœci, które powstaj¹ na gruncie sto-
sowania przepisów przyjêtego niedawno rozporz¹dzenia ministra finansów
z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesy³ania faktur w formie elektronicz-
nej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostêpniania organowi podatko-
wemu lub organowi kontroli skarbowej.

Podatnicy zwracaj¹ uwagê, ¿e przepisy tego aktu prawnego nie odnosz¹
siê w dostatecznym zakresie do kwestii korekty faktur. W szczególnoœci trud-
no jest jednoznacznie rozstrzygn¹æ, czy dopuszczalne jest korygowanie fak-
tur wystawionych w tradycyjnej formie papierowej za pomoc¹ faktur
elektronicznych i odwrotnie – czy fakturê wystawion¹ w formie elektronicznej
mo¿na skorygowaæ za pomoc¹ faktury tradycyjnej.

Celem przyjêcia wspomnianego rozporz¹dzenia mia³o byæ uproszczenie
zasad dotycz¹cych u¿ycia e-faktur. Wydaje siê jednak, ¿e niedoprecyzowa-
nie wspomnianej kwestii mo¿e utrudniæ obrót tymi dokumentami, a tym sa-
mym negatywnie wp³yn¹æ na osi¹gniêcie za³o¿onego celu. Proszê zatem
o rozwa¿enie opisanego problemu i ewentualne podjêcie odpowiednich dzia-
³añ w celu jego wyeliminowania.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 2 lutego 2011 r. znak: BPS/DSK-043-

-3293/11, przy którym zosta³o przekazane oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora
Ryszarda Knosalê na 69. posiedzeniu Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r., w sprawie
w¹tpliwoœci dotycz¹cych korygowania faktur VAT po wejœciu w ¿ycie rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesy³ania faktur w formie
elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostêpniania organowi podat-
kowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661), uprzejmie infor-
mujê.

Przedmiotowe rozporz¹dzenie wydane zosta³o w zwi¹zku ze zmianami wprowadzo-
nymi dyrektyw¹ Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniaj¹c¹ dyrektywê
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej w odnie-
sieniu do przepisów dotycz¹cych fakturowania (Dz. Urz. UE L 44 z 22.07.2010 r.,
str. 11), która ma na celu m.in. liberalizacjê obecnych standardów przesy³ania i prze-
chowywania faktur elektronicznych tak, aby faktury papierowe i faktury elektroniczne
by³y traktowane w ten sam sposób.

Celem uregulowañ zawartych w tym rozporz¹dzeniu jest zarówno uproszczenie ob-
rotu fakturami elektronicznymi, tak aby sta³y siê one realn¹ alternatyw¹ dla faktur pa-
pierowych, jak i unowoczeœnienie zasad obrotu fakturami elektronicznymi w kierunku
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okreœlonym przez wymienion¹ dyrektywê Rady, z uwzglêdnieniem obecnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów dyrektywy 2006/112/WE.

W zwi¹zku z tym w wymienionym rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grud-
nia 2010 r. dot. faktur elektronicznych brak jest wymogu aby faktury koryguj¹ce oraz
duplikaty faktur do faktur wystawianych i przes³anych w formie elektronicznej by³y
wystawiane i przesy³ane w tej samej formie (takie rozwi¹zanie przewidywa³o rozporz¹dze-
nie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesy³ania fak-
tur w formie elektronicznej, a tak¿e przechowywania oraz udostêpniania organowi
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur – Dz. U. Nr 133, poz. 1119, które
obowi¹zywa³o do dnia 31 grudnia 2010 r.).

Reasumuj¹c, uprzejmie informujê, ¿e od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisy prawa po-
datkowego nie przewiduj¹ ograniczeñ w sposobie korygowania faktur VAT. Podatnicy
mog¹ wiêc fakturê elektroniczn¹ skorygowaæ faktur¹ papierow¹, a fakturê papierow¹
– faktur¹ elektroniczn¹.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Otrzyma³em sygna³y o problemach dotycz¹cych wyp³aty nagród za
udzia³ w powszechnym spisie rolnym w 2010 r., szczególnie w przypadku
pracowników oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych.
Wspomniana sytuacja spowodowana jest zablokowaniem przez Minister-
stwo Finansów œrodków na ten cel.

Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada
2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonanie prac zwi¹zanych z powszech-
nym spisem rolnym w 2010 r. pracownikom jednostek s³u¿b statystyki
publicznej i jednostek samorz¹du terytorialnego oddelegowanym przez komi-
sarzy spisowych do pracy w biurach spisowych przys³ugiwa³ dodatek spiso-
wy. Niezale¿nie od powy¿szego, rozporz¹dzenie przewiduje tak¿e mo¿liwoœæ
wyp³aty nagrody za wykonanie prac zwi¹zanych ze spisem. Jak wynika
z § 5 rozporz¹dzenia, uprawnionymi do otrzymania tej nagrody s¹ komisarze
spisowi (wraz z zastêpcami), pracownicy jednostek s³u¿b statystyki publicz-
nej wykonuj¹cy prace zwi¹zane ze spisem oraz pracownicy jednostek samo-
rz¹du terytorialnego oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy
w wojewódzkich biurach spisowych i gminnych biurach spisowych.

Nie ulega oczywiœcie w¹tpliwoœci, ¿e przepisy cytowanego aktu nie gwa-
rantuj¹ wyp³aty przedmiotowych nagród, przewiduj¹ jedynie tak¹ mo¿li-
woœæ. Niemniej jednak jeszcze w trakcie przeprowadzania spisu wspomniani
pracownicy mogli spotkaæ siê z zapewnieniami, ¿e dostan¹ owe nagrody, po-
niewa¿ s¹ zarezerwowane œrodki na ten cel.

Proszê zatem o informacjê dotycz¹c¹ przyczyn wstrzymania œrodków na
nagrody za prace podczas powszechnego spisu rolnego w 2010 r. oraz
o wskazanie, czy Ministerstwo Finansów przewiduje mo¿liwoœæ przekazania
œrodków na wyp³atê tych nagród w póŸniejszym terminie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymanym przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia 2 lutego 2011 r.

Nr BPS/DSK-043-3293/11 oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Ryszarda Knosa-
lê na 69. posiedzeniu Senatu w dniu 27 stycznia 2011 r. w sprawie nagród za wykona-
nie prac zwi¹zanych ze spisem rolnym, uprzejmie informujê.

W ustawie bud¿etowej na rok 2010 wydatki na sfinansowanie kosztów zwi¹zanych
z przeprowadzeniem spisów powszechnych zosta³y zaplanowane w rezerwie celowej
„Przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 2010 (PSR) i prace przygotowawcze do
narodowego spisu powszechnego ludnoœci i mieszkañ 2011 (NSP)” w wysokoœci
244 550 tys. z³, tj. w kwocie postulowanej przez Prezesa GUS na etapie opracowywania
projektu ww. ustawy. Œrodki z tej rezerwy zosta³y rozdysponowane decyzjami Ministra
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Finansów w pe³nej wysokoœci, a ich uruchamianie nastêpowa³o w kwotach i terminach
wynikaj¹cych z wniosków Prezesa GUS, przy czym klasyfikacja wydatków przyzna-
nych tymi decyzjami by³a wielokrotnie korygowana.

Niezale¿nie od tego w II pó³roczu 2010 r. Prezes GUS wnioskowa³ o zwiêkszenie wy-
datków dodatkowo o kwotê 52 547 tys. z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów
przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego. Informuj¹c o braku mo¿liwoœci pozyty-
wnego za³atwienia wymienionego wniosku Minister Finansów zwraca³ uwagê na koniecz-
noœæ wykorzystywania posiadanych przez GUS œrodków w sposób umo¿liwiaj¹cy reali-
zacjê zak³adanych na rok 2010 zadañ spisowych w pe³nym zakresie, tj. celowo i oszczê-
dnie, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nak³adów.

Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e w 2010 r. (podobnie jak w latach 2008 i 2009) œrodki
przeznaczone na realizacjê spisów – mimo braku dodatkowego zwiêkszenia – nie zosta-
³y w pe³ni wykorzystane – Prezes GUS decyzj¹ z dnia 22 grudnia 2010 r. zablokowa³
kwotê 9 mln z³ (w 2008 r. z przeznaczonej na spisy kwoty 20 816 tys. z³ wykorzystano
tylko 3 052 tys. z³, a w 2009 r. z kwoty 102 563 tys. z³ wykorzystano 66 931 tys. z³).

W ustawie bud¿etowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w czêœci 58 – G³ówny
Urz¹d Statystyczny zosta³y zaplanowane œrodki w wysokoœci 317600 tys. z³ na realiza-
cjê narodowego spisu powszechnego ludnoœci i mieszkañ (NSP 2011) i opracowanie
wyników powszechnego spisu rolnego (PSR 2010). Ponadto w rezerwie celowej zapla-
nowano œrodki w kwocie 10 000 tys. z³ na ewentualne uzupe³nienie wydatków zwi¹za-
nych ze spisami. Na obecnym etapie wykonywania bud¿etu pañstwa (pocz¹tek roku)
nie mo¿na za³o¿yæ, ¿e wydatki ujête w bud¿ecie GUS i ww. rezerwie celowej oka¿¹ siê
niewystarczaj¹ce na sfinansowanie wydatków zwi¹zanych ze spisami powszechnymi,
zw³aszcza bior¹c pod uwagê niepe³ne wykorzystanie œrodków na ten cel w poprzednich
latach. Nale¿y podkreœliæ, ¿e to Prezes GUS, jako dysponent czêœci bud¿etowej, decy-
duje o sposobie wykorzystania œrodków przeznaczonych na spisy, a tak¿e sprawuje
nadzór i kontrolê nad prawid³owoœci¹ wykorzystania œrodków i zakresem zrealizowa-
nych zadañ.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Chcia³bym poruszyæ problem dotycz¹cy zasad ustalania prawa do
œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pra-
wo do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego – w przypadku bezskuteczno-
œci egzekucji – przys³uguje osobie, która ma zas¹dzone od rodzica alimenty
(mog¹ to byæ równie¿ alimenty przyznane na podstawie ugody zawartej
przed s¹dem). Egzekucja uznawana jest za bezskuteczn¹, je¿eli w okresie
dwóch miesiêcy przed z³o¿eniem wniosku komornik nie wyegzekwowa³
pe³nej nale¿noœci z tytu³u zaleg³ych i bie¿¹cych zobowi¹zañ alimentacyjnych.
Bezskutecznoœæ egzekucji potwierdza komornik w drodze zaœwiadczenia wy-
dawanego na wniosek œwiadczeniobiorcy, urzêdu gminy albo oœrodka pomo-
cy spo³ecznej, w którym dana osoba ubiega siê o œwiadczenie.

Problem pojawia siê jednak w sytuacji, gdy osoba, której zosta³o przy-
znane œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego (okres œwiadczeniowy trwa
od 1 paŸdziernika do 30 wrzeœnia nastêpnego roku), otrzyma w danym okre-
sie œwiadczeniowym alimenty. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 2 pkt 7 lit. d ni-
niejszej ustawy, œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego traktowane jest
jako œwiadczenie nienale¿nie pobrane i podlega zwrotowi. Nie ulega oczywi-
œcie w¹tpliwoœci, ¿e uzasadnione jest ¿¹danie zwrotu œwiadczenia uzyska-
nego z funduszu alimentacyjnego w przypadku przeprowadzenia pomyœlnej
egzekucji komorniczej bie¿¹cych alimentów (za okres to¿samy z okresem, za
który przyznane zosta³o to œwiadczenie). Niemniej jednak trudno pogodziæ siê
z sytuacj¹, kiedy o uznaniu danego œwiadczenia za nienale¿nie pobrane de-
cyduje fakt wyegzekwowania zaleg³oœci alimentacyjnych powsta³ych w cza-
sie poprzedzaj¹cym okres, za który pobierane jest œwiadczenie z funduszu
alimentacyjnego.

W mojej ocenie opisany stan rzeczy wynika ze zbyt ogólnego sformu³owa-
nia normy prawnej zapisanej w art. 2 pkt 7 lit. d przywo³anej ustawy. Wspo-
mniany przepis stanowi, ¿e nienale¿nie pobranym œwiadczeniem s¹
œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego „wyp³acone, w przypadku gdy oso-
ba uprawniona w okresie ich pobierania otrzyma³a alimenty”. W konsekwencji
organy gminy dopuszczaj¹ ogóln¹ intepretacjê, w myœl której jakiekolwiek ali-
menty otrzymane w okresie pobierania œwiadczenia z funduszu alimentacyj-
nego przes¹dzaj¹ o uznaniu tego œwiadczenia za pobierane nienale¿nie.
Wobec niedostatecznego sprecyzowania tego zagadnienia interpretacja taka
podzielana jest równie¿ przez s¹dy administracyjne.

Dlatego te¿ zwracam siê z proœb¹ o przeanalizowanie zasadnoœci noweli-
zacji wskazanych przepisów. Szczególnie istotne wydaje siê zawê¿enie za-
kresu art. 2 pkt 7 w taki sposób, aby wyegzekwowanie zaleg³oœci
alimentacyjnych za okres nieobjêty œwiadczeniem z funduszu alimentacyjne-
go nie stanowi³o podstawy do uznania tego œwiadczenia jako pobranego nie-
nale¿nie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 17 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 2 lutego 2011 r., dotycz¹ce
oœwiadczenia senatora Ryszarda Knosali z³o¿onego podczas 69. posiedzenia Senatu RP,
w sprawie zasad ustalania prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego, uprzej-
mie informujê.

W okresie otrzymywania przez osobê uprawnion¹ œwiadczeñ z funduszu alimenta-
cyjnego, wszelkie kwoty alimentów uzyskane od d³u¿nika alimentacyjnego w pierwszej
kolejnoœci powinny trafiaæ do organu w³aœciwego wierzyciela na poczet zwrotu nale¿-
noœci d³u¿nika z tytu³u wyp³aconych œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego, a¿ do ich
ca³kowitego zaspokojenia. Wynika to z art. 27 ust. 8 i 9 w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 1, poz. 7, z póŸn. zm.).

Je¿eli egzekucja jest prowadzona przez komornika s¹dowego, to kolejnoœci zaspo-
kajania roszczeñ okreœlonej w ww. artykule przestrzega komornik, jeœli zaœ komornik
w danej sprawie nie prowadzi postêpowania egzekucyjnego z uwagi na fakt, i¿ d³u¿nik
zamieszkuje za granic¹, to na wierzycielu spoczywa obowi¹zek przekazywania do orga-
nu w³aœciwego wierzyciela œwiadczeñ otrzymanych od d³u¿nika alimentacyjnego.

Je¿eli w okresie otrzymywania œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego, niezgodnie
z kolejnoœci¹ okreœlon¹ w ww. art. 28 ust. 1, wierzyciel otrzyma alimenty od d³u¿nika
(bez znaczenia pozostaje czy s¹ to alimenty na poczet zaleg³oœci czy te¿ bie¿¹ce zobo-
wi¹zania, gdy¿ ustawa takiego zastrze¿enia nie zawiera), to narazi siê na obowi¹zek
zwrotu œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego w kwocie odpowiadaj¹cej otrzymanym
od d³u¿nika alimentom (wraz z ustawowymi odsetkami) – zgodnie z art. 2 pkt 7 lit. d
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, œwiadczeniami nienale¿nie po-
branymi s¹ œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego wyp³acone w przypadku, gdy oso-
ba uprawniona w okresie ich pobierania otrzyma³a jednoczeœnie alimenty.

Jak zosta³o wy¿ej wskazane, dopiero w przypadku przyznania œwiadczeñ z fundu-
szu alimentacyjnego, zgodnie z art. 28 ust. 1 w zw. z art. 27 ust. 8 i 9 ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, kwoty wyegzekwowane od d³u¿nika w pierwszej
kolejnoœci zaliczane s¹ na poczet zwrotu nale¿noœci d³u¿nika z tytu³u œwiadczeñ wy-
p³aconych z funduszu alimentacyjnego. Jeœli zaœ wierzyciel nie otrzymuje œwiadczeñ
z funduszu, np. z uwagi na fakt, i¿ wniosek o ustalenie prawa do nich jest w trakcie
rozpatrywania, to do czasu wydania decyzji o przyznaniu œwiadczeñ z funduszu ali-
mentacyjnego, obowi¹zuje kolejnoœæ zaspokajania roszczeñ alimentacyjnych z kwoty
wyegzekwowanej od d³u¿nika wskazana w art. 28 ust. 2 ww. ustawy, tj. w pierwszej ko-
lejnoœci wierzyciel ma prawo otrzymaæ od d³u¿nika œwiadczenia alimentacyjne do wy-
sokoœci zas¹dzonych miesiêcznie œwiadczeñ.

Jeœli wiêc osoba decyduje siê na œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, to ma
zagwarantowan¹ ich regularn¹, comiesiêczn¹ wyp³atê w kwocie zas¹dzonych alimen-
tów, nie wiêcej jednak ni¿ 500 z³ na dziecko. Jednak w okresie otrzymywania œwiad-
czeñ z funduszu alimentacyjnego, wszelkie kwoty alimentów wyegzekwowane od
d³u¿nika alimentacyjnego w pierwszej kolejnoœci trafiaj¹ do gminy, która je wyp³aca na
poczet zwrotu nale¿noœci d³u¿nika z tytu³u wyp³aconych œwiadczeñ z funduszu ali-
mentacyjnego, a¿ do ich ca³kowitego zaspokojenia. Jeœli d³u¿nik posiada równie¿ zobo-
wi¹zania z tytu³u wyp³aconych zaliczek alimentacyjnych, to w dalszej kolejnoœci
zaspokajane s¹ w³aœnie te nale¿noœci, a¿ do ich ca³kowitego zaspokojenia. Dopiero
w dalszej kolejnoœci z kwoty wyegzekwowanej od d³u¿nika pokrywane s¹ nale¿noœci
wierzyciela, czyli zaleg³e alimenty.
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Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e w odró¿nieniu od œwiadczeñ rodzinnych, œwiad-
czenia z funduszu alimentacyjnego (jak i zaliczka alimentacyjna wyp³acana do
30 wrzeœnia 2008 r. na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postêpowaniu
wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej) jest œwiadczeniem
zwrotnym, finansowanym z bud¿etu pañstwa. Kolejnoœæ egzekucji, okreœlona w art. 28
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, gwarantuje zachowanie takie-
go w³aœnie charakteru tego œwiadczenia.

Zwa¿ywszy na fakt, i¿ w znacz¹cej liczbie przypadków d³u¿nicy alimentacyjni po-
siadaj¹ du¿e zaleg³oœci alimentacyjne wzglêdem wierzycieli, wprowadzenie zasady, ¿e
z kwoty wyegzekwowanej od d³u¿nika w pierwszej kolejnoœci zaspokajany by³by wie-
rzyciel, oznacza³oby w praktyce, ¿e egzekucja nale¿noœci z tytu³u œwiadczeñ wyp³aco-
nych z funduszu alimentacyjnego by³aby minimalna, gdy¿ pierwszeñstwo w zaspo-
kajaniu mia³yby zaleg³oœci wierzyciela. Takie rozwi¹zanie funkcjonowa³o do 30 wrzeœ-
nia 2008 r. na podstawie ustawy o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej i jego skutek by³ taki, ¿e egzekucja nale¿noœci d³u¿ników
alimentacyjnych z tytu³u wyp³aconych zaliczek alimentacyjnych praktycznie mia³a
marginalny wymiar, a zwrotny charakter zaliczki alimentacyjnej by³ w wiêkszoœci przy-
padków jedynie teori¹.

W zwi¹zku z powy¿szym, praktyka organów w³aœciwych realizuj¹cych œwiadczenia
z funduszu alimentacyjnego, które uznaj¹, ¿e z nienale¿nymi œwiadczeniami mamy do
czynienia zawsze wtedy, gdy osoba uprawniona do œwiadczeñ z funduszu alimentacyj-
nego w okresie ich pobierania, niezgodnie z kolejnoœci¹ okreœlon¹ w art. 28 ust. 1 usta-
wy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, otrzymywa³a alimenty (niezale¿nie
od tego, czy s¹ to alimenty na poczet zaleg³oœci czy te¿ na bie¿¹ce zobowi¹zania), jest
prawid³owa i zgodna z celami ustawy wyra¿onymi w przepisach art. 2 pkt 7 lit d, 27
ust. 9 i 28 ww. ustawy i nie planuje siê zmiany powy¿szych przepisów.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Dotar³y do mnie informacje o dzia³aniach podjêtych przez Ministerstwo
Sprawiedliwoœci w celu skuteczniejszej walki z osobami, które wywo³uj¹
fa³szywe alarmy, na przyk³ad poprzez przekazanie informacji o rzekomym
pod³o¿eniu bomby. W myœl planowanej nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny opisany czyn kwalifikowany ma byæ jako odrêbne
przestêpstwo przeciwko dzia³alnoœci instytucji pañstwowych oraz samorz¹du
terytorialnego. Dyspozycja projektowanego przepisu ma obj¹æ sprawcê, który
„wiedz¹c, ¿e zagro¿enie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagra¿a
¿yciu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach, lub stwarza
sytuacjê maj¹c¹ wywo³aæ przekonanie o istnieniu takiego zagro¿enia, czym
wywo³uje czynnoœæ instytucji u¿ytecznoœci publicznej lub organu ochrony bez-
pieczeñstwa, porz¹dku publicznego lub zdrowia maj¹c¹ na celu uchylenie za-
gro¿enia”.

Opisane zachowanie jest obecnie bardzo czêsto kwalifikowane jako wy-
kroczenie z art. 66 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeñ. Wo-
bec sprawcy, który swoim zachowaniem wyczerpuje dyspozycjê § 1
wspomnianego przepisu, s¹d mo¿e orzec karê aresztu, ograniczenia wolnoœci
albo grzywny do 1 tysi¹ca 500 z³. A w przypadku, gdy wykroczenie spowo-
dowa³o niepotrzebn¹ czynnoœæ organu lub instytucji, zgodnie z art. 66 § 2 ko-
deksu wykroczeñ instnieje mo¿liwoœæ zastosowania œrodka karnego
w postaci nawi¹zki do wysokoœci 1 tysi¹ca z³. Niemniej jednak warto zauwa-
¿yæ, ¿e na gruncie obowi¹zuj¹cego prawa opisany czyn mo¿e zostaæ uznany
tak¿e za przestêpstwo, o którym mowa w art. 165 § 1 kodeksu karnego. Prze-
pis ten mówi bowiem o „sprowadzeniu niebezpieczeñstwa dla ¿ycia lub zdro-
wia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach”. W takim przypadku
sprawcy grozi ju¿ kara pozbawienia wolnoœci od 6 miesiêcy do lat 8.

Trzeba tak¿e zaznaczyæ, ¿e liczba fa³szywych alarmów systematycznie
roœnie. Jak wynika ze statystyk, w 2002 r. z tytu³u pope³nienia wskazanego
wykroczenia prowadzono 1187 spraw, natomiast w 2009 roku takich spraw
by³o ju¿ 3677. Ponadto zastanawiaæ musi stosunkowo niski odsetek przy-
padków, w których zachowania te kwalifikowane by³y jako przestêpstwo
z art. 165 kodeksu karnego (zaledwie kilkanaœcie spraw rocznie).

Powstaje zatem szereg w¹tpliwoœci. Po pierwsze, czy planowana noweli-
zacja faktycznie przyniesie oczekiwan¹ poprawê w zakresie przeciwdzia³a-
nia fa³szywym alarmom, skoro ju¿ obecnie czyny takie mog¹ byæ uznane za
przestêpstwo, jednak w praktyce w zdecydowanej wiêkszoœci przypadków
traktuje siê je jak wykroczenie. Po drugie, czy rozwa¿ane jest zdecydowane
podniesienie wymiaru sankcji, szczególnie tej o charakterze finansowym, za
naruszenie art. 66 kodeksu wykroczeñ. Wydaje siê bowiem, ¿e obecna kara
grzywny w wiêkszoœci przypadków jest nieadekwatna do skutków pope³nio-
nego czynu, na przyk³ad kosztów zaanga¿owania wielu jednostek Policji,
stra¿y po¿arnej itp.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 18 marca 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem pana senatora Ryszarda Knosali z³o¿onym podczas

69. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r., przekazanym przy piœmie z dnia
2 lutego 2011 r. nr BPS/DSK-043-3295/11, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Oœwiadczenie dotyczy projektowanego przepisu art. 224a Kodeksu karnego, za-
wartego w opracowanym w Ministerstwie Sprawiedliwoœci projekcie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy – Kodeks
karny wykonawczy, ustawy – Kodeks wykroczeñ oraz niektórych innych ustaw. Prze-
pis ten w aktualnej wersji projektu ma brzmienie nastêpuj¹ce:

Art. 224a. Kto wiedz¹c, ¿e zagro¿enie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które za-
gra¿a ¿yciu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sy-
tuacjê, maj¹c¹ wywo³aæ przekonanie o istnieniu takiego zagro¿enia, czym wywo³uje
czynnoœæ instytucji u¿ytecznoœci publicznej lub organu ochrony bezpieczeñstwa, po-
rz¹dku publicznego lub zdrowia maj¹c¹ na celu uchylenie zagro¿enia, podlega karze po-
zbawienia wolnoœci od 6 miesiêcy do lat 8.

Pan senator Ryszard Knosala podniós³ nastêpuj¹ce w¹tpliwoœci w zakresie projek-
towanego przepisu:

1. czy planowana nowelizacja faktycznie przyniesie oczekiwan¹ poprawê w zakresie
przeciwdzia³ania fa³szywym alarmom, skoro w obecnym stanie prawnym czyny takie
mog¹ byæ uznane nie tylko za wykroczenie, przewidziane w art. 66 § 1 Kodeksu wykro-
czeñ, ale te¿ za przestêpstwo z art. 165 § 1 Kodeksu karnego?

2. czy rozwa¿ane jest zdecydowane podniesienie sankcji, w szczególnoœci finanso-
wej, za naruszenie art. 66 § 1 Kodeksu wykroczeñ?

Wyra¿ona w pytaniu pana senatora w¹tpliwoœæ nie wydaje siê byæ dostatecznie
uzasadniona, zaœ za wprowadzeniem nowego typu przestêpstwa, opisanego w proj.
art. 224a k.k., przemawiaj¹ istotne argumenty prawne oraz kryminalnopolityczne.

Zachowanie polegaj¹ce na wywo³aniu fa³szywego alarmu nie w ka¿dym wypadku
bêdzie mog³o zostaæ zakwalifikowane jako czyn przewidziany w art. 165 § 1 pkt 5 k.k.
Do zaistnienia tego przestêpstwa wymagane jest bowiem, aby sprawca swym dzia³a-
niem sprowadzi³ niebezpieczeñstwo dla ¿ycia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia
w wielkich rozmiarach, a ponadto dzia³a³ w okolicznoœciach szczególnie niebezpiecz-
nych.

Jak z powy¿szego wynika, aby rozpatrywaæ odpowiedzialnoœæ sprawcy fa³szywego
alarmu na podstawie art. 165 § 1 pkt 5 k.k. wymagane jest spe³nienie szeregu warun-
ków. Nie wystarczy bowiem, aby fa³szywa informacja o zagro¿eniu spowodowa³a zbêd-
ne czynnoœci okreœlonej instytucji lub organu – okolicznoœæ ta dla realizacji znamion
zawartych w powy¿ej wskazanym przepisie jest obojêtna. Niezbêdne jest natomiast,
aby skutkiem fa³szywej informacji by³o sprowadzenie niebezpieczeñstwa dla ¿ycia lub
zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, przy czym za mienie w wielkich
rozmiarach uznaje siê mienie o wartoœci przekraczaj¹cej 1 000 000 z³. Ponadto spraw-
ca nie doœæ, ¿e sam wywo³uje niebezpieczeñstwo, to w dodatku musi dzia³aæ w okolicz-
noœciach szczególnie niebezpiecznych, istniej¹cych obiektywnie w momencie jego
dzia³ania, a wiêc okolicznoœciach, których sprawca sam nie wywo³a³, lecz jedynie wy-
korzysta³ ich zaistnienie. W literaturze wskazuje siê jako przyk³ad wywo³anie paniki
w licznie zgromadzonym t³umie.

Powy¿sze oznacza, ¿e wiele czynów polegaj¹cych na fa³szywym zawiadomieniu
o niebezpieczeñstwie nie bêdzie wyczerpywaæ znamion art. 165 § 1 pkt 5 k.k. – na przy-
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k³ad jeœli fa³szywa informacja spowoduje ewakuacjê szko³y, s¹du, urzêdu lub galerii
handlowej, poci¹gaj¹c za sob¹ istotne uci¹¿liwoœci dla osób przebywaj¹cych w tych
miejscach, oraz koszty zwi¹zane z dzia³aniami s³u¿b powo³anych do weryfikacji infor-
macji o zagro¿eniu oraz jego uchylenia, nie powoduj¹c jednak niebezpieczeñstwa dla
¿ycia lub zdrowia ludzi ani te¿ mienia. Wprowadzenie nowego typu przestêpstwa jest
wiêc w pe³ni uzasadnione koniecznoœci¹ wzmocnienia ochrony przed tego rodzaju na-
gannymi zachowaniami, które zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami nie w ka¿dym wy-
padku traktowane s¹ w sposób adekwatny do istotnego stopnia ich spo³ecznej
szkodliwoœci.

Nie wydaje siê zasadne, aby podnosiæ wysokoœæ grzywny gro¿¹cej za czyn przewi-
dziany w art. 66 § 1 Kodeksu wykroczeñ. Zachowanie polegaj¹ce na niezgodnym z praw-
d¹ zawiadomieniu o zdarzeniu, które zagra¿a ¿yciu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu
w znacznych rozmiarach, albo na stworzeniu sytuacji maj¹cej wywo³aæ przekonanie
o istnieniu takiego zagro¿enia, zgodnie z projektowan¹ ustaw¹ ma zostaæ objête zna-
mionami przestêpstwa okreœlonego w art. 224a k.k. Z tej przyczyny w projekcie przewi-
dziano uchylenie tego przepisu.

Uprzejmie informujê, ¿e projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy –
Kodeks postêpowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks
wykroczeñ oraz niektórych innych ustaw zosta³ przekazany Ministrowi Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji, w celu po³¹czenia w ramach jednego projektu z opracowywanymi
w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji rozwi¹zaniami dotycz¹cymi pro-
blematyki zabezpieczenia prawid³owego przebiegu Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej
„Euro 2012”.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, „pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy
przez osoby wykonuj¹ce zawód medyczny, w tym udzielaj¹ce mu œwiadczeñ
zdrowotnych, informacji z nim zwi¹zanych, a uzyskanych w zwi¹zku z wyko-
nywaniem zawodu medycznego”. Przes³ank¹ ujawnienia takich danych jest –
zgodnie z art. 14 ust. 2 powo³anej ustawy – miêdzy innymi sytuacja, kiedy pa-
cjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyra¿a na to zgodê.

Problem mo¿e jednak powstaæ w momencie, gdy umrze pacjent, który by³
leczony w szpitalu albo te¿ zosta³ do danego szpitala przywieziony w stanie
nieprzytomnoœci. Jeœli bowiem osoba taka przed œmierci¹ nie zezwoli³a
w sposób wyraŸny na ujawnienie cz³onkom rodziny historii swojej choroby, to
istnieje powa¿na obawa, ¿e najbli¿si zmar³ego pacjenta strac¹ zupe³nie mo¿-
liwoœæ uzyskania danych o jego chorobie i procesie leczenia. W rezultacie oso-
by te strac¹ tak¿e mo¿liwoœæ udowodnienia przed s¹dem ewentualnego
pope³nienia b³êdu lekarskiego, który spowodowa³ zgon pacjenta oraz docho-
dzenia innych roszczeñ.

Stosownych gwarancji pró¿no szukaæ tak¿e w przepisach ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, której art. 27 ust. 2 pkt 5
przewiduje mo¿liwoœæ ujawnienia miêdzy innymi danych dotycz¹cych stanu
zdrowia danej osoby, jeœli s¹ one niezbêdne do dochodzenia praw przed
s¹dem. Jak pokazuje praktyka, wnioski o przetwarzanie takich danych s¹
za³atwiane odmownie, jeœli rodzina nie posiada stosownego upowa¿nienia.

Uwa¿am zatem, ¿e warto rozwa¿yæ wprowadzenie w cytowanej na wstê-
pie ustawie takiego zapisu, który zezwala³by – w wyj¹tkowych sytuacjach –
na ujawnienie rodzinie danych medycznych dotycz¹cych zmar³ego pacjenta,
pomimo ¿e nie ustanowiono wyraŸnego upowa¿nienia w przedmiotowym za-
kresie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.02.14

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Ryszarda Knosalê

podczas posiedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r., przes³anego przy piœmie
znak BPS/DSK-043-3296/11, dotycz¹cego udostêpniania dokumentacji medycznej
zmar³ego pacjenta, uprzejmie przedstawiam stanowisko w zakresie w³aœciwoœci De-
partamentu.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz.U. Nr 52, poz. 417, z póŸn. zm.) pacjent ma prawo do zachowania
w tajemnicy informacji z nim zwi¹zanych, a uzyskanych w zwi¹zku z wykonywaniem
zawodu medycznego przez osoby udzielaj¹ce œwiadczeñ zdrowotnych. W celu realizacji
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tego prawa, osoby wykonuj¹ce zawód medyczny s¹ obowi¹zane do zachowania tych in-
formacji, w szczególnoœci danych o stanie zdrowia – w tajemnicy.

W art. 26 ustawa stanowi, i¿ podmiot udzielaj¹cy œwiadczeñ opieki zdrowotnej udo-
stêpnia dokumentacjê medyczn¹ pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
b¹dŸ osobie upowa¿nionej przez pacjenta. Po œmierci pacjenta, prawo wgl¹du do jego
dokumentacji medycznej ma osoba upowa¿niona przez pacjenta za ¿ycia. Upowa¿nie-
nie takie zachowuje wa¿noœæ po œmierci pacjenta, chyba ¿e co innego wynika wprost
z jego treœci.

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz.U. Nr 252,
poz. 1697) stanowi, i¿ oœwiadczenie pacjenta w tej sprawie zamieszczane jest w indywi-
dualnej dokumentacji medycznej pacjenta lub do³¹czane do niej. Jest to prawo pacjen-
ta, które mo¿e zostaæ zrealizowane poprzez wskazanie osoby, któr¹ pacjent upowa¿nia
do uzyskania jego dokumentacji medycznej, b¹dŸ przez z³o¿enie oœwiadczenia o braku
takiego upowa¿nienia, gdy pacjent nie chce upowa¿niæ nikogo. Wskazane ograniczenia
s¹ realnym zabezpieczeniem tajemnicy lekarskiej, która obowi¹zuje tak¿e po œmierci
pacjenta. Za bezsporne nale¿y uznaæ prawo pacjenta do dysponowania informacjami
dotycz¹cymi stanu jego zdrowia i podjêtego leczenia. Obowi¹zkiem podmiotu udziela-
j¹cego œwiadczeñ zdrowotnych jest natomiast poinformowanie pacjenta o jego pra-
wach, w tym tak¿e o mo¿liwoœci upowa¿nienia osoby bliskiej do uzyskania dokumenta-
cji medycznej oraz do³¹czenie oœwiadczenia pacjenta do jego historii choroby.

Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, i¿ dostêp do dokumentacji medycznej jest prawem pa-
cjenta, a nie jego najbli¿szej rodziny. Mo¿e on w swoim upowa¿nieniu wskazaæ dowol-
n¹ osobê, nawet z pominiêciem rodziny. Osob¹ blisk¹ w rozumieniu ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest bowiem „ma³¿onek, krewny lub powinowaty do
drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostaj¹ca we
wspólnym po¿yciu lub osoba wskazana przez pacjenta”.

Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, i¿ przyznanie prawa wgl¹du do dokumentacji medycznej
zmar³ego pacjenta, w przypadku braku udzielonego przez niego upowa¿nienia, rodzi³o-
by po stronie podmiotu udzielaj¹cego œwiadczeñ zdrowotnych obowi¹zek wydawania
takiej dokumentacji ka¿demu, kto o to wyst¹pi – ze wzglêdu na brak kryteriów oceny
w tym zakresie. Nie jest – i nie mo¿e byæ – zadaniem udzielaj¹cego œwiadczeñ zdrowot-
nych dokonywanie tego rodzaju rozstrzygniêæ.

Reasumuj¹c nale¿y podkreœliæ, i¿ obowi¹zuj¹ce w Polsce regulacje prawne chroni¹
i zabezpieczaj¹ przede wszystkim interesy pacjenta (tak¿e po jego œmierci), co jest zgod-
ne z rozwi¹zaniami przyjêtymi w systemach prawnych wiêkszoœci krajów. Zdaniem
Ministra Zdrowia nie znajduje uzasadnienia zamieszczanie w rozporz¹dzeniu przepi-
sów dotycz¹cych udostêpniania dokumentacji medycznej najbli¿szej rodzinie pacjen-
ta, gdy¿ z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – która jest aktem
prawnym nadrzêdnym w stosunku do rozporz¹dzenia – wynika, i¿ po œmierci pacjenta
dokumentacja medyczna jest udostêpniana osobie upowa¿nionej przez niego za ¿ycia.

Prawd¹ jest, ¿e zdarzaj¹ siê sytuacje, kiedy pacjent (np. nieprzytomny) nie jest
w stanie wyraziæ swojej woli, chocia¿ byæ mo¿e chcia³by to zrobiæ. Brak upowa¿nienia
nie oznacza jednak bezwzglêdnego pozbawienia osoby bliskiej mo¿liwoœci uzyskania
dokumentacji medycznej zmar³ego pacjenta. Zawsze bowiem mo¿e ona skorzystaæ
z drogi postêpowania s¹dowego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W 2008 r. przedsiêbiorcy zaczêli korzystaæ szeroko z produktów banko-

wych skrojonych w³aœnie dla tych, którzy dysponowali rezerwami finanso-
wymi. Popularyzowana w latach 2008–2009 forma derywatów (instrumen-
tów pochodnych), opcja walutowa mia³a byæ narzêdziem pomno¿enia zaso-
bów. Nieporozumienie polega³o na tym, ¿e opcje walutowe sta³y siê narzê-
dziem wzbogacenia, ale nie dla inwestuj¹cych przedsiêbiorców, lecz dla
banków. Na skutek zaskakuj¹cych wahañ kursów – zaskakuj¹cych, pod-
kreœlmy, bez w¹tpienia dla ofiar tego kataklizmu – wiele dobrze prosperu-
j¹cych polskich przedsiêbiorstw z dnia na dzieñ znalaz³o siê w sytuacji
zmuszaj¹cej do podjêcia walki o przetrwanie, zosta³y pozbawione œrodków
niezbêdnych na inwestycje i perspektyw rozwojowych. W opinii publicznej
pojawia³y siê nawet hipotezy, ¿e zmiany kursów nie wszystkich uczestni-
ków tych wydarzeñ zaskoczy³y. Skutki rozpowszechniania wtedy instru-
mentów pochodnych w polskiej gospodarce przynios³y instytucjom
finansowym przychody zdecydowanie przekraczaj¹ce to, co uznaje siê za go-
dziwe zyski.

Szanowny Panie Premierze! Krótki czas derywaty i opcje goœci³y na
pierwszych stronach gazet, po czym zosta³y z nich wyparte przez inne wy-
darzenia. To, ¿e media przesta³y siê zajmowaæ t¹ spraw¹, nie oznacza
oczywiœcie, ¿e zniknê³y skutki pamiêtnych zmian kursów walutowych. Do
mojego biura senatorskiego docieraj¹ cz¹stkowe informacje o problemach,
z jakimi wci¹¿ borykaj¹ siê ofiary derywatów. Chcê zyskaæ szersz¹ per-
spektywê w tej sprawie i dlatego zwracam siê do Pana Premiera z proœb¹
o nastêpuj¹ce informacje.

1. Jaka by³a skala transferów finansowych z przedsiêbiorstw produkcyj-
nych i handlowych do banków w zwi¹zku z umowami maj¹cymi za przed-
miot opcje walutowe w latach 2008–2010?

2. Jakie skutki przynios³y te transfery przedsiêbiorstwom (ile spowodo-
wa³y upad³oœci, na ile przyczyni³y siê do zmian rentownoœci, zmian zatrud-
nienia i zmniejszenia inwestycji)?

3. Jak rz¹d uniemo¿liwi³ pojawienie siê takich niekorzystnych wydarzeñ
gospodarczych w przysz³oœci?

4. Jak rz¹d wspiera firmy, które sta³y siê ofiarami „opcji”?

Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 8 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

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

69. posiedzeniu Senatu RP w dniu 27 stycznia br. (BPS/DSK-043-3298/11), dotycz¹ce
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problematyki opcji walutowych, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ
w odniesieniu do kwestii podniesionych w Oœwiadczeniu.

1) Jaka by³a skala transferów finansowych z przedsiêbiorstw produkcyjnych
i handlowych do banków w zwi¹zku z umowami maj¹cymi za przedmiot op-
cje walutowe w latach 2008–2010?

Najpe³niejsze informacje w przedmiotowym zakresie znajduj¹ siê w zasobach Ko-
misji Nadzoru Finansowego, poniewa¿ po ujawnieniu tych zjawisk przeprowadzi³a ona
postêpowanie wyjaœniaj¹ce. Na podstawie danych KNF wycena transakcji opcyjnych
w grudniu 2008 r. by³a szacowana wstêpnie na ok. 5,5 mld z³, a nastêpnie w lutym
2009 r. KNF wskaza³a na kwotê rzêdu 15 mld z³. Ministerstwo Gospodarki w wyniku
przeprowadzonych ponad 250. rozmów telefonicznych z poszkodowanymi firmami
uzyska³o informacje, ¿e ich straty mog¹ siêgaæ ok. 1,4 mld z³otych. Nale¿y jednak zau-
wa¿yæ, ¿e przedsiêbiorcy kontaktuj¹cy siê z MG stanowili jedynie czêœæ poszkodowa-
nych firm. Pozosta³e firmy nie zg³asza³y siê z wielu powodów, m.in. obawia³y siê
o potencjalne dodatkowe straty zwi¹zane z ew. pogorszeniem wizerunku firmy w wyni-
ku ujawnienia ponoszonych strat.

2) Jakie skutki przynios³y te transfery przedsiêbiorstwom (ile spowodowa³y
upad³oœci, na ile przyczyni³y siê do zmian rentownoœci, zmian zatrudnienia
i zmniejszenia inwestycji)?

Komisja Nadzoru Finansowego w swoim raporcie z grudnia 2008 r. okreœli³a po-
ziom strat na ok. 5,5 mld z³ a nastêpnie w lutym 2009 r. wskaza³a na kwotê rzêdu
15 mld z³.

Ww. skutki obejmuj¹ jednak nie tylko bezpoœrednie straty dla firm, lecz równie¿
utratê wp³ywów do bud¿etu Pañstwa w postaci niewp³aconych podatków PIT, CIT
i VAT od firm, które zmuszone by³y, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, do og³osze-
nia upad³oœci, bowiem nie by³y w stanie obs³u¿yæ zawartych umów. Upad³oœæ nie-
których przedsiêbiorstw przyczyni³a siê do wzrostu bezrobocia, co dla bud¿etu
Pañstwa oznacza³o równie¿ wzrost wydatków, w szczególnoœci na zasi³ki dla bezro-
botnych.

Niezale¿nie od firm zaanga¿owanych w transakcje opcyjnie, straty ponieœli rów-
nie¿ ich kooperanci. Nale¿y tak¿e wskazaæ na straty zwi¹zane z utrat¹ rynków zbytu,
zw³aszcza w przypadku upadaj¹cych firm-eksporterów. Trudne do oszacowania s¹
skutki spo³eczne, zwi¹zane z nag³ym zachwianiem stabilnoœci funkcjonowania wielu
firm.

Mo¿na zaobserwowaæ, ¿e podejmowane dzia³ania wp³ynê³y zarówno na postêpowa-
nie banków, jak i przedsiêbiorców. Banki, m.in. na skutek dzia³añ nadzorczych, rozpo-
czê³y modyfikacjê procesów sprzeda¿y instrumentów pochodnych (m.in. poprzez
wiêksz¹ dba³oœæ o dopasowanie produktu do potrzeb klienta), jak i sposobu zarz¹dza-
nia ryzykiem rynkowym. Z informacji dostarczonych przez przedmiotowe instytucje fi-
nansowe wynika, ¿e banki w ostatnim czasie dokona³y gruntownego przegl¹du
procesów oferowania walutowych instrumentów pochodnych oraz zarz¹dzania ryzy-
kiem wynikaj¹cym z tego typu transakcji.

Dotychczasowe doœwiadczenia oraz podejmowane dzia³ania wp³ynê³y równie¿ na
postrzeganie walutowych transakcji pochodnych przez przedsiêbiorstwa. Zarz¹dza-
j¹cy przedsiêbiorstwami zaczêli w sposób bardziej œwiadomy dopasowywaæ instru-
menty pochodne do rzeczywistych potrzeb przedsiêbiorstwa, sk³aniaj¹c siê ku
instrumentom nieskomplikowanym, których istota dzia³ania jak i profil wyp³aty s¹ dla
nich zrozumia³e.

Na skutek opisanych powy¿ej dzia³añ nadzorczych oraz w wyniku zmiany na-
stawienia przedsiêbiorców do korzystania z instrumentów finansowych nast¹pi³y
znacz¹ce zmiany w strukturze zawieranych transakcji. W 2010 r. liczba nowo za-
wieranych transakcji utrzymywa³a siê w kolejnych kwarta³ach na stabilnym pozio-
mie.

69. posiedzenie Senatu w dniu 27 stycznia 2011 r. 107



�ród³o: UKNF.

Zainteresowanie klientów poszczególnymi rodzajami instrumentów przek³ada³o siê
na liczbê otwartych pozycji w tych instrumentach w portfelach banków. Analizuj¹c
udzia³ liczby otwartych pozycji w instrumentach danego rodzaju wyraŸnie widaæ, ¿e
struktura uleg³a znacz¹cym zmianom – na koniec marca 2009 r. najwiêkszy udzia³
mia³y opcje (63,9%), jednak w kolejnych kwarta³ach mala³ on systematycznie i na ko-
niec 2010 r. stanowi³ ju¿ tylko 18,6%. Wskazuje to na wyraŸne zmniejszenie liczby za-
wieranych transakcji opcyjnych na rzecz instrumentów prostszych typu forward.

3) Jak rz¹d uniemo¿liwi³ pojawienie siê tak niekorzystnych wydarzeñ gospo-
darczych w przysz³oœci?

Jeszcze w grudniu 2008 r. i styczniu 2009 r., celem doprowadzenia do ugodowego
rozwi¹zania problemu, Minister Gospodarki m.in. spotka³ siê z przedstawicielami ban-
ków, które by³y w najwiêkszym stopniu zaanga¿owane w proces transakcji opcji walu-
towych zawieranych z poszczególnymi przedsiêbiorstwami na rynku polskim.

Brak pozytywnej reakcji ze strony banków sk³oni³ Ministra Gospodarki do wy-
st¹pienia z inicjatyw¹ ustawodawcz¹. W zwi¹zku z tym przygotowany zosta³ projekt
ustawy, której celem by³o doprowadzenie do ugody miêdzy przedsiêbiorstwami a ban-
kami, a gdyby to okaza³o siê niemo¿liwe, przedsiêbiorcy mieliby prawo do odst¹pienia
od zawartych umów o opcje walutowe. Jednak¿e projekt ustawy nie uzyska³ pozytyw-
nej rekomendacji sta³ego Komitetu Rady Ministrów i w konsekwencji zaprzestano dal-
szych prac rz¹dowych w celu jego przyjêcia przez Radê Ministrów.

Minister Gospodarki zwróci³ siê w sprawie opcji walutowych do Ministra Finansów
i do Komisji Nadzoru Finansowego z informacj¹ o wystêpuj¹cych zagro¿eniach oraz
z propozycj¹ podjêcia odpowiednich dzia³añ. W rezultacie KNF przygotowa³a swój ra-
port na temat opcji, którego celem by³o ocena sytuacji i zaproponowanie podjêcia kro-
ków zaradczych oraz dokona³a zmiany regulaminu S¹du Polubownego przy KNF, w ten
sposób, ¿e umo¿liwiono przeprowadzanie samego postêpowania mediacyjnego bez ko-
niecznoœci wyra¿ania zgody na rozstrzygniêcie w ramach postêpowania polubownego.

UKNF sta³ na stanowisku, ¿e najlepsz¹ drog¹ rozwi¹zania tej kwestii jest podjêcie
negocjacji pomiêdzy przedsiêbiorstwami i bankami, wspartych rz¹dowymi dzia³aniami
wspomagaj¹cymi w stosunku do przedsiêbiorstw zaanga¿owanych w walutowe instru-
menty pochodne. Dlatego te¿, w celu zapewnienia wiêkszych mo¿liwoœci wszczynania
przez przedsiêbiorców postêpowañ polubownych, na pocz¹tku 2009 r. zmieniono Re-
gulamin S¹du Polubownego przy KNF tak, aby umo¿liwiæ organizacjê centrum media-
cyjnego w sporach przedsiêbiorstw z bankami zwi¹zanych z walutowymi transakcjami
pochodnymi.

W dniu 21 paŸdziernika 2009 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z 4 wrzeœnia 2008 r. o zmia-
nie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, dosto-
sowuj¹ca krajowy porz¹dek prawny do wymagañ Dyrektywy MIFID.

Ministerstwo Gospodarki, od pierwszych dni grudnia 2008 r. prowadzi³o rozmowy
z poszkodowanymi firmami i spowodowa³o opracowanie pierwszych opinii prawnych,
które mia³y pomóc w regulowaniu problemów. Opinie te przygotowywali specjaliœci
bran¿owi i pracownicy naukowi z dziedziny instrumentów finansowych i prawa. Pomo-
cy prawnej udzielali równie¿ pracownicy MG.
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W celu zapobie¿enia podobnym przypadkom i zabezpieczenia interesów przedsiê-
biorców stosuj¹cych w swoich rozliczeniach ró¿ne waluty, dokonano zmiany prawa de-
wizowego, które obecnie pozwala na stosowanie walut wymienialnych we wzajemnych
rozliczeniach na terenie Polski. Powy¿sze znosi koniecznoœæ wymiany walut otrzymy-
wanych z tytu³u obrotu z zagranic¹ na polskie z³ote i tym samym zmniejsza problem
ryzyka walutowego, którego wystêpowanie by³o najpowa¿niejsz¹ zachêt¹ do zawiera-
nia z bankami umów dot. opcji walutowych.

4) Jak rz¹d wspiera firmy, które sta³y siê ofiarami „opcji”?
Ministerstwo Gospodarki zorganizowa³o w grudniu 2008 roku infoliniê dla poszko-

dowanych firm. W wyniku otrzymanych informacji powsta³o opracowanie zawieraj¹ce
wskazania potencjalnych rozwi¹zañ prawnych dla przedsiêbiorstw bêd¹cych stronami
transakcji. Porady te zosta³y przekazane do wszystkich zainteresowanych przedsiê-
biorstw, które zwróci³y siê w tej sprawie do ministerstwa. Ponadto, pracownicy Mini-
sterstwa udzielali wstêpnych porad prawnych zwracaj¹cym siê firmom.

Ponadto, w celu minimalizowania negatywnych skutków, jakie odczuwaj¹ polscy
eksporterzy w zwi¹zku z zawartymi transakcjami, Ministerstwo Gospodarki wyst¹pi³o
z inicjatyw¹ rozwa¿enia ewentualnego wsparcia w postaci, przynajmniej czêœciowego,
porêczania kredytów, które udzielone przez banki zabezpiecza³yby realizacjê
ww. transakcji. Ministerstwo Gospodarki zwróci³o siê w tej sprawie do Ministerstwa Fi-
nansów.

Ministerstwo Gospodarki wyst¹pi³o tak¿e do Komisji Nadzoru Finansowego, która
opracowa³a specjalny raport w sprawie opcji walutowych. Ponadto Minister Gospodar-
ki prowadzi³ rozmowy z bankami, proponuj¹c wypracowanie kompromisowego roz-
wi¹zania, zabezpieczaj¹cego interesy banków i klientów.

Ponadto nastêpuj¹ce dzia³ania zosta³y podjête przez UKNF:
• UKNF podj¹³ wspó³pracê z bankami, innymi instytucjami (ZBP, MF, NBP, SOPP)

oraz przedsiêbiorcami i pos³ami. Syntetyczne wyniki prowadzonych analiz oraz
stanowisko Urzêdu w przedmiotowej sprawie by³y na bie¿¹co komunikowane ban-
kom (w trybie indywidualnym i w formie zaleceñ) oraz opinii publicznej;

• W sytuacji wzrostu ryzyka kredytowego w wyniku nag³ych niekorzystnych zmian
na rynku walutowym, UKNF w ramach swoich kompetencji wyst¹pi³ do banków
najbardziej zaanga¿owanych w obrót tego typu instrumentami o systematyczne
przekazywanie dodatkowej, szczegó³owej informacji na temat zawieranych trans-
akcji z klientami korporacyjnymi. W efekcie przygotowywane zosta³y analizy oraz
raporty (zarówno w ujêciu sektorowym jak i w odniesieniu do konkretnych ban-
ków) diagnozuj¹ce zaistnia³¹ sytuacjê;

• Innym dzia³aniem wspieraj¹cym monitorowanie problemu by³y przeprowadzone
przez Urz¹d spotkania z bankami, podczas których szczególny nacisk k³adziono
na sprawy walutowych transakcji pochodnych zawieranych z przedsiêbiorcami.
Na prze³omie roku 2008/2009 przeprowadzono dwie rundy rozmów z oœmioma
bankami o najwiêkszych ekspozycjach z tego tytu³u, podczas których prezentowa-
na by³a bie¿¹ca sytuacja w ka¿dym z nich;

• Mocny nacisk na zbadanie problemu po³o¿ono równie¿ w czasie przeprowadza-
nych inspekcji, w ramach których badano w szczególnoœci:
◊ poziom zaanga¿owania banków w walutowe transakcje pochodne oraz dzia³ania

podejmowane przez bank w celu ograniczenia skali powsta³ego problemu,
◊ kwestie zarz¹dzania przez banki ryzykiem wynikaj¹cym z zawierania tego typu

transakcji w kontekœcie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, w tym Rekomendacji
A dotycz¹cej zarz¹dzania ryzykiem towarzysz¹cym zawieraniu przez banki
transakcji na rynku instrumentów pochodnych (opracowanej i modyfikowanej
od 1997 r.),

◊ zasady informowania klientów o potencjalnych negatywnych konsekwencjach
wynikaj¹cych z oferowanych przez siebie produktów,

◊ na podstawie informacji uzyskanych w drodze inspekcji prowadzonych w po-
szczególnych bankach wydane zosta³y indywidualne zalecenia.
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• W ramach dzia³alnoœci o charakterze regulacyjnym w UKNF opracowano noweliza-
cjê Rekomendacji A (dotycz¹cej zarz¹dzania ryzykiem towarzysz¹cym zawieraniu
przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych) oraz Rekomenda-
cji I (dotycz¹cej zarz¹dzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokony-
wania przez banki operacji obci¹¿onych ryzykiem walutowym). Modyfikacja objê³a
te zagadnienia, które w aspekcie kryzysu na rynkach finansowych nie by³y dosta-
tecznie zarz¹dzane przez banki. G³ównym celem opracowania nowelizacji Reko-
mendacji A oraz I by³a poprawa jakoœci zarz¹dzania ryzykiem walutowym w ban-
kach (w zakresie identyfikowanych s³aboœci procesu zarz¹dzania ryzykiem).

W dniu 23 lutego 2010 r. KNF wprowadzi³a zmiany do Rekomendacji I. Celem no-
welizacji Rekomendacji I jest ograniczenie ryzyka kredytowego zwi¹zanego z zawiera-
niem walutowych transakcji kredytowych oraz usprawnienie zarz¹dzania ryzykiem
walutowym w bankach. Rekomendacja rozszerza pojêcie ryzyka walutowego, poprzez
zalecenie badania wp³ywu zmian kursu walutowego na inne ryzyka, w tym kredytowe.

Na posiedzeniu w dniu 5 maja 2010 r. KNF jednog³oœnie znowelizowa³a Rekomen-
dacjê A dotycz¹c¹ zarz¹dzania ryzykiem towarzysz¹cym zawieraniu przez banki trans-
akcji na rynku instrumentów pochodnych. Celem nowelizacji jest poprawa jakoœci
zarz¹dzania ryzykiem towarzysz¹cym zawieraniu transakcji na rynku instrumentów
pochodnych. Zmiany dotycz¹ monitorowania i kontroli ryzyka (zw³aszcza ryzyka kre-
dytowego), dokumentacji i wymiany informacji z klientem oraz rozbudowy systemów
i procedur umo¿liwiaj¹cych usprawnienie przep³ywu informacji miêdzy jednostkami
banku odpowiedzialnymi za zarz¹dzanie ryzykiem.

UKNF poza dzia³aniami podejmowanymi samodzielnie w ramach swoich kompe-
tencji szeroko wspó³pracowa³ ze œrodowiskiem finansowym, niefinansowym oraz orga-
nami administracji rz¹dowej. W ramach tej wspó³pracy Urz¹d w szczególnoœci:

• zaopiniowa³ projekty ustaw poselskich dotycz¹cych rozwi¹zania problemu opcji
(o zapobie¿eniu skutkom spo³eczno-gospodarczym zwi¹zanym z wprowadzeniem
do obrotu gospodarczego niektórych z³o¿onych instrumentów pochodnych,
o ochronie przed nieuczciwymi praktykami w obrocie niektórymi z³o¿onymi in-
strumentami finansowymi, o uregulowaniu niektórych stosunków prawnych do-
tycz¹cych opcji walutowych i zmianie innych ustaw);

• uczestniczy³ w opracowywaniu rz¹dowej propozycji w zakresie wsparcia dla przed-
siêbiorców w obszarze walutowych instrumentów pochodnych niezawieranych
w celach spekulacyjnych;

• wskaza³ na potrzebê stworzenia – przez œrodowisko bankowców i przedstawicieli
przedsiêbiorstw – kodeksu dobrych praktyk w zakresie transakcji instrumentami
pochodnymi (zasadnicze elementy dobrych praktyk w zakresie walutowych trans-
akcji pochodnych zosta³y sformu³owane przez Urz¹d i opublikowane na stronie in-
ternetowej KNF) oraz przekaza³ zalecenia w tym zakresie;

• prowadzi³ obszern¹ korespondencjê i udziela³ informacji na zapytania MF, NBP,
ZBP, SOPP, Pos³ów na Sejm, przedsiêbiorstw (w tym rozpatrywa³ skargi i wnioski
przedsiêbiorców);

• uczestniczy³ oraz organizowa³ spotkania z przedstawicielami obu stron zawiera-
nych kontraktów (banki, przedsiêbiorcy), podczas których dyskutowano nad roz-
wi¹zaniami ukierunkowanymi na minimalizowanie skutków wy¿szego ryzyka kre-
dytowego z tytu³u transakcji pochodnych.

Realizuj¹c powy¿sze, UKNF pozyskiwa³ dodatkowe informacje od:
• Ministra Sprawiedliwoœci odnoœnie do skali postêpowañ s¹dowych i upad³oœcio-

wych na skutek zawarcia umów o walutowe transakcje pochodne oraz wyników
tych postêpowañ;

• Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Pañstwa nt. finansowych skutków za-
wartych transakcji walutowymi instrumentami pochodnymi w aspekcie os³abie-
nia PLN. Mia³o to na celu weryfikacjê danych nt. zobowi¹zañ przedsiêbiorstw wo-
bec których nadzór w³aœcicielski sprawuje Minister Gospodarki i Minister Skarbu
Pañstwa.
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Ponadto UKNF niejednokrotnie podkreœla³ koniecznoœæ zakoñczenia procesu prze-
niesienia przepisów Dyrektywy MIFID na grunt prawa polskiego, w celu wzmocnienia
rangi wymogów dotycz¹cych obowi¹zków informacyjnych banków wobec klientów. Co
wiêcej, wskazywa³ równie¿ na potrzebê okreœlenia standardu informacyjnego dla in-
strumentów finansowych, przy aktywnym udziale ich odbiorców tak, aby zapewniæ
w³aœciwe zrozumienie charakteru produktów finansowych przez wszystkich uczestni-
ków tego typu transakcji.

Bior¹c pod uwagê dotychczasowe zachowania przedsiêbiorstw w zakresie zawiera-
nia walutowych transakcji pochodnych, UKNF zaleca³ tak¿e podjêcie – przez upowa¿-
nione do tego podmioty – kroków maj¹cych na celu wzmocnienie nadzoru
w³aœcicielskiego nad spó³kami w zakresie stosowania instrumentów pochodnych oraz
zwiêkszenie przejrzystoœci dzia³alnoœci przedsiêbiorstw (w tym np. wprowadzenie obo-
wi¹zku stosowania przez eksporterów rachunku zabezpieczeñ).

Na bazie zgromadzonych informacji oraz przeprowadzonych kontroli powsta³ zbiór
zaleceñ, które skierowano ³¹cznie do 69 banków krajowych i oddzia³ów instytucji kre-
dytowych. Przekazanie bankom tych wytycznych mia³o na celu stworzenie bodŸca do
poprawy jakoœci zarz¹dzania ryzykiem wynikaj¹cym z zawierania tego typu transakcji
(i zmniejszenia poziomu ryzyka), jak równie¿ zapewnienie przez banki rzetelnej i kom-
pletnej informacji pozwalaj¹cej przedsiêbiorstwom na podejmowanie œwiadomych de-
cyzji odnoœnie do wyboru instrumentów s³u¿¹cych zarz¹dzaniu ryzykiem wynikaj¹cym
z dzia³alnoœci operacyjnej tych podmiotów. Na podstawie inspekcji przeprowadzonych
w poszczególnych bankach wydano indywidualne zalecenia, które by³y monitorowane
przez UKNF.

Wyra¿am przekonanie, ¿e powy¿sze wyjaœnienia zostan¹ przyjête jako wyczerpu-
j¹ca odpowiedŸ na kwestie zawarte w oœwiadczeniu Pana Senatora Stanis³awa Koguta.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up. Mieczys³aw Kasprzak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Panie Marsza³ku!
Kilka dni temu bez wiêkszego echa przesz³a kolejna, sto czterdziesta ós-

ma rocznica Powstania Styczniowego. Nie jestem przeciwnikiem walentynek
i innych œwi¹t importowanych do nas z zagranicy, wype³niaj¹cych wiadomo-
œci medialne, lecz powinniœmy przede wszystkim pamiêtaæ o tym, sk¹d przy-
chodzimy – chyba ¿e nie chcemy wiedzieæ, dok¹d zmierzamy.

Noc¹ z 22 na 23 stycznia 1863 r. tysi¹ce m³odych naszych rodaków,
uchodz¹c przed brank¹ do rosyjskiego wojska, zebra³y siê w oddzia³ach leœ-
nych i zaatakowa³y rosyjskie garnizony w Królestwie. Rozpoczê³a siê dwulet-
nia wojna partyzancka, pe³na zasadzek, nag³ych staræ, nocnych marszy,
cierpienia, bólu, zimna i g³odu. Zakoñczona mêczeñstwem œwiêtego mê¿a Ro-
mualda Traugutta, ksiêdza Stanis³awa Brzóski i tysiêcy innych bohaterów,
pognaniem dziesi¹tków tysiêcy w straszn¹ syberyjsk¹ niewolê, rabunkami,
wyw³aszczeniami. Bilans tych wydarzeñ by³ straszliwy. Na d³ugo utopiono
we krwi chêæ walki o niepodleg³oœæ.

Lecz gdy Józef Pi³sudski budowa³ Polsk¹ Organizacjê Wojskow¹, na-
wi¹za³ do niepowtarzalnych wzorców tajnego pañstwa precyzyjnie za-
rz¹dzanego przez Rz¹d Narodowy. Gdy po zajêciu w 1939 r. naszego
terytorium przez dwóch okupantów tworzono pañstwo podziemne, wzorcem
sta³y siê znów tajne struktury stworzone przez Jaros³awa D¹browskiego,
Stefana Bobrowskiego, Oskara Awejde, Karola Mikoszewskiego, Józefa Ja-
nowskiego.

Mo¿na patrzeæ na Powstanie Styczniowe jak na bezprzyk³adn¹ narodo-
w¹ krwaw¹ klêskê, dowód niepoprawnego romantyzmu i braku polityczno-
-militarnego realizmu, mo¿na, i nie brak takich opinii w naszej literaturze hi-
storycznej, pocz¹wszy od krakowskich stañczyków. Lecz trzeba te¿ widzieæ
w tych wydarzeniach wielki, jednocz¹cy Polaków zryw, dowód przywi¹za-
nia do wartoœci dla nas najwa¿niejszej – wolnoœci Ojczyzny, œwiadectwo
zdolnoœci do poœwiêceñ, bohaterstwa, cierpliwoœci i wytrzyma³oœci dziesi¹t-
ków tysiêcy leœnych ¿o³nierzy. Dowód tego, na jak wiele nas, Polaków, staæ,
gdy jesteœmy razem.

Rz¹d Narodowy Powstania Styczniowego jest te¿ dowodem wielkich or-
ganizacyjnych zdolnoœci Polaków – tajna organizacja kierowa³a przez dwa
lata ¿yciem spo³ecznym i gospodarczym Królestwa mimo brutalnych represji
zaborcy.

Panie Marsza³ku! Jednoznacznie pozytywne wartoœci powstania, aktual-
ne i potrzebne OjczyŸnie równie¿ dzisiaj, przemawiaj¹ za tym, aby Powstanie
Styczniowe znalaz³o w zbiorowej pamiêci Polaków zdecydowanie lepsze ni¿
dziœ miejsce. Okazj¹ do tego bêdzie okr¹g³a, sto piêædziesi¹ta rocznica jego
wybuchu przypadaj¹ca w 2013 r., w po³owie ósmej kadencji Senatu. Przygo-
tujmy siê do niej godnie. Proponujê, aby Senat obj¹³ aktywnym patronatem
przygotowania do obchodów tej rocznicy i sta³ siê inspiratorem dzia³añ nau-
kowych i wychowawczych z nimi zwi¹zanych.

Stanis³aw Kogut
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OdpowiedŸ

Warszawa, 22 lutego 2011 r.

Pan
Stanis³aw Kogut
Senator RP

Szanowny Panie Senatorze,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora z³o¿one podczas 69. posiedzenia Se-

natu 27 stycznia 2011 roku, zgadzam siê z opini¹ Pana Senatora, i¿ ka¿dy naród powi-
nien pamiêtaæ o w³asnej historii. Nie wdaj¹c siê w ocenê Powstania Styczniowego,
która jak Pan Senator zauwa¿y³ mo¿e byæ ró¿na, informujê, i¿ nie widzê mo¿liwoœci aby
Senat obj¹³ patronatem przygotowania do odchodów 150. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Styczniowego. Rocznica ta przypada w 2013 roku czyli w po³owie ósmej kadencji
Senatu. W mojej ocenie, Senat obecnej, siódmej kadencji nie powinien podejmowaæ zo-
bowi¹zañ, które by³yby wi¹¿¹ce dla Senatu kolejnej kadencji. Nie widzê zaœ ¿adnych
przeciwwskazañ, aby senatorowie, którzy bêd¹ tego chcieli, rozpoczêli ju¿ w swoich
okrêgach wyborczych przygotowania do zbli¿aj¹cej siê rocznicy.

Bogdan Borusewicz
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Oœwiadczenia senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku ze stanowiskiem Zarz¹du Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powia-

tów proszê o ustosunkowanie siê do propozycji zmiany treœci art. 3 pkt 3a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2006 r.
nr 156 poz. 1118 z póŸn. zm.) polegaj¹cej na dodaniu s³ów „wraz z kablami”
po s³owach „oraz kanalizacja kablowa” oraz wykreœleniu dalszej treœci:
„przy czym kable w niej wskazane nie stanowi¹ obiektu budowlanego lub je-
go czêœci ani urz¹dzenia budowlanego”.

Ustaw¹ z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju us³ug i sieci teleko-
munikacyjnych (DzU z 2010 r. nr 106 poz. 675 z póŸn. zm.) do ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 156 poz. 1118
z póŸm. zm. – dalej: Prawo budowlane) dodano definicjê obiektu liniowego jako
jednego z rodzajów budowli. Zgodnie z wprowadzon¹ definicj¹ obiekt liniowy
to obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest d³ugoœæ,
w szczególnoœci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodoci¹g, kana³, ga-
zoci¹g, ruroci¹g, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna
i, umieszczona bezpoœrednio w ziemi, podziemna, wa³ przeciwpowodziowy
oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stano-
wi¹ obiektu budowlanego lub jego czêœci ani urz¹dzenia budowlanego.

Z definicji obiektu liniowego zosta³y jednoznacznie wy³¹czone kable zain-
stalowane w kanalizacji kablowej, zatem obecnie nie stanowi¹ one obiektu
budowlanego lub jego czêœci ani urz¹dzenia budowlanego. Konsekwencj¹
wprowadzenia do prawa budowlanego pojêcia obiektu liniowego jest wy-
³¹czenie z definicji budowli kabli zainstalowanych w kanalizacji kablowej.
Wartoœæ kabli nie bêdzie wliczana do wartoœci budowli bêd¹cych przedmio-
tem opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci. W sposób znacz¹cy obni¿¹
siê dochody gmin z tytu³u podatku od nieruchomoœci. Co wiêcej, rozwi¹zanie
przyjête przez ustawodawcê jest sprzeczne z dotychczasow¹, utrwalon¹ li-
ni¹ orzecznicz¹.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z interwencj¹ wójta gminy Wêgierska Górka zwracam siê

z proœb¹ o wyjaœnienie niejasnoœci wynikaj¹cych z rozbie¿noœci w informa-
cjach oraz zapisach zawartych w dokumentacji dotycz¹cej budowy odcinka
Przybêdza – Milówka na trasie S69 Bielsko Bia³a – ¯ywiec – Zwardoñ.

Pomimo ¿e w opublikowanym przez Ministerstwo Infrastruktury projek-
cie „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015” droga S69 zosta-
³a wymieniona jako priorytet inwestycyjny, w za³¹cznikach do tego programu
nie umieszczono budowy zwi¹zanej z obejœciem Wêgierskiej Górki (8,5 km
drogi Przybêdza – Milówka na S69). Z informacji uzyskanych od Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Katowicach wynika, ¿e prace
projektowe nad dokumentacj¹ tego fragmentu s¹ na ukoñczeniu, a przetarg
oraz rozpoczêcie inwestycji powinny nast¹piæ w latach 2011–2012.

Zdaj¹c sobie sprawê z niemo¿liwoœci przepuszczenia ciê¿kiego ruchu sa-
mochodowego znacznie ju¿ obci¹¿onym odcinkiem drogi przebiegaj¹cym
przez centrum Wêgierskiej Górki i Milówki, zwracam siê z proœb¹ o przychyl-
ne ustosunkowanie siê do interpelacji wójta gminy Wêgierska Górka w spra-
wie zamieszczenia przez Ministerstwo Infrastruktury zapisu dotycz¹cego
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budowy drogi ekspresowej S69 Bielsko-Bia³a – ¯ywiec – Zwardoñ, odcinek
Przybêdza – Milówka (obejœcie Wêgierskiej Górki) w projekcie „Program Budo-
wy Dróg Krajowych na lata 2011–2015” w za³¹czniku B1 „Lista zadañ inwe-
stycyjnych, których realizacja rozpocznie siê w 2013 roku”.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 lutego 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oœwiadczenia z³o¿one w dniu 27 stycznia 2011 r. przez senatora
S³awomira Kowalskiego, przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 2 lutego 2011 r.,
znak: BPS/DSK-043-3299/11, w sprawie zmiany prawa budowlanego oraz „Programu
Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015”, Departament Rynku Budowlanego i Tech-
niki uprzejmie informuje i wyjaœnia.

Ustawa o wspieraniu rozwoju us³ug i sieci telekomunikacyjnych wprowadzi³a defi-
nicjê obiektu liniowego, zaliczaj¹c go do jednego z rodzajów budowli. Zgodnie z brzmie-
niem ustawy, obiekt liniowy to obiekt budowlany, którego charakterystycznym
parametrem jest d³ugoœæ, w szczególnoœci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wo-
doci¹g, kana³, gazoci¹g, ciep³oci¹g, ruroci¹g, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia
kablowa nadziemna i, umieszczona bezpoœrednio w ziemi, podziemna, wa³ przeciwpo-
wodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stano-
wi¹ obiektu budowlanego lub jego czêœci ani urz¹dzenia budowlanego. Przed
wprowadzeniem powy¿szej definicji, do budowli zaliczano ka¿dy obiekt budowlany nie-
bêd¹cy budynkiem lub obiektem ma³ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejo-
we, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stoj¹ce
maszty antenowe, wolno stoj¹ce trwale zwi¹zane z gruntem urz¹dzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stoj¹ce instalacje przemys³owe lub urz¹dzenia techniczne, oczyszczalnie œcieków,
sk³adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejœcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmen-
tarze, pomniki, a tak¿e czêœci budowlane urz¹dzeñ technicznych (kot³ów, pieców prze-
mys³owych, elektrowni wiatrowych i innych urz¹dzeñ) oraz fundamenty pod maszyny
i urz¹dzenia, jako odrêbne pod wzglêdem technicznym czêœci przedmiotów sk³ada-
j¹cych siê na ca³oœæ u¿ytkow¹. Zapisy te rodzi³y w¹tpliwoœci w orzecznictwie s¹dowym
dotycz¹ce mo¿liwoœci uznawania przez organy podatkowe kabli znajduj¹cych siê w ka-
nalizacji kablowej za samodzielny przedmiot opodatkowania.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w trakcie uzgodnieñ miêdzyresortowych projektu ustawy
o wspieraniu rozwoju us³ug i sieci telekomunikacyjnych Ministerstwo Finansów sta³o
na stanowisku, ¿e dotychczasowy zapis równie¿ nie pozwala³ na odrêbne opodatkowa-
nie kabli w kanalizacji kablowej. Jednak¿e w zwi¹zku ze wskazanymi powy¿ej w¹tpliwo-
œciami, zdecydowano siê ostatecznie przes¹dziæ tê kwestiê, z tym, ¿e w opinii projekto-
dawcy, nie powodowa³o to zmiany stanu prawnego w zakresie opodatkowania kabli.

Wobec powy¿szego pragnê poinformowaæ, i¿ w ocenie Ministerstwa Infrastruktury,
poprzez wprowadzon¹ w ustawie o wspieraniu rozwoju us³ug i sieci telekomunikacyj-
nych zmianê ustawy Prawo budowlane, nie dosz³o do ingerencji w swobodê gmin w za-
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kresie prawa do okreœlania przez radê gminy wysokoœci stawek podatku od
nieruchomoœci w granicach wskazanych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 – j.t.).

Ponadto przepisy ustawy Prawo budowlane zgodnie z art. 1 normuj¹ dzia³alnoœæ
obejmuj¹c¹ sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowla-
nych oraz okreœlaj¹ zasady dzia³ania organów administracji publicznej w tych dziedzi-
nach a nie odnosz¹ siê do kwestii podatkowych.

Podsumowuj¹c, w œwietle przedstawionych wyjaœnieñ nale¿y przyj¹æ, i¿ dokonana
nowelizacja ustawy Prawo budowlane w obecnym kszta³cie w ¿aden sposób nie naru-
sza przepisów art. 167 ust. 1 Konstytucji oraz art. 9 Europejskiej Karty Samorz¹du Lo-
kalnego.

W zwi¹zku z faktem, i¿ w wyniku zmian wprowadzonych do Prawa budowlanego
przez ustawê o wspieraniu rozwoju us³ug i sieci telekomunikacyjnych, w ocenie Mini-
sterstwa Infrastruktury nie mo¿e byæ mowy o utracie dochodów gmin, dlatego te¿ Mini-
sterstwo Infrastruktury nie przewiduje wprowadzenia systemu rekompensaty.

W odniesieniu do budowy odcinka drogi Przybêdzie – Milówka na trasie S69 Biel-
sko Bia³a – ¯ywiec – Zwardoñ Departament uprzejmiê informuje, i¿ przedmiotowa in-
westycja nie zosta³a ujêta w przyjêtym przez Radê Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r.
Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015. Zakres rzeczowy zawarty
w programie musia³ zostaæ dostosowany do aktualnych mo¿liwoœci finansowych pañ-
stwa i opiera siê na trzech dokumentach finansowych, które wyznaczy³y mo¿liwe ramy
dzia³ania Ministrowi Infrastruktury:

1) Wieloletni plan Finansowy Pañstwa na lata 2011–2013,
2) Ustawa bud¿etowa na rok 2011, która w za³¹czniku na 11 wskazuje limity wydat-

ków zarówno bud¿etu pañstwa jak i Krajowego Funduszu Drogowego na zadania
drogowe,

3) Uchwa³a Rady Ministrów z dnia 19 paŸdziernika 2010 r. w sprawie niektórych
dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ programu wieloletniego pod nazw¹ „Program Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012”.

Ponadto do przyczyn, które wp³ynê³y na nieujêcie tego odcinka drogi ekspresowej
S-69 w Programie nale¿y zaliczyæ:

– ogromny zakres finansowy przedmiotowej inwestycji,
– realizacjê inwestycji w trudnym okresie górskim,
– koniecznoœæ budowy dwóch tuneli o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 1,5 km,
– w ostatnich latach, z udzia³em funduszy Unii Europejskiej, droga przez Wêgier-

sk¹ Górkê by³a dwukrotnie przebudowywana (wzmacniania),
– wed³ug aktualnych szacunków, ruch tranzytowy nie jest zbyt wielki i wynosi po-

ni¿ej 5000 pojazdów na dobê,
– brak kontynuacji drogi o podobnych parametrach po stronie s³owackiej.
Jednoczeœnie Departament uprzejmie informuje, i¿ Program Budowy Dróg Krajo-

wych na lata 2011–2015 zgodnie z za³o¿eniami, zostanie zaktualizowany w 2012 r.,
w przypadku zmiany limitów okreœlonych w wy¿ej wspomnianych dokumentach, od-
powiedniej zmianie ulegnie tak¿e zakres rzeczowy Programu.

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatorów Norberta Krajczego, Piotra Andrzejewskiego,
Grzegorza Banasia, Przemys³awa B³aszczyka, Zbigniewa Cichonia,

Grzegorza Czeleja, W³adys³awa Dajczaka, Stanis³awa Gogacza, Witolda Idczaka,
Kazimierza Jaworskiego, Stanis³awa Karczewskiego, Czes³awa Ryszki

oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W imieniu naszych wyborców, wœród których jest kilka tysiêcy Sybira-
ków, zwracamy siê z zapytaniem do Pana Premiera, czy Rada Ministrów pod-
trzymuje stanowisko o odrzuceniu projektu ustawy o œwiadczeniach substytucyj-
nych przys³uguj¹cych osobom represjonowanym w latach 1939–1956 przez
Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 1855).

Sejmowa Komisja Polityki Spo³ecznej i Rodziny w 2009 r. przeprowadzi³a
pierwsze czytanie projektu tej ustawy, ale do dnia dzisiejszego nic siê nie
dzieje, bo wstrzymano dalsze procedowanie.

Szanowny Panie Premierze, wnosimy w imieniu wszystkich jeszcze ¿y-
j¹cych Sybiraków o przyjêcie przez Radê Ministrów stanowiska, które spowo-
duje wznowienie procedowania nad t¹ ustaw¹ w Sejmie, bo wówczas pojawi
siê nadzieja, ¿e jeszcze za ¿ycia doznaj¹ oni symbolicznego uznania swoich
krzywd i cierpienia.

Przyjêcie tej ustawy bêdzie spe³nieniem od dawna najwa¿niejszego dla
Sybiraków oczekiwania, bêdzie dla nich zadoœæuczynieniem i Ÿród³em satysfakcji.

Norbert Krajczy
Czes³aw Ryszka
Grzegorz Czelej
Witold Idczak
W³adys³aw Dajczak
Zbigniew Cichoñ
Grzegorz Banaœ
Stanis³aw Gogacz
Piotr Andrzejewski
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Karczewski
Wojciech Skurkiewicz
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 3.03.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W nawi¹zaniu do pisma z dnia 2 lutego 2011 r., sygn. BPS/DSK-043-3300/11, do-
tycz¹cego oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora Norberta Krajczego wspólnie z inny-
mi Senatorami, w sprawie stanowiska Rady Ministrów odnoœnie do projektu ustawy
o œwiadczeniach substytucyjnych przys³uguj¹cych osobom represjonowanym w latach
1939–1956 przez Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk 1855), uprzej-
mie wyjaœniam, co nastêpuje.
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Rada Ministrów stoi na stanowisku zaprezentowanym podczas pierwszego czyta-
nia projektu ustawy o œwiadczeniu substytucyjnym w dniu 30 czerwca 2009 r. W oce-
nie Rz¹du, procedowanie omawianego projektu aktu prawnego nie jest zasadne,
w sytuacji gdy wci¹¿ mo¿liwe jest rozwi¹zanie problemu odpowiedzialnoœci strony ro-
syjskiej za wyp³atê œwiadczeñ odszkodowawczych, poprzez wyrok Europejskiego Try-
buna³u Praw Cz³owieka lub te¿ porozumienie uzyskane drog¹ rozmów dyplomatycz-
nych.

Pragnê zaznaczyæ, i¿ poszkodowanym, którzy doœwiadczyli wymienionych w pro-
jekcie represji przys³uguj¹ uprawnienia nadane moc¹ 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.). Zgodnie z t¹ usta-
w¹ ofiarom represji, które pobieraj¹ emeryturê lub rentê, albo nie posiadaj¹ prawa do
¿adnych œwiadczeñ rentowych lub emerytalnych, a osi¹gnê³y wiek emerytalny i nie
osi¹gaj¹ dochodów z tytu³u pracy czy prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, przys³u-
guj¹ takie uprawnienia, jak dodatek kombatancki, rycza³t energetyczny, dodatek kom-
pensacyjny, 37-procentowa ulga na przejazdy w komunikacji krajowej. Osobom, które
podlega³y represjom, przys³uguje tak¿e 50-procentowa ulga przy przejazdach œrodka-
mi komunikacji miejskiej, pierwszeñstwo w korzystaniu ze œrodowiskowej opieki so-
cjalnej w miejscu zamieszkania, uzyskanie miejsca w domach pomocy spo³ecznej,
opieki zdrowotnej, zaliczenie okresu podlegania represjom do zatrudnienia i inne
uprawnienia. Je¿eli ofiary represji sta³y siê niezdolne do pracy w zwi¹zku z doznanymi
represjami, przys³uguj¹ im œwiadczenia pieniê¿ne i inne uprawnienia przewidziane
w przepisach ustawy z 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz
ich rodzin.

Do kompleksowej oceny problemu konieczne jest równie¿ uwzglêdnienie obecnego
stanu finansów publicznych. Bêd¹ca pochodn¹ kryzysu gospodarczego trudna sytua-
cja finansów pañstwa implikuje koniecznoœæ ograniczania wydatków bud¿etowych.
Z tej przyczyny Rada Ministrów jest przeciwna przeznaczeniu œrodków w wysokoœci
ok. 1 mld z³otych na pokrycie kosztów œwiadczenia, które co do zasady powinny zostaæ
sfinansowane przez inne pañstwo, odpowiedzialne za krzywdy poszkodowanych.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od lat pozostaje nierozwi¹zany problem tak zwanych mieszkañ zak³ado-

wych. Wielokrotnie podejmowano próby legislacyjne, aby ujednoliciæ po-
rz¹dek prawny, ale takie dzia³ania nigdy nie przynios³y oczekiwanego
efektu. Problem dotyczy przekszta³ceñ w³asnoœciowych pracowniczych mie-
szkañ zak³adowych pozostaj¹cych w zarz¹dzie Skarbu Pañstwa. We wpro-
wadzonej w roku 2000 ustawie podzielono najemców na dwie kategorie:
tych, których budynki zosta³y przekazane gminom, miastom przed uchwale-
niem ustawy oraz na tych, których budynków nie sprzedano i którzy otrzy-
mali prawo pierwszeñstwa wykupu mieszkañ z bonifikat¹. Wieloletnich
mieszkañców lokali bardzo czêsto nie staæ na wykup u¿ytkowanych miesz-
kañ po cenach wolnorynkowych ze wzglêdu na ich niskie dochody. Wœród na-
jemców istnieje du¿e zainteresowanie wykupem mieszkañ, jednak ceny
proponowane przez gminy znacznie przewy¿szaj¹ mo¿liwoœci finansowe
mieszkañców.

W zwi¹zku z powy¿szym pragnê zadaæ Panu Ministrowi nastêpuj¹ce py-
tania.

1. Czy planuje Pan podj¹æ dzia³ania legislacyjne prowadz¹ce do uregulo-
wania sytuacji prawnej najemców by³ych mieszkañ zak³adowych?

2. Czy planowane zmiany legislacyjne pozwol¹ na to, aby nabywanie na
preferencyjnych zasadach mieszkañ zak³adowych wybudowanych ze œrodków
Zak³adowego Funduszu Mieszkaniowego utworzonego na mocy ustawy z dnia
17 lutego 1961 r. lub z dotacji bud¿etowych stanowi³o czêœæ wynagrodzenia za
pracê?

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska

OdpowiedŸ

Warszawa, 3 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Waldemara Kraski, przekazane przy

piœmie Pana Marsza³ka z dnia 2 lutego 2011 r., znak BPS/DSK-043-3301/11, w spra-
wie uregulowania praw najemców mieszkañ zak³adowych i by³ych mieszkañ zak³ado-
wych, uprzejmie przedstawiam informacje w tym zakresie.

Na wstêpie pragnê zauwa¿yæ, ¿e od dnia 7 lutego 2001 r. obowi¹zuje ustawa z dnia
15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkañ bêd¹cych w³asnoœci¹ przedsiê-
biorstw pañstwowych, niektórych spó³ek handlowych z udzia³em Skarbu Pañstwa,
pañstwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkañ bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu
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Pañstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24, z póŸn. zm.), która reguluje zasady zbywania
tzw. mieszkañ zak³adowych na rzecz ich najemców, na warunkach preferencyjnych.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 wymienionej ustawy w stosunku do mieszkañ przeznaczonych
przez zbywcê na sprzeda¿, osobie uprawnionej przys³uguje prawo pierwszeñstwa w na-
byciu mieszkania. Ponadto ustawodawca podkreœli³ powy¿sze uprawnienie poprzez
wskazanie w art. 3 ustawy, ¿e zbycie nieruchomoœci zabudowanej budynkiem miesz-
kalnym nie mo¿e nast¹piæ z pominiêciem przys³uguj¹cego najemcom pierwszeñstwa
w nabyciu lokali mieszkalnych oraz wzmocni³ pozycjê najemcy poprzez zawarcie w tym
przepisie zapisu, i¿ mieszkania których najemcami s¹ osoby uprawnione, mog¹ byæ
zbywane wy³¹cznie, pod rygorem niewa¿noœci, na zasadach okreœlonych w tej ustawie.

W zwi¹zku z powy¿szym od dnia 7 lutego 2001 r. sytuacja prawna najemców miesz-
kañ zak³adowych jest uregulowana. Nie mo¿na zatem zgodziæ siê ze stwierdzeniem Pa-
na Senatora Waldemara Kraski, ¿e problem mieszkañ zak³adowych pozostaje
nierozwi¹zany. Jednak, jak s³usznie zauwa¿y³ Pan Senator, regulacje ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. nie obejmuj¹ najemców by³ych mieszkañ zak³adowych, które utra-
ci³y status mieszkañ zak³adowych w wyniku przekszta³ceñ w³asnoœciowych realizowa-
nych przed dniem 7 lutego 2001 r. Jako, ¿e w obecnym stanie prawnym niemo¿liwe
jest cofniêcie ww. procesów, zasady zbywania tych mieszkañ na rzecz najemców nie s¹
jednakowe, regulowane s¹ bowiem przepisami dotycz¹cymi okreœlonego zasobu nieru-
chomoœci, w sk³ad którego mieszkania zosta³y w³¹czone w wyniku realizacji procesów
przekszta³ceñ w³asnoœciowych przedsiêbiorstw pañstwowych.

Na mocy art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 paŸdziernika 1994 r. o zasadach prze-
kazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe
(Dz. U. Nr 119, poz. 567, z póŸn. zm.), czêœæ mieszkañ zak³adowych zosta³a przekazana
na rzecz gmin. Z chwil¹ przekazania mieszkania traci³y status mieszkañ zak³adowych,
wchodzi³y do zasobu nieruchomoœci publicznych, a tym samym podlega³y zasadom
obowi¹zuj¹cym w odniesieniu do tego zasobu nieruchomoœci.

Zasady gospodarowania nieruchomoœciami stanowi¹cymi w³asnoœæ gminn¹ zosta-
³y okreœlone w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
œciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z póŸn. zm.). Powo³ane przepisy maj¹
zastosowanie do wszystkich nieruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad zasobu nierucho-
moœci gminnych (w tym do lokali mieszkalnych), niezale¿nie od tego, w jaki sposób
gmina sta³a siê w³aœcicielem nieruchomoœci.

Na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami istnie-
je mo¿liwoœæ sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ gminy, jednak decyzja
o zbyciu nieruchomoœci nale¿y wy³¹cznie do kompetencji w³aœciwych organów gminy.
Uchwa³ê o przeznaczeniu nieruchomoœci do zbycia podejmuje rada gminy. Zgodnie
z art. 67 ust. 1 ww. ustawy, cenê nieruchomoœci ustala siê na podstawie jej wartoœci.
Ponadto zgodnie z zasad¹ wyra¿on¹ w ust. 3 tego przepisu, cena lokalu mieszkalnego
zbywanego na rzecz jego najemcy ustalana jest w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ wartoœæ te-
go lokalu. Na mocy art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, organ
zbywaj¹cy nieruchomoœæ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) mo¿e udzieliæ bonifikaty
od ustalonej zgodnie z ww. zasadami ceny lokalu mieszkalnego, o ile rada gminy wyrazi
w stosownej uchwale zgodê na jej udzielenie. Nie istniej¹ zatem przeszkody prawne,
aby rada gminy w uchwale wyrazi³a zgodê na zastosowanie wobec najemców by³ych
mieszkañ zak³adowych kryteriów ustalania ceny zbywanego mieszkania, okreœlonych
w przepisach art. 6 ww. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania miesz-
kañ (...). Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e zarówno sprzeda¿ nieruchomoœci, jak i udzielenie
bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomoœci nie jest obowi¹zkiem gminy. Ustawodaw-
ca stworzy³ jedynie tak¹ mo¿liwoœæ, pozostawiaj¹c tê kwestiê do uznania gminy.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze regulacje wydaje siê, ¿e sytuacja najemców by³ych mieszkañ
zak³adowych, które stanowi¹ w chwili obecnej w³asnoœæ gmin jest ustabilizowana i ist-
niej¹ instrumenty prawne umo¿liwiaj¹ce zastosowanie wobec tych osób preferencji
przy nabyciu prawa w³asnoœci mieszkania.

Natomiast w innej sytuacji mog¹ znajdowaæ siê najemcy by³ych mieszkañ zak³ado-
wych, przekazanych lub zbytych na rzecz osób prawnych lub osób fizycznych przed
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dniem 7 lutego 2001 r. Odnosz¹c siê do sytuacji prawnej tej grupy najemców uprzej-
mie informujê, ¿e problematyka ta jest znana w³adzom publicznym, a w ostatnich la-
tach by³a przedmiotem licznych wyst¹pieñ i analiz. Nale¿y jednak mieæ na wzglêdzie
fakt, ¿e w obowi¹zuj¹cym systemie prawnym nie jest mo¿liwe odwrócenie procesów,
w wyniku których nast¹pi³o zbycie lokali zak³adowych na rzecz osób trzecich, bowiem
do dnia wejœcia w ¿ycie ww. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., przedsiêbiorstwa pañ-
stwowe i spó³ki Skarbu Pañstwa, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wówczas przepisami mog³y
dowolnie zbywaæ lokale mieszkalne, w których zamieszkiwali pracownicy tych podmio-
tów. Natomiast ³agodzenie skutków prawnych, jakie powy¿sze czynnoœci prawne przy-
nios³y najemcom mieszkañ zak³adowych, wymaga uwzglêdniania obowi¹zuj¹cych
zasad konstytucyjnych. Obowi¹zuj¹ce przepisy Konstytucji RP nie daj¹ jednak pod-
staw do obci¹¿ania obecnych w³aœcicieli omawianych mieszkañ obowi¹zkiem realizacji
na rzecz najemcy prawa pierwszeñstwa lub prawa pierwokupu mieszkania. Najemcy
przys³uguje w stosunku do mieszkania jedynie stosunek zobowi¹zaniowy, który jest
prawem znacznie „s³abszym” ni¿ prawo w³asnoœci mieszkania.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e resort infrastruktury uczestniczy w trwa-
j¹cych aktualnie w Sejmie RP pracach legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy
o zmianie niektórych ustaw dotycz¹cych przekszta³ceñ w³asnoœciowych nieruchomoœci
(druk 1224) oraz projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw dotycz¹cych nabywa-
nia w³asnoœci nieruchomoœci (druk nr 2275).

Rada Ministrów wyrazi³a opiniê wobec procedowanych aktualnie w Sejmie RP po-
selskich projektów. W Stanowisku do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw do-
tycz¹cych przekszta³ceñ w³asnoœciowych nieruchomoœci (druk 1224) Rz¹d wyrazi³
aprobatê dla podejmowania prób rozwi¹zania problemów najemców by³ych mieszkañ
zak³adowych, wskazuj¹c jednak, ¿e czêœæ zaproponowanych w tym projekcie roz-
wi¹zañ nasuwa istotne w¹tpliwoœci natury konstytucyjnej. Zasadnicze w¹tpliwoœci
w tym zakresie budzi zaproponowana konstrukcja roszczenia o wykup lokalu, pomija-
j¹ca kwestiê woli w³aœciciela lokalu oraz pozbawiaj¹ca prawa wyboru osoby kupuj¹ce-
go lub okreœlenie wysokoœci ceny. Tego rodzaju rozwi¹zania nie tylko ograniczaj¹
prawa w³aœciciela lokalu, ale w istocie pozbawiaj¹ prawa w³asnoœci, przymuszaj¹c w³a-
œcicieli zasobów mieszkaniowych do sprzeda¿y lokali na preferencyjnych warunkach.
Konstrukcja taka zosta³a ju¿ w przesz³oœci negatywnie oceniona przez Trybuna³ Kon-
stytucyjny (wyrok TK z dnia 30 paŸdziernika 2001 r., sygn. akt K 33/00).

Natomiast w przyjêtym w dniu 4 grudnia 2009 r. Stanowisku do projektu zawarte-
go w druku 2275 Rz¹d pozytywnie oceni³ niektóre propozycje. W szczególnoœci wyrazi³
aprobatê dla propozycji przywrócenia mo¿liwoœci realizacji uprawnieñ, o których mo-
wa w art. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotycz¹cych na-
bywania w³asnoœci nieruchomoœci (Dz. U. Nr 157, poz. 1315), a tak¿e sk³adania
wniosków o nabycie mieszkania na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

W œwietle powy¿szego pragnê zapewniæ, ¿e resort infrastruktury dostrzega proble-
my, które napotykaj¹ mieszkañcy by³ych mieszkañ zak³adowych, jednak proponowa-
nie przez Rz¹d nowych rozwi¹zañ prawnych w tym zakresie wymaga wywa¿enia
propozycji przyznania uprawnieñ najemcom, na tle mo¿liwoœci finansowych bud¿etu
pañstwa.

W zwi¹zku z powy¿szym wyst¹pi³em z proœb¹ do Ministra Finansów o przedsta-
wienie opinii w zakresie mo¿liwoœci wprowadzenia powy¿szych regulacji obci¹¿a-
j¹cych bud¿et pañstwa. Minister Finansów w przedstawionym stanowisku zwróci³
uwagê, ¿e najemcy by³ych mieszkañ zak³adowych potrzeby mieszkaniowe maj¹ za-
spokojone, a tym samym uzna³ za nieracjonalne finansowanie œrodkami publicznymi
rozwi¹zañ przewiduj¹cych mo¿liwoœæ nabycia przez najemców, na preferencyjnych
warunkach, zajmowanych przez nich mieszkañ, które zosta³y zbyte na rzecz innych
osób ni¿ najemcy, w toku przekszta³ceñ w³asnoœciowych dokonywanych w latach
1994–2000.

Równoczeœnie chcia³bym podkreœliæ, ¿e proponowane regulacje w poselskich pro-
jektach ustaw nie ró¿nicuj¹ uprawnieñ najemców ze wzglêdu na to, z jakich œrodków
zosta³y wybudowane mieszkania zak³adowe. Zgodnie zatem z projektowanymi regu-
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lacjami, fakt wybudowania mieszkañ ze œrodków Zak³adowego Funduszu Mieszka-
niowego, o którym wspomina Pan Senator, nie ma wp³ywu na uprawnienia
najemców.

Przedstawiaj¹c Panu Marsza³kowi te informacje, wyra¿am nadziejê, ¿e pozwol¹ one
wyeliminowaæ w¹tpliwoœci zasygnalizowane w oœwiadczeniu Pana Senatora Waldemara
Kraski.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Adama Massalskiego
oraz senatora Grzegorza Banasia

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
W pe³ni popieraj¹c wielokrotnie artyku³owane postulaty œrodowiska pra-

cowników nauki i szkolnictwa wy¿szego, wyra¿ane miêdzy innymi przez
Krajow¹ Sekcjê Nauki NSZZ „Solidarnoœæ”, uwa¿amy, i¿ ze wzglêdu na zna-
czenie nauki i szkolnictwa wy¿szego w budowaniu innowacyjnej gospodarki
opartej na wiedzy konieczne jest zwiêkszenie nak³adów bud¿etowych na te
dziedziny ¿ycia.

Zauwa¿amy piln¹ potrzebê znacznego podwy¿szenia wynagrodzeñ za-
sadniczych nauczycieli akademickich i pracowników niebêd¹cych nauczycie-
lami akademickimi uczelni publicznych oraz koniecznoœæ respektowania
przez pañstwo polityki ich wynagradzania zgodnie z zasadami okreœlonymi
w art. 151 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

Dlatego te¿ zwracamy siê o przyjêcie propozycji poprawki do projektu
ustawy bud¿etowej na rok 2011 polegaj¹cej na zwiêkszeniu o 500 milio-
nów z³ bud¿etu szkolnictwa wy¿szego na 2011 r. i przeznaczenie tej kwoty
na podwy¿ki p³ac pracowników uczelni publicznych. Wzrost wynagrodzeñ
jest niezbêdny ze wzglêdu na planowane ograniczenie mo¿liwoœci dodatko-
wego zatrudnienia nauczycieli akademickich, co jest akceptowanym w œrodo-
wisku akademickim krokiem w kierunku uzdrowienia sytuacji w szkolnic-
twie wy¿szym.

Szanowna Pani Minister!
Pragniemy równie¿ podkreœliæ, ¿e podzielamy niepokój œrodowiska pra-

cowników nauki i szkolnictwa wy¿szego zwi¹zany z nowelizacj¹ ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym przygotowywan¹
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Nie sposób pomin¹æ milcze-
niem argumentów przytoczonych przez Krajow¹ Sekcjê Nauki NSZZ „Solidar-
noœæ”, podwa¿aj¹cych obrany kierunek zmian maj¹cych na celu uzdrowienie
sytuacji nauki polskiej i szkolnictwa wy¿szego.

Ograniczenie samorz¹dnoœci uczelni publicznych i œrodowiska akademic-
kiego, ograniczenie praw pracowniczych nauczycieli akademickich oraz
zmniejszenie stabilnoœci zatrudnienia w sytuacji rozszerzenia mo¿liwoœci fi-
nansowania z bud¿etu pañstwa uczelni niepublicznych bez wzrostu nak³a-
dów na szkolnictwo wy¿sze nie tylko nie bêdzie sprzyja³o trwa³emu
rozwojowi szkolnictwa wy¿szego, ale doprowadzi do upadku wielu warto-
œciowych jednostek dydaktycznych.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê o powa¿n¹ analizê i rzeteln¹ ocenê postu-
latów œrodowiska akademickiego oraz wytê¿on¹ pracê nad wdro¿eniem ich
w ¿ycie w proponowanej nowelizacji przedmiotowej ustawy.

Adam Massalski
Grzegorz Banaœ
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OdpowiedŸ

Warszawa, 25 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na wspólne oœwiadczenie Senatora Adama Massalskiego oraz Sena-

tora Grzegorza Banasia z³o¿one podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia
2011 r., pragnê przedstawiæ nastêpuj¹ce stanowisko.

Wydatki na rzecz szkolnictwa wy¿szego ujmowane s¹ w kilku czêœciach bud¿eto-
wych, g³ównie w bud¿etach szeœciu w³aœciwych ministrów nadzoruj¹cych szko³y wy¿-
sze, w ramach dzia³u 803 – Szkolnictwo wy¿sze.

W ustawie bud¿etowej na rok 2011 (Dz. U. Nr 29, poz. 150) wydatki na szkolnictwo
wy¿sze (³¹cznie z wydatkami bud¿etowymi przeznaczonymi na wspó³finansowanie
projektów z udzia³em œrodków UE i wydatkami bud¿etu œrodków europejskich) za-
planowano na poziomie 12.522,3 mln z³ (w kwocie tej uwzglêdniono œrodki z rezerw
celowych ujêtych w czêœci 83 – ³¹cznie w wysokoœci 2.850 tys. z³, z tego: na dofinan-
sowanie Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego –
2.400 tys. z³ oraz na finansowanie Wy¿szego Prawos³awnego Seminarium w War-
szawie – 450 tys. z³).

W relacji do wykonania wydatków na szkolnictwo wy¿sze w roku 2007 – w ujêciu
kwotowym – planowane wydatki na 2011 r. wzrastaj¹ o 1.805,4 mln z³, zaœ w ujêciu
procentowym o 16,8%.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ w horyzoncie czasowym 2007–2011 wzrastaj¹ równie¿ wydat-
ki bud¿etowe przeznaczone na wspó³finansowanie projektów z udzia³em œrodków UE
i wydatki bud¿etu œrodków europejskich – z 34 mln z³ w 2007 r. do 906,6 mln z³ w 2011 r.
S¹ one zwi¹zane z realizacj¹ projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Œrodowisko, Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Regionalnych Programów
Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Wydatki bud¿etowe w zakresie szkolnictwa wy¿szego przeznaczone s¹ g³ównie na
wydatki bie¿¹ce, w których zasadniczy udzia³ maj¹ dotacje podmiotowe na realizacjê
zadañ szkó³ wy¿szych w obszarze dzia³alnoœci dydaktycznej oraz w ramach pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów.

Relacja ³¹cznych wydatków na szkolnictwo wy¿sze, ujêtych w ustawie bud¿etowej
na rok 2011 w kwocie 12.522,3 mln z³ w stosunku do PKB (1.496,3 mld z³), kszta³tuje
siê na poziomie 0,84%.

Warto podkreœliæ, i¿ relacje udzia³u wydatków publicznych na szkolnictwo wy¿sze
w Polsce s¹ zbli¿one do realizowanych w wielu krajach – cz³onkach Unii Europejskiej.
W œwietle danych, opartych na Ÿródle Education at a Glance OECD Indicators 2010, wy-
datki na szkolnictwo wy¿sze w wybranych krajach europejskich jako procent PKB
wg Ÿróde³ pochodzenia funduszy, w 2007 r. kszta³towa³y siê w zakresie wydatków pub-
licznych na poziomie: Polska – 0,9; Hiszpania – 1,0; Irlandia – 1,1; Niemcy – 1,1; Wielka
Brytania – 0,9; W³ochy – 0,8.

Natomiast udzia³ wydatków bud¿etowych na naukê (³¹cznie z wydatkami bud¿eto-
wymi przeznaczonymi na wspó³finansowanie projektów z udzia³em œrodków UE i wy-
datkami bud¿etu œrodków europejskich) w PKB wzrasta z 0,32% w roku 2007 do
0,36% w roku 2011. Uwzglêdniaj¹c wydatki Funduszu Nauki i Technologii Polskiej,
udzia³ ten osi¹gnie w 2011 r. 0,38%.

Analogicznie jak w szkolnictwie wy¿szym, istotny wp³yw na zwiêkszenie nak³adów
na naukê maj¹ równie¿ wydatki bud¿etowe na wspó³finansowanie projektów z udzia-
³em œrodków UE i wydatki bud¿etu œrodków europejskich, które wzrastaj¹ z 65,4 mln z³
w roku 2007 do 1.034,3 mln z³, jak zaplanowano w ustawie bud¿etowej na rok 2011.
Œrodki te wydatkowane bêd¹ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
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darka, Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Programu Operacyjnego Pomoc Tech-
niczna, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz projektów realizowanych w ramach pro-
gramów UE wspó³finansowanych z zagranicznych œrodków finansowych niepodlega-
j¹cych zwrotowi.

W celu umo¿liwienia bardziej efektywnego wykorzystania zwiêkszonych œrodków
finansowych koniecznym sta³o siê przeprowadzenie szeregu zmian w systemie nauki
oraz zasadach jej finansowania. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finanso-
wania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) wprowadzi³a nie tylko rozwi¹zania pozwalaj¹ce
w szczególnoœci na bardziej efektywne wykorzystanie œrodków finansowych przezna-
czanych z bud¿etu pañstwa na naukê, ale równie¿ mechanizmy, dziêki którym finan-
sowane bêd¹ tylko badania naukowe najwy¿szej jakoœci.

Nowa ustawa umo¿liwia równie¿ wzrost udzia³u w bud¿ecie na naukê œrodków fi-
nansowych wydatkowanych w sposób konkursowy. Realizacji tego celu bêdzie sprzyja-
³o przesuniêcie finansowania badañ naukowych i prac rozwojowych do Narodowego
Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju, gdy¿ jednostki te – dziêki
wprowadzonym mechanizmom i procedurom – bêd¹ mog³y skutecznie realizowaæ poli-
tykê zmierzaj¹c¹ do podniesienia poziomu i efektywnoœci badañ naukowych. To z kolei
powinno prowadziæ do wzrostu ich gospodarczej i spo³ecznej u¿ytecznoœci.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego d¹¿y do systematycznego zwiêkszania
wydatków bud¿etowych na finansowanie nauki i szkolnictwa wy¿szego. Jest to trudne
zadanie, zw³aszcza w sytuacji ryzyka przekroczenia progu 55% dla relacji kwoty pañ-
stwowego d³ugu publicznego do PKB oraz koniecznoœci podjêcia dzia³añ niweluj¹cych
to zagro¿enie. Mimo ograniczonych œrodków finansowych MNiSW dok³ada wszelkich
starañ, aby zapewniæ jak najlepsze ich wykorzystanie.

Zdaniem MNiSW nie powinno siê uzale¿niaæ wzrostu znaczenia nauki i szkolnictwa
wy¿szego od poziomu finansowania relacjonowanego do PKB. Nale¿y bowiem zauwa-
¿yæ, ¿e na poziom i dynamikê zmian PKB wp³ywa z³o¿ona gama czynników wewnêtrz-
nych i zewnêtrznych, a w tym kontekœcie poziom finansowania nauki i szkolnictwa
wy¿szego by³by pochodn¹ tych uwarunkowañ.

Wypada zauwa¿yæ, ¿e w najbli¿szych latach istotne znaczenie dla szkolnictwa wy¿-
szego i nauki bêdzie mia³a przede wszystkim poprawa efektywnoœci wydatkowania
œrodków publicznych przeznaczonych na te dziedziny. Wi¹¿e siê to zarazem z istotnymi
uwarunkowaniami ich funkcjonowania w sytuacji d³ugofalowej perspektywy zmniej-
szania siê rozmiarów kszta³cenia w szko³ach wy¿szych w wyniku procesów demogra-
ficznych oraz potrzeby optymalnego wi¹zania dzia³alnoœci badawczej z gospodark¹
i zmieniaj¹cymi siê potrzebami spo³ecznymi.

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w za-
kresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchwalonej przez Sejm RP dnia
4 lutego 2011 r. i bêd¹cej obecnie przedmiotem prac Senatu RP, zak³adano, i¿ utrzy-
many zostanie dotychczasowy poziom finansowania uczelni publicznych z zachowa-
niem corocznej waloryzacji przy jednoczesnym uruchomieniu w 2012 r. dotacji
podmiotowej w wysokoœci 232,6 mln z³ na finansowanie zadañ projakoœciowych, która
zasilana bêdzie przez wzrost wydatków pañstwa na szkolnictwo wy¿sze. Ponadto spo-
sób rozdysponowania dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.),
bêdzie wi¹zaæ siê z modyfikacj¹ algorytmu podzia³u wzmacniaj¹cego wp³yw mierzal-
nych efektów pracy uczelni na wysokoœæ przyznawanej dotacji.

Odnosz¹c siê do opinii Panów Senatorów o potrzebie znacznego podwy¿szenia wy-
nagrodzeñ zasadniczych nauczycieli akademickich i pracowników niebêd¹cych nau-
czycielami akademickimi zatrudnionych w uczelniach publicznych nale¿y zauwa¿yæ,
i¿ kwestie zwi¹zane z kszta³towaniem œrodków na wynagrodzenia oraz poziomu prze-
ciêtnych wynagrodzeñ w ramach stosunku pracy dla pracowników uczelni publicz-
nych okreœlone s¹ w art. 93 ust. 1 oraz art. 151 ust. 1, 4 i 8 cytowanej ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym.
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Zgodnie z art. 151 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym wysokoœæ
minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych
stanowisk oraz wysokoœæ i warunki przyznawania innych sk³adników wynagrodzenia
powinny byæ okreœlone tak, aby wysokoœæ przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
w uczelni publicznej w poszczególnych grupach pracowników, ustanowiona w relacji
do kwoty bazowej (obecnie 1.873,84 z³), okreœlanej w ustawie bud¿etowej dla pracow-
ników wymienionych w art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta³to-
waniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z póŸn. zm.) nie by³a ni¿sza:

a) w grupie stanowisk profesorów – od 391,8% (391,8% x 1.873,84 z³ = 7.341,7 z³),
b) w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wyk³adowców, starszych ku-

stoszy dyplomowanych, starszych dokumentalistów dyplomowanych, kustoszy
dyplomowanych i dokumentalistów dyplomowanych, a tak¿e adiunktów biblio-
tecznych i adiunktów dokumentacji i informacji naukowej – od 261,2% (261,2%
x l.873,84 z³ = 4.894,5 z³),

c) w grupie stanowisk asystentów, wyk³adowców, lektorów, instruktorów, asysten-
tów bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji naukowej oraz w grupie
pracowników niebêd¹cych nauczycielami akademickimi – od 130,6% (130,6%
x 1.873,84 z³ = 2.447,2 z³).

Wysokoœæ wynagrodzenia zasadniczego, okreœlona w rozporz¹dzeniu Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagra-
dzania za pracê i przyznawania innych œwiadczeñ zwi¹zanych z prac¹ dla pracow-
ników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852, z póŸn. zm.) jest
elementem sk³adników wynagrodzenia, jakie mog¹ byæ wyp³acane pracownikom
uczelni publicznych. Zgodnie z art. 183c § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodek-
su pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94, z póŸn. zm.), wynagrodzenie obejmuje wszystkie jego
sk³adniki, bez wzglêdu na ich nazwê i charakter, a tak¿e inne œwiadczenia zwi¹zane
z prac¹, przyznawane pracownikom w formie pieniê¿nej lub w innej formie ni¿ pieniê¿na.

Na wysokoœæ przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego pracownika zatrudnionego
w uczelni publicznej wp³ywaj¹ – poza kwot¹ wynagrodzenia zasadniczego – równie¿ in-
ne sk³adniki wynagrodzeñ osobowych, takie jak np.: dodatki za sta¿ pracy, dodatki
funkcyjne, dodatki specjalne, wyp³aty za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, na-
grody rektora, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ od 2005 r., a wiêc od wejœcia w ¿ycie obecnie obowi¹zuj¹cej
ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, Ministerstwo nie okreœla ju¿ planów wyna-
grodzeñ dla uczelni. Poziom przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia pracowników
danej uczelni publicznej zale¿y od autonomicznie przez ni¹ kszta³towanej polityki kad-
rowej, w tym zw³aszcza od poziomu zatrudnienia.

Zgodnie bowiem z art. 151 ust. 4 i 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym to se-
nat uczelni samodzielnie okreœla œrodki na wynagrodzenia dla pracowników w ramach
œrodków posiadanych przez tê uczelniê oraz mo¿e przeznaczyæ dodatkowe œrodki na
wynagrodzenia, jeœli uczelnia posiada na ten cel œrodki pochodz¹ce z innych Ÿróde³ ni¿
okreœlone w art. 94 ust. 1 tej¿e ustawy. Oznacza to, i¿ œrodki na wynagrodzenia, w tym
wynikaj¹ce ze stosunku pracy (wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagro-
dzeniem rocznym), s¹ ustalane przez senaty uczelni w ramach œrodków pochodz¹cych
z dotacji z bud¿etu pañstwa oraz z przychodów w³asnych (pozabud¿etowych).

Warto wskazaæ, i¿ z przedstawionych przez uczelnie publiczne (wraz z niepublicz-
nymi uczelniami katolickimi finansowanymi z bud¿etu pañstwa na zasadach uczelni
publicznych) danych o przeciêtnym zatrudnieniu i wynagrodzeniach wynikaj¹cych ze
sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2009 r. (sporz¹dzanego na
podstawie art. 100 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym), obejmuj¹cego ³¹cz-
nie 64 uczelni akademickich i 36 uczelni zawodowych wynika, ¿e przeciêtne wynagro-
dzenia miesiêczne ze stosunku pracy obliczone dla ogó³u tych uczelni kszta³towa³y siê
nastêpuj¹co:

a) w grupie stanowisk profesorów – na poziomie o 14,3% wy¿szym od wskazanej po-
wy¿ej kwoty 7.341,7 z³, czyli w wysokoœci 8.392,3 z³,
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b) w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wyk³adowców – na poziomie
o 4,9% wy¿szym od kwoty 4.894,5 z³, czyli w wysokoœci 5.135,7 z³,

c) w grupie stanowisk asystentów, wyk³adowców, lektorów, instruktorów, asysten-
tów bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji naukowej oraz – na po-
ziomie o 24,9% wy¿szym od kwoty 2.447,2 z³, czyli w wysokoœci 3.057,6 z³,

d) w grupie pracowników niebêd¹cych nauczycielami akademickimi – na poziomie
28,7% wy¿szym od kwoty 2.447,2 z³, czyli w wysokoœci 3.149,9 z³.

Jak zaznaczono rz¹dowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw by³ przedmiotem prac Sejmu RP.
Proponowane regulacje dotycz¹ce stosunku pracy pracowników uczelni publicznych
by³y rozpatrywane w trakcie prac sejmowej podkomisji sta³ej ds. nauki i szkolnictwa
wy¿szego, a tak¿e w Komisji Edukacji, Nauki i M³odzie¿y.

W konsekwencji w stosunku do pierwotnego tekstu projektu uleg³y zmianie przepi-
sy przejœciowe do art. l pkt 88a, stanowi¹cego m.in., ¿e na podstawie mianowania za-
trudnia siê wy³¹cznie nauczyciela akademickiego posiadaj¹cego tytu³ naukowy
profesora. Doprecyzowano art. 22 projektu, który w obecnej wersji umo¿liwia pozosta-
wanie w tej samej formie stosunku pracy osobie zatrudnionej przed dniem wejœcia
w ¿ycie nowej ustawy na podstawie mianowania albo umowy o pracê na czas nieokreœ-
lony. Natomiast osoba, która by³a zatrudniona przed dniem wejœcia w ¿ycie nowej
ustawy na podstawie mianowania lub umowy o pracê na czas okreœlony pozostanie za-
trudniona na dotychczasowym stanowisku do czasu up³ywu okresu zatrudnienia
wskazanego w akcie mianowania albo w umowie o pracê.

W toku prac nad tekstem projektu ustawy zmieniono równie¿ treœæ art. 1 pkt 94
(odnosz¹cego siê do art. 127 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym), zgodnie
z którym stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego
w uczelni publicznej wygasa z koñcem roku akademickiego, w którym ukoñczy³ on
szeœædziesi¹ty pi¹ty rok ¿ycia (a nie, jak by³o we wczeœniejszej wersji dokumentu – „gdy
osi¹gn¹³ on wiek emerytalny”). Powy¿sza poprawka spowodowa³a zrównanie w tym za-
kresie praw mê¿czyzn i kobiet. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademic-
kiego posiadaj¹cego tytu³ naukowy profesora, zatrudnionego na stanowisku profesora
nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni publicznej, wygasa natomiast z koñcem ro-
ku akademickiego, w którym ukoñczy³ on siedemdziesi¹ty rok ¿ycia.

W zwi¹zku z uchyleniem art. 110 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym,
umo¿liwiaj¹cego uczelni zatrudnianie pracowników dydaktycznych na stanowisku do-
centa, w art. 21 ust. 1 ustawy wprowadzono przepis przejœciowy, okreœlaj¹cy, ¿e osoba
zatrudniona przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy na stanowisku docenta, na podstawie
mianowania albo umowy o pracê na czas nieokreœlony, pozostanie nadal na tym stano-
wisku, jednak nie d³u¿ej ni¿ do koñca roku akademickiego, w którym ukoñczy³a szeœæ-
dziesi¹ty pi¹ty rok ¿ycia. Równie¿ i w tym przypadku zrównano prawa kobiet
i mê¿czyzn.

Zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami na stanowisku adiunkta mo¿e byæ
zatrudniona osoba, która posiada stopieñ naukowy doktora habilitowanego. Do w³adz
uczelni nale¿y okreœlenie w statucie okresu, na który mog¹ byæ zatrudniane osoby nie-
spe³niaj¹ce tego wymagania. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 1 pkt 90 ustawy (doty-
cz¹cego art. 120 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym) ustalenie d³ugoœci tego
okresu, warunków jego skracania i przed³u¿ania, a tak¿e zawieszania nadal bêdzie na-
le¿a³o do uczelni, z zastrze¿eniem jednak, ¿e maksymalny czas, na jaki mo¿na bêdzie
zatrudniaæ na stanowisku adiunkta osobê nieposiadaj¹c¹ stopnia naukowego doktora
habilitowanego nie bêdzie móg³ przekroczyæ 8 lat. Podobne ograniczenie dotyczyæ bê-
dzie mo¿liwoœci zatrudniania na stanowisku asystenta osoby nieposiadaj¹cej stopnia
naukowego doktora.

Powy¿sza zmiana mo¿e stanowiæ motywacjê dla naukowców do podnoszenia
swoich kwalifikacji. Jednoczeœnie warto podkreœliæ, i¿ podczas prac nad projektem
w porozumieniu z partnerami spo³ecznymi zrezygnowano z rozwi¹zania, zgodnie z któ-
rym do opisanego powy¿szej 8-letniego okresu wliczaæ mia³ siê dotychczasowy okres
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zatrudnienia na stanowisku asystenta albo adiunkta. Ponadto, art. 120 w nowym
brzmieniu wejdzie w ¿ycie dopiero z dniem 1 paŸdziernika 2013 r. Wprowadzone zmia-
ny umo¿liwiaj¹ osobom nieposiadaj¹cym odpowiednio habilitacji albo doktoratu pozo-
stawanie w zatrudnieniu w dotychczasowej formie jeszcze przez 10 lat od dnia
planowanego wejœcia w ¿ycie nowelizacji.

Z wyrazami szacunku

prof. Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senator-

skim.
Do mojego biura senatorskiego w Mielcu zg³osi³a siê pani Beata P., zamie-

szka³a w K. Jest ona osob¹ niepe³nosprawn¹ o umiarkowanym stopniu nie-
pe³nosprawnoœci, pobieraj¹c¹ rentê z KRUS.

Pani Beata P. zosta³a dotkniêta powodzi¹ w ubieg³ym roku, w zwi¹zku
z tym zwróci³a siê do PFRON Oddzia³ Podkarpacki z wnioskiem o przyznanie
pomocy finansowej na czêœciowe pokrycie strat powsta³ych na skutek powo-
dzi. Nale¿y dodaæ, i¿ PFRON realizowa³ takie dofinansowanie w ramach pro-
gramu „PowódŸ 2010”.

W piœmie z dnia 11 paŸdziernika 2010 r. PFRON Oddzia³ Podkarpacki ne-
gatywnie rozpozna³ wniosek pani P., decyzjê uzasadniaj¹c tym, i¿ nie zosta³o
przez ni¹ przedstawione odpowiednie zaœwiadczenie o stopniu niepe³nospraw-
noœci. W odpowiedzi wnioskodawczyni podnios³a, i¿ maj¹c na wzglêdzie
wyrok s¹du powszechnego, który stwierdzi³ jej niepe³nosprawnoœæ, oraz fakt
pobierania renty z KRUS, jest ona osob¹ niepe³nosprawn¹; ponadto przed³o-
¿y³a zaœwiadczenie z Powiatowego Zespo³u do spraw Niepe³nosprawnoœci.
W odpowiedzi z dnia 2 listopada 2010 r. PFRON podtrzyma³ swe wczeœniej-
sze stanowisko.

Maj¹c to wszystko na wzglêdzie, proszê Pani¹ Minister o objêcie nadzo-
rem postêpowania PFRON. W tej sprawie nale¿y podkreœliæ, i¿ jeœli chodzi
o stanowisko PFRON w wymienionych pismach, nie by³o ¿adnej mo¿liwoœci
jego zaskar¿enia, zainteresowany podmiot nie zosta³ te¿ poinformowany
o mo¿liwoœci zaskar¿enia przyjêtego stanowiska. Ponadto na uwagê zas³u-
guje fakt, i¿ pani Beata P. jest osob¹ niepe³nosprawn¹ – co zosta³o stwierdzo-
ne przez kompetentne do tego organy, w tym s¹d powszechny – i by³a ni¹
w momencie wyst¹pienia powodzi, a na skutek, w moim przekonaniu, dys-
kryminuj¹cego dzia³ania PFRON zosta³a pozbawiona œrodków, które w jej sy-
tuacji ¿yciowej s¹ bardzo potrzebne.

W zwi¹zku z tym proszê o nadzór ministerstwa nad przedmiotow¹ spraw¹.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 3 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przes³ane przy piœmie z dnia 2 lutego 2011 r. znak: BPS/DSK-

-043-3303/11 oœwiadczenie, z³o¿one podczas 69. posiedzenia Senatu RP, przez sena-
tora W³adys³awa Ortyla w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosku Pani Beaty P. w ra-
mach realizacji programu „PowódŸ 2010 – pomoc osobom niepe³nosprawnym
poszkodowanym w wyniku powodzi maj¹cej miejsce w maju 2010 r.” uprzejmie infor-
mujê, co nastêpuje.
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W dniu 27 maja 2010 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdzi³a program „PowódŸ
2010 – pomoc osobom niepe³nosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powo-
dzi (...)”, maj¹cy na celu wsparcie osób niepe³nosprawnych poszkodowanych w wyniku
dzia³ania si³ natury. Pomoc finansowa przewidziana w programie stanowiæ mia³a uzu-
pe³nienie pomocy wyp³acanej przez organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Ad-
resatami wskazanej pomocy by³y osoby niepe³nosprawne posiadaj¹ce aktualne
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci (lub orzecze-
nie równowa¿ne).

Pani Beata P. posiada wyrok S¹du Wojewódzkiego z dnia 29 maja 1998 r., zgodnie
z którym uzyska³a prawo do renty inwalidzkiej rolniczej od dnia 1 wrzeœnia 1997 r. na
okres jednego roku oraz dokumenty wydane przez KRUS uprawniaj¹ce j¹ do pobiera-
nia renty rolniczej. Na podstawie wymienionych dokumentów, zgodnie z zapisami
art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo³ecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407
z póŸn. zm.) w brzmieniu „osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w go-
spodarstwie rolnym uznaje siê za niepe³nosprawne, z tym ¿e:

1) osoby, którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny, traktuje siê jako zaliczone do
znacznego stopnia niepe³nosprawnoœci;

2) pozosta³e osoby traktuje siê jako zaliczone do lekkiego stopnia niepe³nosprawno-
œci”.

Pani Beata P. zalicza siê do osób posiadaj¹cych lekki stopieñ niepe³nosprawnoœci.
Natomiast realizowany przez Fundusz program „PowódŸ 2010 (...)” nie przewidywa³ do-
finansowania dla osób z lekkim stopniem niepe³nosprawnoœci, a wiêc nie bêd¹c adre-
satem programu Pani Beata P. nie mog³a uzyskaæ œwiadczenia.

Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci w Mielcu wyda³
wnioskodawczyni orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci dnia
22 lipca 2010 r. ustalaj¹c posiadanie stopnia od dnia 5 lipca 2010 r. W tej sytuacji,
uzyskane orzeczenie nie mo¿e stanowiæ podstawy do przyznania œwiadczenia z tytu³u
zdarzeñ powodziowych maj¹cych miejsce przed dniem uzyskania orzeczenia.

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Leszka Piechoty

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z wnioskiem o merytoryczne rozpatrzenie

i ostateczne rozwi¹zanie zaistnia³ego i nabrzmia³ego od kilku lat problemu
w zakresie podmiotowoœci podatkowej w podatku od towarów i us³ug jedno-
stek bud¿etowych, w szczególnoœci urzêdów poszczególnych szczebli samo-
rz¹du terytorialnego.

Na gruncie tworzenia prawa podatkowego oraz jego stosowania winna
byæ stosowana zasada przejrzystoœci oraz jasnoœci, jest to kluczowe dla prawid-
³owego wykonywania obowi¹zków podatników podatku od towarów i us³ug.

Podstawowym zagadnieniem jest precyzyjne okreœlenie podmiotowoœci
w podatku od towarów i us³ug.

Aktualnie w orzecznictwie wojewódzkich s¹dów administracyjnych
z uwagi na niejednoznacznoœæ przepisów prawa przewija siê pogl¹d, ¿e w jed-
nostkach samorz¹du terytorialnego podatnikiem VAT jest zarówno gmina
jako osoba prawna, jak i urz¹d miasta jako jednostka nieposiadaj¹ca osobo-
woœci prawnej, ale bêd¹ca jednostk¹ obs³uguj¹c¹ organ, jakim jest gmina.

W praktyce w Polsce sytuacja przedstawia siê tak, ¿e podatnikami VAT
s¹ zarówno gminy, jak i urzêdy miast, a tak¿e tylko gminy lub tylko urzêdy
miast. Moim zdaniem taka sytuacja z punktu widzenia przejrzystoœci stoso-
wania prawa podatkowego jest niedopuszczalna.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych urz¹d miasta jest
jednostk¹ bud¿etow¹ samorz¹du terytorialnego zaliczan¹ do sektora finan-
sów publicznych.

Przes³anki, które za chwilê przedstawiê, przemawiaj¹ za tym, aby urz¹d
miasta by³ podatnikiem wskazanego podatku dla czynnoœci wykonywanych
przez ten urz¹d.

1. Urz¹d miasta jako jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowoœci
prawnej mieœci siê w kategorii pojêcia „podatnik” w rozumieniu art. 15 usta-
wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (DzU nr 54 poz. 535
ze zmianami).

2. Gmina nie ma ¿adnych mo¿liwoœci prowadzenia rozliczeñ ani ewiden-
cji podatku VAT na kontach ksiêgowych gminy, a jedynie na kontach urzêdu
obs³uguj¹cego gminê; mówi o tym rozporz¹dzenie ministra finansów z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci oraz planów
kont dla bud¿etu pañstwa, bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego,
jednostek bud¿etowych, samorz¹dowych zak³adów bud¿etowych, pañstwo-
wych funduszy celowych oraz pañstwowych jednostek bud¿etowych ma-
j¹cych siedzibê poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 128).

3. Takie rozumowanie znajduje równie¿ uzasadnienie w przepisach usta-
wy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (DzU z 2009 r. nr 152
poz. 1223 ze zmianami), które nakazuj¹ rzetelne dokumentowanie operacji
gospodarczych, czyli w sposób zgodny z rzeczywistym ich przebiegiem.
W zwi¹zku z tym w ksiêgach rachunkowych urzêdu miasta mo¿na ujmowaæ
wy³¹cznie operacje gospodarcze dokonane przez urz¹d na podstawie zda-
rzeñ i dokumentów sporz¹dzonych przez urz¹d lub doñ adresowanych,
o czym mówi art. 22 w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 cytowanej ustawy.

Aby rzetelnie i w sposób prawid³owy prowadziæ ksiêgi rachunkowe, reje-
stry itp., faktury zakupu musz¹ byæ wystawiane na urz¹d miasta, zaœ faktu-
ry sprzeda¿y winny byæ wystawiane przez urz¹d, albowiem tylko takie
postêpowanie umo¿liwi prawid³owe ujêcie nale¿noœci i zobowi¹zañ z tytu³u
podatku VAT w bilansie urzêdu.

Gmina jako osoba prawna w obrocie gospodarczym wystêpuje wy³¹cznie
za poœrednictwem swoich jednostek organizacyjnych. Podobnie jak to ma
miejsce w przypadku Skarbu Pañstwa, dzia³a przez swoje organy. Podmioty,
którym przyznano prawo do reprezentowania gminy (Skarbu Pañstwa), z ra-
cji swojej dzia³alnoœci mog¹ byæ odrêbnymi podatnikami VAT i posiadaæ w³a-
sne numery identyfikacji podatkowej.
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Szczególn¹ jednostk¹ jest urz¹d – podobnie jak w przypadku Skarbu
Pañstwa urzêdy administracji centralnej – maj¹cy status jednostki bud¿eto-
wej, która s³u¿y do wykonywania zadañ gminy oraz obs³ugi techniczno-
-organizacyjnej organów gminy.

Zakres zadañ gminy wykonywanych przez urz¹d zale¿y od wielkoœci,
statutu i struktury danej gminy. Zadania gminy zatem mog¹ byæ realizowane
przez jednostki bud¿etowe, zak³ady bud¿etowe, spó³ki prawa handlowego,
instytucje kultury i zak³ady opieki zdrowotnej.

Rozpatruj¹c to zagadnienie, nale¿y przede wszystkim zachowaæ konsty-
tucyjn¹ zasadê równoœci podmiotów, jednostek administracji rz¹dowej i sa-
morz¹dowej, i podlegania tym samym regulacjom podatkowym, gdy¿
zarówno administracja rz¹dowa, jak i samorz¹dowa jest to administracja
publiczna, realizuj¹ca zadania pañstwa.

Skoro urzêdy administracji centralnej s¹ rejestrowane jako odrêbni po-
datnicy podatku VAT, to dlaczego urzêdy administracji samorz¹dowej maj¹
byæ rejestrowane jako gmina/powiat/województwo.

To tylko niektóre argumenty i w¹tpliwoœci. Proszê, aby Ministerstwo Fi-
nansów siê do nich odnios³o i spowodowa³o zmianê przepisów, tak by nie by-
³o mo¿liwoœci dowolnego ich interpretowania.

Aby zachowaæ ³ad prawny, nie mo¿na dawaæ pierwszeñstwa interpreta-
cjom przed znaczeniami wynikaj¹cymi wprost z przepisów prawa.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra o doprecyzowanie treœci
art. 15 ustawy o VAT. Moja propozycja sprowadza³aby siê do modyfikacji
art. 15 ust. 1. Przepis ten móg³by brzmieæ w nastêpuj¹cy sposób: „Podatnika-
mi s¹ osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci prawnej,
w tym urzêdy i inne jednostki realizuj¹ce zadania administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej oraz osoby fizyczne, wykonuj¹ce samodzielnie dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, o której mowa w ust. 2, bez wzglêdu na cel lub rezultat takiej
dzia³alnoœci” (zmiana przepisu zaznaczona jest wyt³uszczonym drukiem). Ta-
ka zmiana przepisu rozwi¹za³aby problem nie tylko w administracji samo-
rz¹dowej, ale i rz¹dowej, gdy¿ – jak ju¿ wspomnia³em – zarówno Skarb
Pañstwa, jak i jednostki samorz¹du terytorialnego realizuj¹ zadania pañ-
stwa i w zakresie prawa podatkowego przez poszanowanie dla konstytucyj-
nej zasady równoœci podmiotów powinny obowi¹zywaæ te same zasady.

Mam nadziejê, ¿e powy¿sze uwagi oka¿¹ siê pomocne do takiego ustano-
wienia przepisów prawa, aby nie by³o podstaw do dowolnej ich interpretacji,
aby by³y one to¿same dla administracji rz¹dowej oraz samorz¹dowej i aby
wreszcie uda³o siê rozwi¹zaæ ten istniej¹cy od kilku lat problem.

Z powa¿aniem
Leszek Piechota

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 2 lutego 2011 r., znak: BPS/DSK-

-043-3304/11 przy którym przekazany zosta³ tekst oœwiadczenia Pana Senatora Lesz-
ka Piechoty z³o¿ony podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r.
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w sprawie podmiotowoœci podatkowej w podatku od towarów i us³ug urzêdów poszcze-
gólnych szczebli samorz¹du terytorialnego, uprzejmie informujê.

Kwestiê uznania danego podmiotu za podatnika okreœlonego podatku reguluj¹ po-
szczególne ustawy podatkowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.) podatnikami VAT s¹ osoby prawne, jednostki orga-
nizacyjne niemaj¹ce osobowoœci prawnej oraz osoby fizyczne wykonuj¹ce samodziel-
nie dzia³alnoœæ gospodarcz¹, o której mowa w ust. 2 powo³anego artyku³u.

Rozstrzygniêcie, który z podmiotów mo¿e wykonywaæ samodzielnie dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹, o której mowa wy¿ej, zwi¹zane jest z regulacjami zawartymi w przepisach
ustrojowych dot. jednostek samorz¹du terytorialnego m.in. w przepisach ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ww. ustawy organami gminy s¹ rada gminy i wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta). Dodatkowo nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z art. 33 ust. 1 tej
ustawy wójt wykonuje swoje zadanie przy pomocy urzêdu gminy, a ponadto jest on kie-
rownikiem urzêdu (art. 33 ust. 3). Powy¿sze przes¹dza o braku mo¿liwoœci uznania
urzêdu gminy za odrêbnego podatnika podatku od towarów i us³ug.

Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z ostatnim orzecznictwem Naczelnego S¹du
Administracyjnego (m.in. wyrok NSA z dnia 23.03.2010 r., sygn. akt I FSK 273/09
(niepublikowany), oraz wyrok NSA z dnia 28.04.2009 r. sygn. akt I FSK 263/08 (nie-
publikowany), uznanie urzêdu gminy za odrêbnego podatnika VAT nie jest w³aœciwe,
bowiem urzêdy te s¹ tylko organami pomocniczymi gmin, które nie mog¹ posiadaæ sta-
tusu odrêbnych podatników VAT.

Z analizy powy¿szego orzecznictwa wynika, i¿ nadanie urzêdowi miasta (gminy) od-
rêbnego od gminy numeru NIP zwi¹zane jest przede wszystkim z jego statusem jako
p³atnika w podatku dochodowym od osób fizycznych. Urz¹d ten bêd¹cy zak³adem pra-
cy dla pracowników urzêdu jednostki samorz¹du terytorialnego wystêpuje bowiem
w charakterze p³atnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które uzys-
kuj¹ przychody m.in. ze stosunku pracy i jako p³atnik omawianego podatku mo¿e wy-
stêpowaæ do naczelnika w³aœciwego urzêdu skarbowego z wnioskiem o nadanie
odrêbnego numeru NIP dla celów rozliczeniowych z tytu³u podatku dochodowego.

Jednoczeœnie zaznaczam, ¿e wszystkie organy podatkowe upowa¿nione do wyda-
wania w imieniu Ministra Finansów interpretacji indywidualnych (tj. dyrektorzy izb
skarbowych w Bydgoszczy, w Katowicach, w Poznaniu i w Warszawie), przy wydawaniu
tych interpretacji, przyjmuj¹ aktualnie zasadê, zgodnie z któr¹ to na gminie (a nie na
jej urzêdzie) ci¹¿y obowi¹zek zg³oszenia rejestracyjnego dla potrzeb rozliczania VAT
(art. 96 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o której mowa wy¿ej). Oznacza to, i¿ dla potrzeb
rozliczania VAT, gmina i obs³uguj¹cy j¹ urz¹d gminy powinny stosowaæ jednakowy nu-
mer NIP. Natomiast poszczególne samorz¹dowe jednostki organizacyjne inne ni¿ urzê-
dy gmin, prowadz¹ce samodzielnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹, powinny dla celów
rozliczeñ podatku VAT rejestrowaæ siê jako odrêbni podatnicy tego podatku i w zwi¹z-
ku z tym wystêpowaæ w trybie okreœlonym w ustawie z dnia 13 paŸdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników – o nadanie odrêbnych nu-
merów NIP.

Niezale¿nie od powy¿szego, informujê, i¿ zawarta w z³o¿onym oœwiadczeniu propo-
zycja doprecyzowania treœci art. 15 ust. l cyt. wy¿ej ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug, zostanie przeanalizowana przy okazji kolejnej noweliza-
cji przepisów tej ustawy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski

69. posiedzenie Senatu w dniu 27 stycznia 2011 r. 133



Oœwiadczenie senatora Leszka Piechoty
oraz senatora Andrzeja Misio³ka

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przyjêta przez parlament podwy¿ka podatku VAT z 22% do 23%, z 7% do

8% oraz z 0% (ksi¹¿ki i czasopisma specjalistyczne) i 3% (¿ywnoœæ nieprze-
tworzona) do 5% mo¿e nie przynieœæ bud¿etowi dodatkowych 5–5,5 miliar-
da z³, jak zak³ada Ministerstwo Finansów. Krajowa Izba Gospodarcza wska-
zuje, ¿e wyliczenia te mog¹ nie uwzglêdniaæ wielu zmiennych, takich jak
miêdzy innymi nieunikniony wzrost szarej strefy oraz spadek wp³ywów
z uwagi na podwy¿kê stawek podatku VAT oraz z tytu³u innych Ÿróde³ podat-
kowych. Wzrost cen spowoduje spadek popytu, poniewa¿ wiêkszoœæ Pola-
ków nie ma oszczêdnoœci, a nawet jest zad³u¿ona. Z tego powodu podatnikom
nale¿y zostawiæ w kieszeni wiêcej pieniêdzy, aby mieli z czego p³aciæ wy¿szy
VAT. Poni¿ej kilka mo¿liwoœci.

Podniesienie progów podatkowych w PIT
W tej chwili kwota wolna od podatku w podatku od dochodów osób fizycz-

nych wynosi 3 tysi¹ce 91 z³, a drugi próg podatkowy zaczyna siê po prze-
kroczeniu dochodu w wysokoœci 85 tysiêcy 528 z³. Progi te s¹ ustalone na
bardzo niskim poziomie. Wystarczy porównaæ sytuacjê u naszego zachodnie-
go s¹siada. W Niemczech, chocia¿ podatek PIT ma stawki od 0% do 45%, trze-
ba znacznie wiêcej zarabiaæ, by przekraczaæ kolejne progi podatkowe.
W Niemczech kwota wolna od podatku wynosi 8 tysiêcy 4 euro, czyli oko³o
32 tysi¹ce z³. Z kolei najwy¿sz¹ stawkê 45% podatnicy niemieccy p³ac¹ do-
piero po przekroczeniu dochodu w astronomicznej wysokoœci 250 tysiêcy
730 euro, czyli ponad 1 miliona z³. Podobnie sytuacja wygl¹da w Wielkiej
Brytanii, gdzie kwota wolna od podatku wynosi 2 tysi¹ce 440 GBP, czyli oko-
³o 11 tysiêcy 500 z³, a najwy¿sz¹ 50% stawkê podatku p³ac¹ osoby przekra-
czaj¹ce roczny dochód w wysokoœci 150 tysiêcy GBP, czyli oko³o
705 tysiêcy z³. Dlatego jak najbardziej zasadne jest podniesienie progów po-
datkowych w Polsce. Kwota wolna od podatku mog³aby wynosiæ 10 tysiê-
cy z³, a próg podatkowy 150 tysiêcy z³. Wprowadzenie kwoty wolnej od
podatku w wysokoœci 10 tysiêcy z³ mog³oby odbyæ siê stopniowo, w kilku eta-
pach, na przyk³ad w pierwszym roku reformy kwota wolna od podatku mog-
³aby zostaæ zwiêkszona do 6 tysiêcy z³, w drugim roku – do 8 tysiêcy z³,
a w trzecim roku ostatecznie do 10 tysiêcy z³.

Warto przypomnieæ, ¿e u wszystkich s¹siadów Polski, z wyj¹tkiem Nie-
miec, obowi¹zuje podatek liniowy: w Rosji 13%, na Bia³orusi 12%, w Czechach
25%, na S³owacji 19%, na Ukrainie 15% i na Litwie 15%.

Obni¿enie stawki CIT
Zasadne wydaje siê tak¿e obni¿enie liniowego podatku od dochodów

osób prawnych, który aktualnie wynosi 19%. Kiedy w 2003 r. z inicjatywy
premiera Leszka Millera doœæ znacznie obni¿ono ten podatek, bo o osiem punk-
tów procentowych, z 27% do 19%, to zgodnie z krzyw¹ Laffera wp³ywy z po-
datku CIT sporo wzros³y. Przed obni¿k¹ tego podatku w 2003 r. wp³ywy z CIT
wynosi³y 15 miliardów z³, a rok póŸniej, po obni¿eniu stawki – 18 miliar-
dów z³, co oznacza wzrost a¿ o 20%. W kolejnych latach dochody z podatku
CIT wzros³y jeszcze bardziej, osi¹gaj¹c swoje maksimum w 2008 r., kiedy
wynios³y 34,6 miliarda z³. Podobna sytuacja mia³a miejsce w latach
1996–2000, kiedy stawki CIT obni¿ano stopniowo z 40% do 30%, a wp³ywy
z tego tytu³u wzros³y z oko³o 11 miliardów z³, do 16,9 miliarda z³, czyli o oko³o
54%. By³o to wynikiem tego, ¿e niektóre firmy przesta³y ukrywaæ swoje do-
chody, tworzyæ sztuczne koszty czy je zawy¿aæ, by mniej zap³aciæ fiskusowi.
Kiedy podatek jest ni¿szy, nie op³aca siê kombinowaæ – przedsiêbiorca woli
zap³aciæ i mieæ czyst¹ kartê.

Podobnie by³o po obni¿eniu w 2002 r. o 30% akcyzy na alkohol, kiedy do-
chody pañstwa z tego tytu³u wzros³y, a ca³a bran¿a stanê³a na nogi. Nie ozna-
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cza³o to wcale wzrostu konsumpcji alkoholi, a jedynie spadek przemytu zza
wschodniej i po³udniowej granicy, który przesta³ byæ op³acalny.

Dlatego zasadne jest pójœcie t¹ drog¹ i jeszcze wiêksze obni¿enie podat-
ku CIT – z 19% do 10%. Nie jest to zbyt niska stawka, bo w wielu krajach euro-
pejskich w³aœnie taka obowi¹zuje. Takimi krajami s¹: Bu³garia, Cypr,
Boœnia, Albania, Macedonia, Serbia, a na Wêgrzech stawka 10% obowi¹zuje
dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Z kolei jeszcze ni¿sza stawka PIT, bo
9%, obowiazuje w Czarnogórze i Uzbekistanie. Ponadto podatek od docho-
dów osób prawnych od pocz¹tku 2011 r. zostanie obni¿ony w Kazachstanie,
a podobne propozycje wysuwane s¹ w Japonii czy Hongkongu.

Obni¿enie podatku CIT o dziewiêæ punktów procentowych, czyli do 10%,
nie tylko pomo¿e gospodarce szybciej siê rozwijaæ (przedsiêbiorcy bêd¹ mieli
wiêcej pieniêdzy na inwestycje), ale z pewnoœci¹ spowoduje wzrost dochodów
z tego tytu³u, podobny do tego, jaki mia³ miejsce po obni¿ce stawki CIT z 27%
do 19%.

Ulga paliwowa w PIT
Polska, bêd¹c pañstwem cz³onkowskim Unii Europejskiej, musi respekto-

waæ unijne prawo, w tym tak¿e prawo podatkowe UE. Minimalny unijny po-
datek akcyzowy na benzynê wynosi 0,359 euro za litr. Przy aktualnym
kursie euro (3,95 z³) akcyza na paliwo musi wynosiæ co najmniej 1,42 z³ za
litr. Niestety w Polsce akcyza jest na poziomie 1,565 z³ za litr. Oznacza to, ¿e
istnieje mo¿liwoœæ obni¿enia podatku akcyzowego o 0,14 z³ na litrze. Zgodnie
z art. 13 dyrektywy energetycznej, nr 2003/96/EC, nowy wymiar akcyzy na
2011 r. mo¿na ustaliæ wed³ug kursu euro z dnia 1 paŸdziernika bie¿¹cego ro-
ku. Jednak w tej sytuacji poszkodowane by³yby osoby, które do swoich po-
jazdów u¿ywaj¹ oleju napêdowego (choæ on i tak jest tañszy od benzyny),
poniewa¿ w tej chwili obowi¹zuj¹ca w Polsce akcyza na olej napêdowy jest
ni¿sza ni¿ minimum unijne (0,302 euro za litr), ale rekompensowana podwy¿-
szon¹ w zesz³ym roku op³at¹ paliwow¹.

Z powy¿szej sytuacji patowej istnieje jednak wyjœcie. Mo¿na wprowadziæ
ulgê paliwow¹, która by³aby odliczana od podatku od dochodów osób fizycz-
nych. Fiskus móg³by zwracaæ kierowcom akcyzê, któr¹ zap³acili, przeje¿d¿a-
j¹c 1 tysi¹c km miesiêcznie. Przyjmuj¹c, ¿e samochód spala œrednio 7 litrów
benzyny na 100 km, kierowca za ka¿de przejechane 1 tysi¹c km oddaje pañ-
stwu oko³o 110 z³ w akcyzie paliwowej (kierowca samochodu z silnikiem
diesla niemal dwa razy mniej). Fiskus móg³by zwracaæ kierowcom akcyzê za
1 tysi¹c km przejechane w ka¿dym miesi¹cu, czyli za 12 tysiêcy km rocznie.
Wiêkszoœæ kierowców i tak przeje¿d¿a znacznie wiêcej, czyli p³aci wiêcej.
Mo¿na przyj¹æ ulgê paliwow¹ dla kierowców na poziomie 100 z³ miesiêcznie,
czyli 1 tysi¹ca 200 z³ rocznie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e podniesiony VAT bêdzie
mia³ tak¿e wp³yw na cenê paliw, a jest on liczony równie¿ od akcyzy paliwo-
wej (podatek od podatku).

Obni¿ka akcyzy na energiê elektryczn¹
Polska musi respektowaæ unijne prawo tak¿e w zakresie wysokoœci ak-

cyzy, jak¹ ob³o¿ona jest energia elektryczna. Zgodnie z dyrektyw¹
2003/96/WE minimalna akcyza na pr¹d w krajach unijnych powinna wyno-
siæ: dla firm 0,5 euro za 1 MWh, dla pozosta³ych podmiotów – 1 euro za
1 MWh. Jednak polskie prawo obci¹¿a akcyz¹ w znacznie wiêkszym stopniu,
bo wynosi ona a¿ 20 z³ za 1 MWh. Oznacza to, ¿e podatek akcyzowy od ener-
gii elektrycznej w Polsce dla firm jest ponad dziesiêciokrotnie (!), a dla pozo-
sta³ych podmiotów ponad piêciokrotnie, wy¿szy od unijnej stawki
minimalnej. Polska jest w gronie piêciu pañstw pobieraj¹cych najwy¿sz¹ ak-
cyzê od energii elektrycznej w UE. Wy¿sze stawki stosuj¹ jedynie Duñczycy,
Szwedzi, Austriacy i Niemcy. Energia elektryczna w Polsce jest dodatkowo
ob³o¿ona podatkiem VAT. Dlatego zasadne wydaje siê obni¿enie polskiej ak-
cyzy do unijnego minimum: 2 z³ za 1 MWh dla firm, 4 z³ za 1 MWh dla pozosta-
³ych podmiotów. Wed³ug szacunków takie obni¿enie akcyzy na pr¹d
zmniejszy³oby ca³kowite rachunki przedsiêbiorstw za energiê elektryczn¹
(wliczaj¹c w to wszelkie inne podatki, op³aty przesy³owe i sta³e) o oko³o 10%,
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a pozosta³ych podmiotów o oko³o 5%. Taki krok oznacza³by równie¿ zwiêk-
szenie konkurencyjnoœci polskiej gospodarki, a to z kolei przynios³oby wiêk-
sze wp³ywy do bud¿etu pañstwa.

Co wiêcej, wspomniana unijna dyrektywa wy³¹czy³a z harmonizacji w tym
zakresie energiê elektryczn¹ zu¿ywan¹ w szczególnie energoch³onnych proce-
sach technologicznych. Niemal wszystkie kraje cz³onkowskie, oprócz Polski,
wykorzysta³y ten fakt, stosuj¹c wobec energii elektrycznej zu¿ywanej w proce-
sach energoch³onnych preferencyjne stawki, wy³¹czenia lub zwrot zap³acone-
go podatku akcyzowego. Spoœród dwudziestu siedmiu krajów Unii
Europejskiej dwadzieœcia dwa stosuj¹ do procesów energoch³onnych zdecydo-
wanie ni¿sze ni¿ Polska stawki podatku akcyzowego na energiê. Stawki
w trzynastu krajach unijnych wynosz¹ od 3,2 do 0,5 euro za 1 MWh, a w dzie-
wiêciu – poni¿ej 0,5 euro za 1 MWh.

Jeœli zostan¹ wprowadzone proponowane ulgi podatkowe, Polacy bêd¹
mieli wiêcej pieniêdzy w kieszeni, dziêki czemu wzroœnie konsumpcja, bo bê-
d¹ wiêcej wydawaæ. Gospodarka bêdzie siê szybciej rozwijaæ, a pieni¹dze
wróc¹ do bud¿etu poprzez podatek VAT i inne obci¹¿enia fiskalne. Bardziej
realne stanie siê wtedy utrzymanie proponowanej przez Ministerstwo Finan-
sów tak zwanej docelowej regu³y stabilizuj¹cej, przewidzianej w Planie Roz-
woju i Konsolidacji Finansów Publicznych na lata 2010-2011, która ma
zapewniæ utrzymanie deficytu sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹do-
wych na poziomie celu œredniookresowego, na poziomie 1% PKB.

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek
Leszek Piechota

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na wspólne oœwiadczenie senatorów – pana Leszka Piechoty oraz pa-

na Andrzeja Misio³ka, z³o¿one podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia
2011 r., (przekazane przez Wicemarsza³ka Senatu – Pani¹ Gra¿ynê Ann¹ Sztark przy
piœmie z dnia 2 lutego 2011 r., nr BPS/DSK-043-3305/11), zawieraj¹ce postulaty
zmian w podatkach dochodowych oraz akcyzie, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz progów podatkowych w podatku do-
chodowym od osób fizycznych.

Odnosz¹c siê do postulatu podniesienia progów podatkowych w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e za 2009 rok 24 740 297 podatników z³o-
¿y³o zeznania i rozliczy³o dochody wg skali podatkowej, w tym 24 407 283 podatników
wykaza³o dochody. Ponad 98% wszystkich podatników, stanowi¹ podatnicy pierwsze-
go przedzia³u skali podatkowej, opodatkowani wed³ug stawki 18%. Stawkê 32%, do
dochodów powy¿ej 85 528 z³, zastosowa³o 387 295 podatników, tj. zaledwie 1,59% po-
datników osi¹gaj¹cych dochód. Dlatego te¿ wniosek postawiony w oœwiadczeniu doty-

136 69. posiedzenie Senatu w dniu 27 stycznia 2011 r.



cz¹cy podwy¿szenia progu do kwoty 150 000 z³ nale¿y uznaæ za nieuzasadniony.
Podkreœlenia wymaga równie¿ fakt, ¿e w przypadku podatnika uzyskuj¹cego roczne
wynagrodzenie na poziomie przeciêtnego prognozowanego wynagrodzenia na rok 2011
(tj. 3359 z³ miesiêcznie) podstawa opodatkowania wyniesie 33 447 z³ i stanowiæ bêdzie
39% kwoty granicznej 85 528 z³.

W kwestii propozycji podwy¿szenia do 10.000 z³ tzw. kwoty wolnej od podatku, zau-
wa¿a siê, ¿e kwota ta jest wypadkow¹ kwoty zmniejszaj¹cej podatek w pierwszym prze-
dziale skali podatkowej. Konstrukcja taka powoduje, ¿e ma ona zastosowanie do
dochodów wszystkich podatników. W kontekœcie tym nale¿y rozwa¿aæ zasadnoœæ pod-
wy¿szenia tej kwoty do proponowanego w oœwiadczeniu poziomu.

Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e roczny podatek podatnika, którego dochód (pod-
stawa opodatkowania) kszta³tuje siê na poziomie 10 000 z³ wynosi 366 z³ (30 z³ miesiêcz-
nie) i stanowi zaledwie 3,7% podstawy opodatkowania, a 2,8% kwoty wynagrodzenia,
co jest wynikiem odliczenia od dochodu sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, a od po-
datku sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne.

Odnoœnie do podatku liniowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, nale-
¿y zauwa¿yæ, i¿ w obecnie obowi¹zuj¹cym systemie prawnym, podatnicy uzyskuj¹cy
dochody z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej lub dzia³ów specjalnych produkcji
rolnej mog¹ dokonaæ wyboru sposobu opodatkowania takich dochodów jednolit¹ 19%
stawk¹ podatkow¹. Podobnie 19% jednolit¹ stawk¹ podatkow¹ s¹ opodatkowane uzy-
skane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody z kapita³ów pieniê¿nych (w tym
z lokat bankowych i sprzeda¿y papierów wartoœciowych), a tak¿e dochody uzyskane
z odp³atnego zbycia nieruchomoœci, nabytych po 31 grudnia 2006 r.

2. Ulga paliwowa.
Odnosz¹c siê do postulatu wprowadzenia „ulgi paliwowej” w podatku dochodowym

od osób fizycznych, pragnê zauwa¿yæ, i¿ wszelkie ulgi podatkowe s¹ odstêpstwem od
ogólnej zasady powszechnoœci opodatkowania. Tak wiêc wprowadzenie ka¿dej ulgi po-
winno zostaæ poprzedzone wszechstronn¹ i wnikliw¹ analiz¹, czy korzyœci uzyskane
z takiej ulgi przewy¿szaj¹ niew¹tpliwe koszty spo³eczne. Natomiast chc¹c utrzymaæ do-
chody z podatku dochodowego na niezmienionym poziomie nale¿a³oby znaleŸæ alterna-
tywne Ÿród³a poprzez objêcie wiêkszej liczby osób opodatkowaniem, lub zwiêkszeniem
podatku, lub likwidacj¹ innych ulg podatkowych. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ulga ta-
ka wypacza³aby jeden z podstawowych celów akcyzy, tj. ograniczenie konsumpcji nie-
których towarów. Akcyza na paliwa uznawana jest powszechnie za podatek
œrodowiskowy. W tej sytuacji trudno sobie wyobraziæ, aby system podatkowy z jednej
strony zniechêca³ do nadmiernego zwiêkszania emisji zanieczyszczeñ i chroni³ w ten
sposób œrodowisko naturalne (poprzez akcyzê), a z drugiej strony przyznawa³ preferen-
cjê podatkow¹ dla tych, którzy zu¿ywaj¹ du¿e iloœci paliw (poprzez PIT). Nale¿y uznaæ,
i¿ ulga taka by³aby swego rodzaju „ulg¹ dla bogatych”, tylko bowiem bogate grupy spo-
³eczeñstwa mog³yby z niej skorzystaæ.

3. Obni¿enie stawki w podatku dochodowym od osób prawnych.
W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych, którego na przestrzeni lat

stawka podatku ulega³a stopniowemu obni¿eniu z 40% do obecnego poziomu 19% is-
totnie odnotowywano wspomniany wzrost dochodów sektora finansów publicznych
z tego tytu³u. Jednak¿e wystêpowa³y okresy spadku dochodów, co mia³o miejsce w ro-
ku 2001 (obni¿enie stawki podatku z 30% do 28%) oraz w 2003 roku (obni¿enie stawki
podatku z 28% do 27%). Poziom dochodów z roku 2000 zosta³ osi¹gniêty dopiero
w 2004 r. Zatem w przypadku obni¿enia stawki podatku na wysokoœæ dochodów po-
datkowych ma wp³yw nie tylko wprowadzana stawka podatku, ale równie¿ czynniki ze-
wnêtrzne, które w obecnej sytuacji nie sprzyjaj¹ prezentowanym w oœwiadczeniu
zmianom w podatkach dochodowych. Obni¿anie stawki podatku jest uznawane za
w³aœciwy kierunek polityki podatkowej niemniej wy³¹cznie w po³¹czeniu z poszerza-
niem bazy podatkowej. Na przestrzeni ostatnich lat wiele preferencji w podatku CIT
(g³ównie proinwestycyjnych) zosta³o wyeliminowanych i dalsze mo¿liwoœci poszerzania
bazy podatkowej pozostaj¹ ograniczone. Zbyt niska stawka CIT mo¿e byæ ponadto po-
strzegana przez inne kraje Unii Europejskiej jako przejaw nieuzasadnionej konkuren-
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cji podatkowej. Warto dodaæ, ¿e stawka CIT w Polsce (19%) nale¿y obecnie do jednych
z najni¿szych w Europie.

Ponadto, pragnê uprzejmie poinformowaæ, i¿ aktualnie nie jest planowana obni¿ka
stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

4. Akcyza
Zharmonizowany podatek akcyzowy jest czêœci¹ prawa wspólnotowego i w zwi¹zku

z tym opodatkowanie wyrobów energetycznych, w tym energii elektrycznej reguluje
Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 paŸdziernika 2003 r. w sprawie restruktury-
zacji wspólnotowych przepisów ramowych dotycz¹cych opodatkowania produktów
energetycznych i energii elektrycznej.

Implementacjê ww. dyrektywy stanowi¹: obowi¹zuj¹ca od 1 marca 2009 r. ustawa
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z póŸn.
zm.) oraz wykonuj¹ce j¹ rozporz¹dzenie z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnieñ
od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070). Powy¿sza ustawa reguluje przy-
padki obligatoryjnych zwolnieñ od podatku akcyzowego wynikaj¹cych z prawa wspól-
notowego, tj. zwolnieñ, które pañstwa cz³onkowskie maj¹ obowi¹zek wprowadziæ do
swojego ustawodawstwa, natomiast we wspomnianym rozporz¹dzeniu okreœlono nie-
które zwolnienia fakultatywne.

Taki fakultatywny charakter ma równie¿ zwolnienie dla tzw. „zak³adów energo-
ch³onnych” wynikaj¹ce z art. 17 ust. 1 lit. a Dyrektywy Rady 2003/96/WE, które ma
zastosowanie pod warunkiem przestrzegania œrednio przez wszystkie przedsiêbiorstwa
minimalnych poziomów opodatkowania przewidzianych w tej dyrektywie. Ponadto
pañstwa cz³onkowskie mog¹ stosowaæ obni¿ki podatku do zu¿ycia produktów energe-
tycznych wykorzystywanych do ogrzewania lub dla celów art. 8 ust. 2 lit. b) i c) oraz do
energii elektrycznej na rzecz zak³adów energoch³onnych.

W obecnym stanie prawnym nie zdecydowano siê na wprowadzenie przedmiotowe-
go zwolnienia do prawodawstwa krajowego.

Tym niemniej, Rada Ministrów zobowi¹za³a Ministra Finansów do opracowania,
w porozumieniu z Ministrem Gospodarki, Ministrem Skarbu Pañstwa i Ministrem
Spraw Zagranicznych, propozycji rozwi¹zañ dotycz¹cych podatku akcyzowego dla
przedsiêbiorstw energoch³onnych.

Prace nad projektem za³o¿eñ do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcy-
zowym dotycz¹cym opodatkowania energii elektrycznej dla przedsiêbiorstw energo-
ch³onnych by³y prowadzone, przez Ministerstwo Finansów wspólnie z ww. ministerst-
wami. Chocia¿ w projekcie ustawy bud¿etowej na rok 2011 nie zosta³a ujêta kwota do-
tycz¹ca obni¿ki podatku akcyzowego zawartego w cenie energii elektrycznej zu¿ywanej
przez przedsiêbiorstwa energoch³onne to Ministerstwo Finansów kontynuuje prace
nad tym projektem.

Odnosz¹c siê do kwestii zwi¹zanych z wysokoœci¹ opodatkowania akcyz¹ energii
elektrycznej to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e kszta³tuje siê ona w Polsce na niezmienionym od
2002 r. poziomie 20 z³ za MWh, co odpowiada 0,02 z³ za 1 kWh. Chocia¿ podatek akcy-
zowy ma charakter cenotwórczy, to nie jest on jedynym elementem sk³adowym cen
energii elektrycznej. Oznacza to, i¿ zak³adaj¹c obecn¹ cenê energii elektrycznej na po-
ziomie oko³o 373,00 z³/MWh brutto (Ÿród³o: strona internetowa Vattenfall, taryfa „Ak-
tywny”), akcyza stanowi 5,36% tej ceny. Zatem w przypadku przedsiêbiorstw
energoch³onnych, w których koszt zu¿ywanej energii stanowi 10–50% kosztów ogól-
nych udzia³ akcyzy wynosi od 0,54% do 2,68% tych kosztów. Wynika z tego, ¿e obecna
stawka akcyzy stosunkowo w niewielkim stopniu oddzia³uje na koszty dzia³alnoœci go-
spodarczej przedsiêbiorstw bran¿ energoch³onnych, a bior¹c pod uwagê kwotowy cha-
rakter tej stawki, udzia³ akcyzy w kosztach w ostatnich kilku latach wyraŸnie maleje.

Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ ceny energii elektrycznej dla odbiorców przemys³o-
wych w Polsce nale¿¹ do œrednich cen europejskich. Ponadto w wiêkszoœci krajów Unii
Europejskiej koszty si³y roboczej i koszty dystrybucji energii elektrycznej obci¹¿aj¹ce
jej odbiorców s¹ du¿o wy¿sze od tych z jakimi mamy do czynienia w Polsce, co w kon-
sekwencji pozwala wyrobom wyprodukowanym przez krajowe przedsiêbiorstwa ener-
goch³onne skutecznie konkurowaæ na wolnym rynku.
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Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e chocia¿ obci¹¿enia podatkowe wp³ywaj¹ na cenê energii
elektrycznej, to jednak nie jest to wp³yw istotny. Ceny detaliczne energii elektrycznej
dostarczanej dla odbiorcy koñcowego nale¿¹ do kategorii cen umownych, tj. ustala-
nych przez producentów w oparciu o mechanizmy rynkowe, i jak tego dowodz¹ przy-
k³ady z lat ubieg³ych, kiedy obni¿ano akcyzê np. na benzynê, ewentualne obni¿ki
podatku nie znalaz³y odzwierciedlenia w spadku cen.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do pisma z dnia 18 listopada 2010 r. nr G2/662/849/

MN09/10/3518, stanowi¹cego odpowiedŸ na zg³oszone przeze mnie wczeœ-
niej oœwiadczenie, zwracam siê o ponowne przeanalizowanie wskazanego
w nim problemu.

W przedmiotowej interpelacji wnosi³em o wyjaœnienie, dlaczego w opi-
nii dotycz¹cej sprawozdania z wykonania bud¿etu pañstwa za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. w czêœci 78 „Obs³uga zad³u¿enia zagranicz-
nego” i czêœci 79 „Obs³uga d³ugu krajowego”, nr BAS 1166/09, znalaz³ siê
zapis, zgodnie z którym Skarb Pañstwa udzieli³ gwarancji producentom
¿ywnoœci bezglutenowej i ponosi wydatki z tytu³u niewywi¹zania siê pro-
ducentów z kredytu, podczas gdy porêczenia udzielono Bankowi Hand-
lowemu SA.

Przypomnê, ¿e chodzi o sp³atê kredytu, jaki polski rz¹d pobra³ od rz¹du
w³oskiego w roku 1992 (nr kredytu: REFEXP/ALD-91/014) z przeznacze-
niem na ochronê zdrowia (chodzi miêdzy innymi o ¿ywnoœæ bezglutenow¹).
Na czêœæ tego kredytu w wysokoœci 4.645.918.000 lirów Rada Ministrów
w drodze uchwa³y nr 17/92 z dnia 25 lutego 1992 r. udzieli³a porêczenia
sp³aty Bankowi Handlowemu SA w Warszawie, powierzaj¹c nadzór nad
kredytem i porêczeniem ministrowi finansów. Z kredytu tego skorzystaæ
mia³ miêdzy innymi w³aœciciel firmy z Czêstochowy, pan Witold P., który
zg³aszaj¹c siê do mojego biura senatorskiego wskaza³, ¿e w opinii doty-
cz¹cej sprawozdania z wykonania bud¿etu pañstwa za rok 2008 w czêœci
78 „Obs³uga zad³u¿enia zagranicznego” i czêœci 79 „Obs³uga d³ugu krajo-
wego” znalaz³y siê dane niezgodne ze stanem faktycznym, tj. wy¿ej wska-
zan¹ uchwa³¹ Rady Ministrów nr 17/92. Z treœci opinii wynika, ¿e Skarb
Pañstwa udzieli³ gwarancji producentom ¿ywnoœci bezglutenowej i ponosi
wydatki z powodu niewywi¹zania siê producentów z kredytu. Tymczasem
porêczenia udzielono Bankowi Handlowemu SA, nie zaœ bezpoœrednio pro-
ducentom ¿ywnoœci.

W odpowiedzi poinformowano mnie, ¿e w dokumentach dotycz¹cych wy-
konania bud¿etu pañstwa za rok 2008, takich jak:

— sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania bud¿etu pañstwa od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2008 r.,

— informacja Najwy¿szej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonania
w 2008 r. bud¿etu pañstwa w czêœciach 78 „Obs³uga zad³u¿enia zagranicz-
nego” i 79 „Obs³uga d³ugu krajowego”,

— wyst¹pienie pokontrolne wiceprezesa Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia
14 kwietnia 2009 r., sygn. KBF-410-10-1/09, P/08/040,

— informacja ministra finansów o porêczeniach i gwarancjach udzielo-
nych w 2008 r. przez Skarb Pañstwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Go-
spodarstwa Krajowego ze œrodków Krajowego Funduszu Porêczeñ
Krajowych,

nie wystêpuje zapis niezgodny ze stanem faktycznym. Autor odpowiedzi
stwierdzi³ ponadto, ¿e nie wiadomo, dlaczego we wskazanej w interpelacji
opinii znalaz³ siê kwestionowany zapis, i domniemywa, ¿e jest to swobodna
interpretacja autora opinii, byæ mo¿e uproszczenie.

Reasumuj¹c, na pytanie dlaczego w tak istotnym dokumencie znalaz³ siê
zapis niezgodny z prawd¹, otrzymujê odpowiedŸ, ¿e w innych dokumentach,
o które nie pyta³em, takiego zapisu nie ma, a w dokumencie, o który pytam,
zapis taki znalaz³ siê z nieznanych zupe³nie przyczyn. Trudno uznaæ tak¹ od-
powiedŸ za rzeteln¹. Uwa¿am, ¿e zg³aszaj¹cy siê do biura senatorskiego oby-
watel ma prawo do elementarnego szacunku ze strony organów pañstwa.
I w imiê tego prawa proszê o rzeteln¹ odpowiedŸ na zadane pytanie. Mo¿na
spróbowaæ dotrzeæ do autora opinii, a tak¿e sprawdziæ, czy ten b³¹d nie by³
powielany w innych dokumentach (opiniach). Skoro zaœ omawiany zapis nie
pojawi³ siê w innych dokumentach, to proszê o wskazanie, jaki dok³adnie za-
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pis dotycz¹cy przedmiotowych gwarancji znalaz³ siê w tych dokumentach,
a tak¿e w jaki sposób ewentualnie ujêto kwoty gwarancji w bud¿ecie pañ-
stwa na rok 2008.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 16 lutego 2011 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 2 lutego 2011 r., nr BPS/DSK-043-3306/11, przy

którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one w dniu 27 stycznia 2011 r. przez Pana Sena-
tora Czes³awa Ryszkê na 69. posiedzeniu Senatu RP w kwestii stwierdzenia zawartego
w „Opinii dotycz¹cej sprawozdania z wykonania bud¿etu pañstwa za okres od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2008 roku w czêœci 78 i 79 – Obs³uga d³ugu zagranicznego i krajowego”,
nr BAS 1166/09, 1167/09 z dnia 15 czerwca 2009 r., w celu uzupe³nienia wyjaœnieñ za-
wartych w piœmie z dnia 18 listopada 2010 r., nr DG2/662/849/IMN/09/10/3518,
przekazujê w za³¹czeniu kserokopie:

– ww. Opinii z dnia 15 czerwca 2009 r., w której wskazany jest jej autor,
– pisma z dnia 9 lutego br., nr DG2/0601/92/IMN/09/10/11/804, skierowanego

do Pana Micha³a Królikowskiego, Dyrektora Biura Analiz Sejmowych, zawiera-
j¹cego proœbê o przekazanie odpowiedzi na pytania zadane w treœci ww. oœwiad-
czenia Pana Senatora,

– pisma z dnia 10 lutego br., nr BAS – 141 – 3(2)/11, stanowi¹cego odpowiedŸ na
ww. pismo z dnia 9 lutego br.,

a tak¿e wydruki w³aœciwych stron dokumentów, dotycz¹cych wykonania bud¿etu
pañstwa za rok 2008 w czêœci 78 „Obs³uga d³ugu zagranicznego” (w której, jak podano
w ww. piœmie z dnia 18 listopada 2010 r., rozliczane s¹ m.in. wp³ywy i wydatki z tytu³u
kredytów zaci¹gniêtych przez producentów ¿ywnoœci bezglutenowej):

– str. 7 i 9 Informacji Ministra Finansów o porêczeniach i gwarancjach udzielonych
w 2008 roku przez Skarb Pañstwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodar-
stwa Krajowego ze œrodków Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych, na któr¹
powo³uje siê tak¿e Biuro Analiz Sejmowych w piœmie z dnia 10 lutego 2011 r.,

– str. 11, 12 i 13 Informacji Najwy¿szej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonania
w 2008 roku bud¿etu pañstwa w czêœciach 78 Obs³uga zad³u¿enia zagranicznego,
79 Obs³uga d³ugu krajowego,

– str. 42, 43 i 271 Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania bud¿etu pañstwa za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. (Omówienie),

– str. 1–6 Wyst¹pieñ Pokontrolnych Wiceprezesa Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia
14 kwietnia 2009 r. KBF-410-10-1/09, P/08/040.

W tym miejscu pragnê nadmieniæ, i¿ bior¹c pod uwagê ró¿n¹ szczegó³owoœæ powo-
³anych dokumentów, nie we wszystkich z nich jest odniesienie do wydatków realizowa-
nych z tytu³u udzielonej gwarancji, któr¹ zostali objêci producenci ¿ywnoœci
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bezglutenowej. Kwoty wydatków bud¿etowych z tytu³u udzielonych porêczeñ i gwaran-
cji Skarbu Pañstwa ujête s¹ w ustawach bud¿etowych w kwotach ogólnych. Pozwolê
sobie przes³aæ dodatkowo kserokopiê czêœci opisowej Ustawy bud¿etowej na rok 2008
i wyci¹g z za³¹cznika nr 2 do tej ustawy, jako dowód takich zapisów.

Jednoczeœnie, wyra¿am nadziejê, ¿e przed³o¿one materia³y, a tak¿e wyjaœnienia za-
warte w obydwu moich pismach, oka¿¹ siê wystarczaj¹ce do kompleksowego wyjaœnie-
nia sprawy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Dominik
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Panie Prokuratorze Generalny!
Sprawa, o której piszê, jest Panu dobrze znana. Dotyczy problemu li-

chwy, jakiej doœwiadczy³ Marcin S. z C. Poniewa¿ zwróci³ siê do mnie
z proœb¹ o podjêcie inicjatywy w tym zakresie, nie mogê mu odmówiæ,
zw³aszcza ¿e jego sprawa unaocznia, jak nieskuteczne s¹ w tym przy-
padku regulacje prawne, jak s³abo dzia³aj¹ organy œcigania oraz wymiar
sprawiedliwoœci.

Przestêpcy wykorzystuj¹ dla swoich celów nieprecyzyjne regulacje praw-
ne, w szczególnoœci prawo wekslowe i na przyk³ad doliczaj¹ kwoty odsetek
do kwoty g³ównej, a sumê wpisuj¹ jako kwotê nale¿n¹ na wymuszonym od
d³u¿nika wekslu in blanco. Ochrony pokrzywdzonych nie zapewnia tak¿e
prawo karne. Art. 304 kodeksu karnego czêsto nie jest brany pod uwagê
w trakcie postêpowania przygotowawczego. Tymczasem dziêki temu, ¿e po-
stêpowanie karne jest prowadzone w oparciu o ten przepis, pokrzywdzeni
mog¹ liczyæ na w³aœciw¹ reakcjê s¹dów w sprawach cywilnych. Sêdziowie
w sprawach cywilnych obawiaj¹ siê bowiem samodzielnie oceniaæ sprawê
i bezkrytycznie czekaj¹ na zakoñczenie postêpowania karnego, odmawiaj¹c
jednoczeœnie wstrzymania wykonalnoœci wydanych w sprawach nakazów
zap³aty. Brak jest tak¿e, co nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, jasnych i przej-
rzystych regulacji procesowych, które w przypadku lichwy lub podejrzenia li-
chwy dawa³yby podstawê do wstrzymania wykonalnoœci nakazu zap³aty.

Historia problemu pana Marcina S. zaczê³a siê kilka lat temu. Z uwagi na
rodzinne perturbacje, okolicznoœci oraz brak mo¿liwoœci uzyskania finanso-
wania z oficjalnych Ÿróde³, zosta³ zmuszony zaci¹gn¹æ wysokooprocentowa-
n¹ po¿yczkê u osoby prywatnej. Udzielenie tej po¿yczki uzale¿nione by³o od
zaci¹gniêcia zobowi¹zania do sp³aty odsetek w wysokoœci 60% w stosunku
rocznym. W póŸniejszym czasie po¿yczkodawca zacz¹³ wywieraæ na niego
presjê, powo³uj¹c siê na wysoko postawione osoby, osoby z tak zwanych krê-
gów, które domagaj¹ siê zwrotu pieniêdzy. Straszy³ go. Pan S. odczuwa³ sta³y
powoli rosn¹cy nacisk psychiczny, ukierunkowany na wywo³anie przekona-
nia, ¿e nie pozostaje mu nic innego, jak tylko sp³acanie ci¹gle rosn¹cego d³u-
gu. Czyni³ wiêc to tak d³ugo, jak tylko móg³, miêdzy innymi w obawie o swoj¹
rodzinê, zdrowie ¿ony i ma³ego dziecka. Z tego tak¿e powodu pan S., podobnie
jak wielu innych w podobnej sytuacji, podpisa³ przedstawione mu przez po-
¿yczkodawcê dokumenty, miêdzy innymi weksel in blanco, deklaracjê wek-
slow¹ oraz umowê po¿yczki, w której znajdowa³o siê pokwitowanie odbioru
pieniêdzy. W pewnym momencie, po nieudanej dla przestêpcy próbie nota-
rialnego przejêcia maj¹tku ofiary, pan S. pokona³ strach i uda³ siê na policjê.
Cofn¹³ oœwiadczenie woli o zawarciu umowy po¿yczki, oœwiadczenie woli do-
tycz¹ce pokwitowania sumy po¿yczki, oœwiadczenie dotycz¹ce deklaracji
wekslowej oraz weksla in blanco. Po¿yczkodawca tymczasem wype³ni³ uzys-
kany w wyniku przestêpstwa weksel in blanco na niebotyczn¹ kwotê, która
nigdy nie by³a przedmiotem po¿yczki – przekraczaj¹c¹ 7,5 miliona z³. Skut-
kiem powy¿szego by³o wszczêcie postêpowania s¹dowego z pozwu po¿ycz-
kodawcy oraz nakaz zap³aty wydany w postêpowaniu nakazowym przez
S¹d Okrêgowy w Czêstochowie, w którym nakazano, aby pan S. zap³aci³ po-
¿yczkodawcy kwotê podan¹ na wekslu wraz z odsetkami oraz kosztami po-
stêpowania. Nakaz zap³aty wydany zosta³ w dniu 21 stycznia 2009 r. Od
dwóch lat w s¹dzie z³o¿one s¹ dokumenty w sprawie zarzutów dotycz¹cych
nakazu zap³aty, jednak¿e samo postêpowanie s¹dowe zosta³o zawieszone
z uwagi na tocz¹ce siê równoczeœnie postêpowanie karne. Niestety, kuriozal-
nie, nie zosta³a równoczeœnie wstrzymana wykonalnoœæ nakazu zap³aty, któ-
ry jako wydany na podstawie weksla opatrzony zosta³ klauzul¹
wykonalnoœci. Wnioski pana S. o wstrzymanie jego wykonalnoœci pozosta-
wa³y nieskuteczne. S¹dy oddala³y je, uzasadniaj¹c, ¿e w sprawie, cytujê:
„nie zachodzi du¿e prawdopodobieñstwo uchylenia nakazu zap³aty i nie za-
chodzi prawdopodobieñstwo powstania szkód po stronie pozwanego na sku-
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tek natychmiastowego wykonania nakazu”. Ta niezrozumia³a argumentacja
by³a przez s¹dy przyjmowana po uchyleniu siê pana S. od skutków praw-
nych jego oœwiadczeñ woli, s¹dy posiada³y tak¿e wtedy wiedzê o stanie po-
stêpowania karnego. W efekcie takiego sposobu stosowania przepisów przez
s¹dy przeciwko panu S. toczy siê aktualnie szeroko prowadzone postêpowa-
nie egzekucyjne dotycz¹ce ca³oœci jego maj¹tku, w tym tak¿e nieruchomoœci,
w której mieszka razem z ¿on¹ oraz dzieckiem. Jego skutkiem bêdzie ca³ko-
wite pozbawienie go wszelkiego posiadanego maj¹tku.

Nie mo¿na zapominaæ, ¿e pan S. walczy na drodze postêpowania karne-
go. Aktualnie w sprawie karnej prowadzone jest przez Prokuraturê Okrêgow¹
w Katowicach postêpowanie przygotowawcze przeciwko po¿yczkodawcy
i innym, o pope³nienie przestêpstwa prania brudnych pieniêdzy (art. 299 § 1
k.k.), przestêpstwa lichwy (art. 304 k.k.) i przestêpstwa fa³szerstwa doku-
mentów (art. 270 § 2 k.k.).

Nie sposób nie wspomnieæ o nieudolnoœci wymiaru sprawiedliwoœci oraz or-
ganów œcigania w tym aspekcie sprawy. Dzia³ania policji i prokuratury, prowa-
dzone pierwotnie w Czêstochowie, spowodowa³y, ¿e zakres oskar¿enia
w stosunku do po¿yczkodawcy zosta³ ograniczony jedynie do stosowania gróŸb
karalnych. Dopiero skierowana przez pana S. skarga do prokuratora generalne-
go i wniosek o interwencjê oraz przeprowadzenie kontroli sposobu prowadzenia
postêpowania, ze wskazaniem zarzutów z³amania przez prokuraturê podsta-
wowych zasad procedury karnej, zarzutów stronniczoœci oraz braku obiekty-
wizmu, spowodowa³a, ¿e prokurator generalny wy³¹czy³ w³aœciwoœæ
Prokuratury Rejonowej w Czêstochowie w tej sprawie i przekaza³ j¹ do dalszego
prowadzenia Prokuraturze Okrêgowej w Katowicach.

Kolejnym aspektem sprawy pana S. jest kwestia podatkowa. Naczelnik
Urzêdu Skarbowego w Czêstochowie ustali³ zobowi¹zanie podatkowe pa-
na S. z tytu³u czynnoœci cywilnoprawnej, jak¹ by³a zawarta przez niego umo-
wa po¿yczki. Sta³o siê tak pomimo faktu, ¿e pan S. uchyli³ siê od skutków
prawnych tej umowy. Aktualnie sprawa skierowana zosta³a do s¹du admini-
stracyjnego, jednak¿e pan S. nie mo¿e uzyskaæ przyznania mu prawa pomo-
cy. S¹d administracyjny w Gliwicach dokona³ takiego rodzaju interpretacji
przepisów ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjny-
mi, która uniemo¿liwia panu S. wykazanie, i¿ nie jest on w stanie ponieœæ ko-
sztów postêpowania. Dzieje siê tak pomimo przedstawionych przez niego
dowodów na komornicze zajêcie ca³oœci maj¹tku i dochodów. Sad admini-
stracyjny powo³uje siê w tym zakresie na argument, ¿e ¿onê pana S. obci¹¿a
wobec mê¿a obowi¹zek alimentacyjny przejawiaj¹cy siê w obowi¹zku uisz-
czenia kosztów s¹dowych w sprawie dotycz¹cej jego maj¹tku odrêbnego.

Panie Prokuratorze Generalny, pan S. w nied³ugim czasie mo¿e zostaæ po-
zbawiony ca³oœci maj¹tku, wyeksmitowany z miejsca, w którym mieszka,
i ca³kowicie pozbawiony mo¿liwoœci zarobkowania. Takiej mo¿liwoœci mo¿e
tak¿e zostaæ pozbawiona jego ¿ona, która aktualnie przejê³a na siebie utrzy-
manie rodziny, gdy¿ pozbawiona miejsca zamieszkania nie bêdzie mia³a
gdzie prowadziæ swojej dzia³alnoœci. Sytuacja jest o tyle kuriozalna i przykra,
¿e wierzyciel po¿yczkodawca uzyska zaspokojenie zas¹dzonej mu nakazem
zap³aty nale¿noœci jeszcze zanim s¹d, zarówno w sprawie cywilnej, jak
i w sprawie karnej, prawomocnie rozstrzygnie sprawê. Jeœli sprawa karna
skoñczy siê skazaniem po¿yczkodawcy, to zostanie podjêta sprawa cywilna,
ale co wa¿niejsze, pan S. dopiero wówczas bêdzie mia³ szansê na obronê. Nie
bêdzie jednak dysponowa³ wówczas ¿adnym maj¹tkiem, a odzyskanie wy-
egzekwowanej w œwietle prawa wierzytelnoœci od skazanego bêdzie realnie
niemo¿liwe. Lichwiarz, Marek Z., przedstawia siê bowiem jako osoba bezro-
botna, nieposiadaj¹ca ¿adnego maj¹tku w³asnego. Dorobek ¿ycia rodziny S.
przepadnie. W efekcie to Skarb Pañstwa bêdzie zmuszony ponosiæ konsek-
wencje nieudolnego dzia³ania wymiaru sprawiedliwoœci oraz odszkodowa-
nia za pozbawienie pana S. i jego ¿ony dorobku ¿ycia. Przestêpcy osi¹gn¹ za
to – kuriozalnie, bo za pomoc¹ wymiaru sprawiedliwoœci – zamierzony cel.

Dlatego proszê Pana Prokuratora Generalnego, aby do czasu zapadniê-
cia wyroków w tej sprawie zosta³y wstrzymane czynnoœci komornicze. Do-
dam, ¿e w podobnych sytuacjach, czyli w przypadku lichwy, obywatele
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borykaj¹ siê z kulej¹cym wymiarem sprawiedliwoœci, który przede wszyst-
kim nie umie lub nie chce rozpoznawaæ znamion lichwy, samego tego procede-
ru oraz mechanizmów dzia³ania zorganizowanych grup przestêpczych, które
tym siê zajmuj¹. A¿ dziw bierze, ¿e przedstawiciele prawa, czyli sêdziowie,
komornicy czy referendarze s¹dowi, nie potrafi¹ w sposób odpowiedni do sy-
tuacji zastosowaæ istniej¹cych mechanizmów prawnych, nawet tych nie-
zwykle ubogich, które pozwalaj¹ na ochronê pokrzywdzonych. Brak
odpowiedniego kszta³cenia kadr wymiaru sprawiedliwoœci i uczulania ich na
problem lichwy powoduje, ¿e powstaj¹ tak kuriozalne i krzywdz¹ce sytuacje
jak omawiana, w których postêpowanie cywilne jest zawieszone z uwagi na
tocz¹ce siê postêpowanie karne, a jednoczeœnie w najlepsze i z du¿ym rozma-
chem toczy siê postêpowanie egzekucyjne. A wszystko to dokonuje siê w ma-
jestacie prawa.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2.03.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 2 lutego 2011 roku (sygn.

BPS/DSK-043-3307/11) oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Czes³awa Ryszkê
podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 roku, dotycz¹ce problemu
lichwy na przyk³adzie postêpowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokura-
turê Okrêgow¹ w K., w którym pokrzywdzonym jest Pan Marcin S., uprzejmie informujê,
¿e wskazane powy¿ej œledztwo jest kontynuowane przeciwko Markowi Z. podejrzane-
mu o przestêpstwo z art. 191 § 2 kodeksu karnego oraz Jaros³awowi P. podejrzanemu
o przestêpstwo z art. 18 § 3 w zwi¹zku z art. 297 § 1 kodeksu karnego.

Dotychczasowy przebieg tego postêpowania przedstawia siê nastêpuj¹co.
W dniu 18 lutego 2009 roku Prokuratura Rejonowa C. w C. wszczê³a œledztwo prze-

ciwko Markowi Z. o czyn z art. 191 § 2 k.k. Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2009 ro-
ku wy³¹czone zosta³y do odrêbnego postêpowania materia³y w sprawie podejmowania
przez Marka Z. dzia³añ maj¹cych na celu wprowadzenie do legalnego obrotu pieniêdzy
pochodz¹cych z korzyœci zwi¹zanych z pope³nieniem przestêpstwa, tj. o czyn z art. 299
§ 1 k.k. Œledztwo w tej sprawie wszczêto w dniu 7 lipca 2009 roku.

W dniu 30 czerwca 2009 roku skierowano do S¹du Rejonowego w C. akt oskar¿enia
przeciwko Markowi Z. o czyn z art. 191 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Postanowieniem z dnia 8 paŸdziernika 2009 roku S¹d Rejonowy w C. umorzy³ po-
stêpowanie przeciwko Markowi Z. o czyn z art. 191 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. wobec
braku ustawowych znamion czynu zabronionego, na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.
w zw. z art. 339 § 3 pkt 1 k.p.k.

Na powy¿sz¹ decyzjê za¿alenie z³o¿y³ oskar¿yciel publiczny, a tak¿e pe³nomocnik
pokrzywdzonego Marcina S. S¹d Okrêgowy w C., w dniu 4 lutego 2010 roku, uchyli³
postanowienie S¹du Rejonowego w C. i przekaza³ sprawê do ponownego rozpoznania
s¹dowi I instancji.
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S¹d Rejonowy w C. (sygn. akt XVI K 850/10) na wniosek prokuratora oraz pe³no-
mocnika oskar¿yciela posi³kowego – Marcina S. zwróci³ sprawê Prokuraturze Rejono-
wej C. w C. celem uzupe³nienia œledztwa.

Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2010 roku Prokurator Rejonowy C. w C. uchyli³
postanowienie o zamkniêciu œledztwa z dnia 29 czerwca 2010 roku i po³¹czy³ do niniej-
szego postêpowania œledztwo dotycz¹ce czynu z art. 299 § 1 kodeksu karnego, przed³u-
¿aj¹c równoczeœnie okres trwania œledztwa do dnia 21 sierpnia 2010 roku.

Przedmiotowe postêpowanie przejête zosta³o do dalszego prowadzenia przez Pro-
kuraturê Okrêgow¹ w K., w wyniku wyznaczenia tej jednostki w dniu 29 kwietnia 2010
roku, w trybie § 122 ust. 5 Regulaminu wewnêtrznego urzêdowania powszechnych je-
dnostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2010 roku, Nr 49, poz. 296).

W toku niniejszego postêpowania jednym z w¹tków podlegaj¹cych rozpoznaniu s¹
podejmowane w 2005 i 2008 roku na terenie C., dzia³ania zmierzaj¹ce do zalegalizowa-
nia œrodków finansowych zwi¹zanych z korzyœciami odniesionymi z pope³nionych
przestêpstw.

Obecnie uzupe³niany jest materia³ dowodowy sprawy, miêdzy innymi poprzez anali-
zê materia³ów innych postêpowañ karnych, zwi¹zanych poœrednio z g³ównym w¹tkiem
niniejszego œledztwa. Oczekiwane s¹ równie¿ wyniki zleconych kontroli skarbowych, jak
równie¿ wyst¹piono do s¹du z wnioskami o zwolnienie z obowi¹zku zachowania tajemni-
cy radcowskiej, notarialnej i adwokackiej, celem realizacji zaleceñ s¹du, wynikaj¹cych
z postanowienia z dnia 24 marca 2010 roku, wydanego w sprawie, a dotycz¹cego zwró-
cenia sprawy prokuratorowi celem uzupe³nienia materia³u dowodowego.

Na obecnym etapie postêpowania nie mo¿na jeszcze sprecyzowaæ ostatecznego sta-
nowiska w zakresie materia³u dowodowego, niemniej wstêpna analiza dotychczas
zgromadzonych dowodów daje podstawy do prognozowania uzupe³nienia zarzutów rów-
nie¿ w zakresie przestêpstw okreœlonych w art. 299 § 1 oraz art. 304 kodeksu karnego.

Aktualnie czas trwania przedmiotowego postêpowania przygotowawczego przed³u-
¿ony zosta³ na dalszy czas oznaczony, powy¿ej roku – do dnia 21 czerwca 2011 roku,
w którym to terminie mo¿liwe bêdzie uzupe³nienie materia³u dowodowego sprawy
i podjêcie decyzji merytorycznej koñcz¹cej postêpowanie.

Uzupe³niaj¹co informujê, ¿e wskazane powy¿ej œledztwo pozostaje w nadzorze s³u¿-
bowym Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach oraz zainteresowaniu Departamentu
Postêpowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej.

Odnosz¹c siê zaœ do zawartego w oœwiadczeniu Pana Senatora wniosku o wstrzy-
manie przez Prokuratora Generalnego czynnoœci komorniczych, do czasu wydania wy-
roku w tej sprawie oraz w maj¹cym z nim zwi¹zek postêpowaniu cywilnym stwierdziæ
nale¿y, ¿e regulacja prawna pozwalaj¹ca na zawieszenie postêpowania egzekucyjnego
zosta³a okreœlona w przepisach Czêœci Trzeciej Kodeksu postêpowania cywilnego
pt. Postêpowanie Egzekucyjne (Dz. U. z 1964 r., Nr 43. poz. 296 z póŸn. zm.), z których
wynika, ¿e zawieszenie takiego postêpowania mo¿e nast¹piæ jedynie:

– z mocy prawa,
– z mocy postanowienia organu egzekucyjnego (wydanego z urzêdu lub na wniosek),
– z mocy postanowienia s¹du albo sêdziego – komisarza.
Jak wynika z powy¿szego ustawodawca nie przyzna³ Prokuratorowi Generalnemu

legitymacji prawnej pozwalaj¹cej na nakazanie komornikowi wstrzymania siê od doko-
nania czynnoœci s³u¿bowych.

Ustosunkowuj¹c siê natomiast do podniesionego w oœwiadczeniu senatorskim,
problemu lichwy, uprzejmie informujê, ¿e uchwalona ustawa z dnia 07 lipca 2005 ro-
ku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.
Nr 157, poz. 1316) – tzw. antylichwiarska – wprowadzi³a zmiany do czterech aktów
prawnych:

– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny,
– ustawy z dnia 2 czerwca 1995 roku o obligacjach,
– ustawy z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim,
– ustawy z dnia 28 paŸdziernika 2002 roku o odpowiedzialnoœci podmiotów zbioro-

wych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary.
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Jednym z g³ównych za³o¿eñ ustawy by³o przyjêcie regulacji, która ma pomóc
w zwalczaniu lichwy oraz chroniæ interesy konsumentów, którzy coraz czêœciej popa-
daj¹ w tzw. pêtlê zad³u¿enia.

Zdecydowano siê ukróciæ proceder udzielania przez ró¿ne instytucje finansowe po-
¿yczek oprocentowanych w skali 100 czy 200% rocznie. Czêœæ klientów nie by³a w sta-
nie ich sp³acaæ, a problemy potêgowa³y szybko narastaj¹ce odsetki. Dziêki nowym
przepisom konsumenci maj¹ pewnoœæ, ¿e nie zostan¹ od nich pobrane odsetki wy¿sze
ni¿ maksymalne. Aby zapobiec obchodzeniu przepisów wprowadzono te¿ zasadê, ¿e
³¹czna kwota wszystkich op³at, prowizji oraz innych kosztów zwi¹zanych z zawarciem
umowy o kredyt konsumencki (z wyj¹tkiem udokumentowanych kosztów zwi¹zanych
z ustanowieniem zabezpieczeñ i ubezpieczeñ) nie bêdzie mog³a przekroczyæ 5% udzie-
lonego kredytu. Za zastrzeganie w umowach lub pobieranie od konsumentów odsetek
wy¿szych ni¿ maksymalne grozi kara grzywny ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia
wolnoœci do lat dwóch.

Ustawa o kredycie konsumenckim nie dotyczy wy³¹cznie kredytów udzielanych
konsumentom przez banki. Ma ona równie¿ zastosowanie do sprzeda¿y na raty czy po-
¿yczek udzielanych konsumentom przez instytucje finansowe, np. spó³kê Provident.

Odsetki maksymalne dotycz¹ równie¿ lombardów, poniewa¿ nie mog¹ ju¿ pobieraæ
wysokiego oprocentowania.

Inn¹ skuteczn¹ regulacj¹ prawn¹, która mo¿e pos³u¿yæ w zwalczaniu lichwy, jest
uregulowany w art. 388 k.c. wyzysk. Zgodnie z art. 388 § 1 k.c., je¿eli jedna ze stron,
wyzyskuj¹c przymusowe po³o¿enie, niedo³êstwo lub niedoœwiadczenie drugiej strony,
w zamian za swoje œwiadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trze-
ciej œwiadczenie, którego wartoœæ w chwili zawarcia umowy przewy¿sza w ra¿¹cym
stopniu wartoœæ jej w³asnego œwiadczenia, druga strona mo¿e ¿¹daæ zmniejszenia swe-
go œwiadczenia lub zwiêkszenia nale¿nego jej œwiadczenia, a w wypadku, gdy jedno
i drugie by³oby nadmiernie utrudnione, mo¿e ona ¿¹daæ uniewa¿nienia umowy.
W orzecznictwie, jak i w literaturze nie budzi w¹tpliwoœci, i¿ instytucja wyzysku mo¿e
byæ skutecznym remedium na zastrze¿one w sposób wygórowany odsetki.

Regulacje prawne oczywiœcie nie mog¹ byæ jedynym skutecznym narzêdziem na
czêste zad³u¿anie siê obywateli i to zad³u¿anie siê nieodpowiedzialne. Pomocne w tym
zakresie mog¹ okazaæ siê inne œrodki jak rzetelna informacja, edukacja konsumencka,
aby nie doprowadzaæ do nadmiernego zad³u¿enia. Decyduj¹ce znaczenie powinny mieæ
dzia³ania na przedpolu kredytowania spe³niaj¹ce kryteria odpowiedzialnego udzielania
i zaci¹gania kredytu.

Celem omawianej ustawy by³o zapobie¿enie nadmiernemu zad³u¿aniu siê konsu-
mentów, powstaj¹cemu na skutek nieuczciwego dzia³ania takich kredytodawców, któ-
rzy okreœlaj¹ koszty kredytu konsumenckiego na poziomie nieuzasadnionym
ponoszonymi przez nich nak³adami i ryzykiem nieœci¹galnoœci kredytu oraz osi¹ganiu
przez nieuczciwych kredytodawców ra¿¹co nadmiernych zysków kosztem wpychania
konsumentów w spiralê zad³u¿enia.

Nadto do ustawy o kredycie konsumenckim zosta³ dodany artyku³ 18a w brzmie-
niu: „Kto zawieraj¹c z konsumentem umowê o kredyt konsumencki, pobiera korzyœci
maj¹tkowe przewy¿szaj¹ce wysokoœæ odsetek maksymalnych okreœlonych przez usta-
wê lub zastrzega sobie pobieranie tych korzyœci, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2”.

Artyku³ 18a ustawy typizuje przestêpstwo pobierania korzyœci maj¹tkowych prze-
wy¿szaj¹cych wysokoœæ odsetek maksymalnych.

Podnieœæ przede wszystkim jednak nale¿y, ¿e regulacje prawne mog¹ byæ jedynie
czynnikiem ograniczaj¹cym zjawisko czêstego i niekiedy nieodpowiedzialnego zad³u¿a-
nia siê obywateli, czego przyk³adem jest w³aœnie cytowana powy¿ej ustawa z dnia
7 lipca 2005 roku.

Ustalenie sztywnej maksymalnej wysokoœci odsetek mo¿e doprowadziæ do realnej
groŸby powstania podziemia po¿yczkowego, albowiem jest oczywiste, ¿e osoba znajdu-
j¹ca siê w przymusowym po³o¿eniu (np. choroba w³asna, cz³onka rodziny) zgodzi siê na
wszelkie warunki po¿yczki, która bêdzie egzekwowana metodami pozaprawnymi.
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Ograniczenie kosztów kredytu oraz ustalenie maksymalnej wysokoœci odsetek za-
wsze mo¿e doprowadziæ do wykluczenia s³abszych ekonomicznie konsumentów z mo¿-
liwoœci uzyskania kredytu. Pcha to odrzuconych konsumentów przez system bankowy
w ramiona instytucji parabankowych, w których prócz ewidentnie niekorzystnych po-
stanowieñ umownych równie¿ ich egzekwowanie nastêpuje nie zawsze legalnymi me-
todami.

Dodatkowo nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ koszty ubezpieczenia, zabezpieczenia wykona-
nia umowy przez kredytobiorcê s¹ tak pojemn¹ kategori¹, i¿ kredytodawcy mog¹ zna-
leŸæ rozwi¹zania, które pozwol¹ na omijanie ustawowego limitu op³at, prowizji i innych
kosztów zwi¹zanych z zawarciem umowy.

Dodatkowo nale¿y podkreœliæ, i¿ ochrona konsumenta przed pobieraniem nad-
miernych odsetek mo¿e byæ zapewniona równie¿ poprzez stosowanie art. 304 k.k.,
w którym jest stypizowane przestêpstwo lichwy.

Kieruj¹c siê potrzeb¹ pozyskania wiedzy o skali negatywnego zjawiska zwi¹zane-
go z tym przestêpstwem, w grudniu 2009 roku, w Biurze Postêpowania Przygotowaw-
czego by³ej Prokuratury Krajowej dokonano analizy postêpowañ o czyny z art. 304 k.k.
w których w okresie od 1 stycznia 2009 do 15 paŸdziernika 2009 roku, odmówiono
wszczêcia œledztwa. Przeprowadzone badanie pozwoli³o na ustalenie, ¿e w badanym
okresie na terenie kraju zarejestrowano wówczas ogó³em 68 postêpowañ, których
przedmiotem by³ czyn przewidziany w art. 304 k.k. Z tej liczby 21 spraw zosta³o za-
koñczonych decyzj¹ o odmowie wszczêcia œledztwa, w 21 sprawach wydano postano-
wienia o umorzeniu postêpowania, 2 sprawy za³atwiono w inny sposób, 2 postêpowa-
nia zakoñczono skierowaniem aktu oskar¿enia, natomiast 22 sprawy by³y nadal pro-
wadzone.

Z uwagi na fakt, ¿e powy¿sze dane statystyczne wykaza³y, i¿ skutecznoœæ œcigania
tego wystêpku oceniono jako bardzo nisk¹, bowiem iloœæ spraw skierowanych z aktem
oskar¿enia stanowi³a 2,75% do ogó³u zarejestrowanych postêpowañ, a nadto na 20 po-
stêpowañ a¿ 9 decyzji o ich zakoñczeniu na mocy postanowieñ o odmowie wszczêcia
postêpowañ przygotowawczych uznano z uwagi na ich przedwczesnoœæ za niezasadne,
co stanowi³o 45% ocenianych spraw, przyjêto jako regu³ê, ¿e w przypadkach bu-
dz¹cych w¹tpliwoœci, sprawy te dla wszechstronnego wyjaœnienia okolicznoœci zdarzeñ
przewidzianych w art. 304 k.k. powinny byæ prowadzone w formie procesowej wynika-
j¹cej z decyzji o wszczêciu w nich œledztw, bowiem tylko postêpowanie przygotowawcze
gwarantuje pe³ne wyjaœnienie wyczerpania znamion ustawowych tego czynu,
a w szczególnoœci ustalenia istnienia przymusowego po³o¿enia pokrzywdzonego.

Z tych te¿ wzglêdów, polecono Prokuratorom Apelacyjnym spowodowanie wszczê-
cia w tych sprawach postêpowañ przygotowawczych.

W trakcie badania spraw w których odmówiono wszczêcia œledztw, nie stwierdzono
aby ich przedmiotem by³o równie¿ naruszenie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 ro-
ku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Nadto zobowi¹zano Prokuratorów Apelacyjnych do zbadania akt wszystkich postê-
powañ o czyny z art. 304 k.k. zakoñczonych umorzeniem.

Zalecono równie¿ rozwa¿enie mo¿liwoœci obejmowania zwierzchnim nadzorem
s³u¿bowym jednostek nadrzêdnych, tego rodzaju spraw, których stan faktyczny jest
szczególnie skomplikowany, a w przypadkach pojawienia siê trudnoœci w ocenie dowo-
dów, koñcowe decyzje merytoryczne winny zostaæ poddane konsultacji w trybie § 80
ust. 1 pkt 2 Regulaminu wewnêtrznego urzêdowania powszechnych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury.

Ponadto polecono inicjowanie w wypadkach stwierdzenia nieporadnoœci pokrzyw-
dzonych dzia³añ cywilistycznych zmierzaj¹cych do ochrony ich interesów i wyegzekwo-
wania zwrotu œwiadczeñ niegodziwych powsta³ych w wyniku przestêpczego
zachowania okreœlonego w art. 304 k.k.

Nadto zobowi¹zano wszystkich Prokuratorów Apelacyjnych do przekazywania do
Departamentu Postêpowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej, raz na pó³
roku, sprawozdañ zawieraj¹cych dane statystyczne o iloœci zarejestrowanych w tych
okresach spraw o czyny z art. 304 k.k., wyników przeprowadzonych badañ aktowych
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wraz z ocenami zasadnoœci podjêtych decyzji merytorycznych, a tak¿e ocen sposobu
prowadzenia œledztw bêd¹cych w toku.

Wskazane zasady postêpowania przede wszystkim maj¹ na celu podniesienie sku-
tecznoœci œcigania tego rodzaju przestêpstwa oraz zapewnienie ochrony prawnej osób,
których sytuacje ¿yciowe zmuszaj¹ do zaci¹gania zobowi¹zañ niemo¿liwych do
spe³nienia w wyniku przestêpczego wykorzystania ich przymusowego po³o¿enia.

Z powa¿aniem

Andrzej Seremet
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do wojewody mazowieckiego Jacka Koz³owskiego

Panie Wojewodo!
Do Pañskiego urzêdu wp³ynê³o w ostatnich dniach pismo pani A. W.

z Czêstochowy z proœb¹ o wydanie stosownego zaœwiadczenia o braku oby-
watelstwa polskiego Wac³awa F., obywatela Kanady polskiego pochodzenia.
Chodzi o dokonanie wyp³aty rekompensaty z tytu³u pozostawienia nierucho-
moœci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Takie postanowie-
nie wyda³ ju¿ wojewoda œl¹ski 31 marca 2008 r. Niestety, Ministerstwo
Skarbu Pañstwa wycofa³o tê pozycjê, domagaj¹c siê uzupe³nienia dokumen-
tów o nr PESEL lub inny dokument potwierdzaj¹cy jednoznacznie, ¿e brat pa-
ni A., Wac³aw F., zamieszka³y w Kanadzie, posiada obywatelstwo polskie.

W tym celu wojewoda œl¹ski zwróci³ siê do Konsulatu Generalnego RP
w Toronto z zapytaniem, czy wspomniany Wac³aw Franciszek F. posiada oby-
watelstwo polskie. Konsulat odpowiedzia³, ¿e wymieniona osoba nie figuruje
w kartotece paszportowej oraz ¿e brak jakichkolwiek dokumentów potwier-
dzaj¹cych jej polskie obywatelstwo. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e je¿eli – zgodnie
z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim – oso-
ba nigdy nie mieszka³a w Polsce b¹dŸ je¿eli miejscowoœæ, w której ta osoba
mieszka³a, obecnie le¿y poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to organem
w³aœciwym w sprawie stwierdzenia posiadania b¹dŸ utraty obywatelstwa
polskiego jest wojewoda mazowiecki, proszê Pana Wojewodê o jak najszybsze
stwierdzenie powy¿szych faktów.

Jak ju¿ wspomina³em w moim poprzednim oœwiadczeniu, Wac³aw F. za-
mieszka³ Kanadzie po II wojnie œwiatowej i posiada obywatelstwo kanadyj-
skie, ponadto jako ¿o³nierz Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie otrzyma³
liczne polskie odznaczenia, miêdzy innymi Krzy¿ Czynu Bojowego Polskich
Si³ Zbrojnych na Zachodzie, wrêczony w Konsulacie RP w Toronto 27 maja
1995 r. Ju¿ tylko to powinno wystarczyæ, aby mo¿na by³o potwierdziæ to¿sa-
moœæ brata pani A. W. Przypomnê, ¿e Wac³aw F. zrzek³ siê prawa do spadku
na rzecz swojej siostry ju¿ w 1985 r., co stwierdza stosowny dokument, wy-
dany w Toronto, za³¹czony do sprawy. Jest tak¿e postanowienie S¹du Rejo-
nowego w Czêstochowie z 9 wrzeœnia 1985 r., w którym jest mowa, ¿e po
zmar³ych rodzicach dziedzicz¹ dzieci: A. W. i Wac³aw Franciszek F. Wszyst-
kie dokumenty w tej sprawie s¹ w posiadaniu wojewody mazowieckiego.

Panie Wojewodo, uprzejmie proszê Pañski urz¹d, a konkretnie Wydzia³
Spraw Obywatelskich, o niezw³oczne wydanie stosownego zaœwiadczenia
i przekazanie go wojewodzie œl¹skiemu. Albo te¿ o konkretne wskazanie: ja-
kiego jeszcze i od kogo potrzeba dokumentu, aby sprawê zakoñczyæ. Pani
A. W. jest ju¿ w podesz³ym wieku i chcia³aby doczekaæ tego skromnego
zadoœæuczynienia za szeœcioletni¹ poniewierkê na stepach Kazachstanu,
a przede wszystkim za wypêdzenie i pozbawienie jej ca³ego dorobku rodzi-
ców.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Szanowna Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
odpowiadaj¹c na pismo Pani Marsza³ek Nr BPS/DSK-043-3308/11 z dnia 2 lute-

go 2011 r., po zapoznaniu siê z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Senatora Czes³awa Ry-
szkê na 69. posiedzeniu Senatu w dniu 27 stycznia 2011 r. oraz dokumentacj¹
zgromadzon¹ w Wydziale Spraw Cudzoziemców, przedstawiam poni¿ej stanowisko
w sprawie.

Uprzejmie informujê, ¿e w dniu 21 stycznia 2011 r. do Mazowieckiego Urzêdu Wo-
jewódzkiego wp³yn¹³ wniosek Pani A. W. z proœb¹ o stwierdzenie posiadania b¹dŸ utra-
ty obywatelstwa polskiego przez jej brata, Pana Wac³awa Franciszka F. Do pisma
za³¹czono nieuwierzytelnione kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:

– decyzji Wojewody Œl¹skiego Nr RR/C-GN/AK/7725/204/04 z dnia 31 marca
2008 r. potwierdzaj¹cej prawo do rekompensaty z tytu³u pozostawienia przez Helenê F.
nieruchomoœci w miejscowoœci Z., powiat Z. województwo Tarnopol;

– odpisu skróconego aktu urodzenia Pana Wac³awa Franciszka F.,
– zaœwiadczenia o obywatelstwie kanadyjskim Wac³awa Franciszka F.,
– aktu zrzeczenia siê przez ww. praw do spadku po jego rodzicach na rzecz swojej

siostry,
– pisma z Wydzia³u Nadzoru W³aœcicielskiego Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego

z dn. 29 lipca 2010 r. do Pani A. W.,
– oœwiadczenia senatora Czes³awa Ryszki skierowanego do Ministra Skarbu Pañ-

stwa Aleksandra Grada oraz Wojewody Œl¹skiego Zygmunta £ukaszczyka.
W dniu 25 stycznia 2011 r. zwrócono siê do Army Personnel Centre Polish Enqui-

ries o dokumenty dotycz¹ce s³u¿by wojskowej Pana Wac³awa Franciszka F. w Polskich
Si³ach Zbrojnych podleg³ych Rz¹dowi RP w Londynie, do Urzêdu Stanu Cywilnego
m.st. Warszawy o odpis zupe³ny aktu urodzenia ww. i polskich placówek konsular-
nych w Ottawie, Montrealu, Toronto i Vancouver o dokumentacjê dotycz¹c¹ kwestii
posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego przez ww., jak równie¿ do Wnioskodaw-
czyni o uzupe³nienie materia³u dowodowego o ¿yciorys jej brata w okresie pomiêdzy
dat¹ demobilizacji z Polskich Si³ Zbrojnych podleg³ych Rz¹dowi RP w Londynie a przy-
jazdem do Kanady i dokumenty, których pozyskanie przez organy administracji publi-
cznej nie jest mo¿liwe.

Do dnia 10 lutego 2011 r. wp³ynê³y odpowiedzi z polskich placówek konsularnych
w Kanadzie, z których wynika, ¿e wskazane placówki nie posiadaj¹ ¿adnych informacji
dotycz¹cych Pana Wac³awa Franciszka F. Pozyskano te¿ dokumentacjê dotycz¹c¹
s³u¿by wojskowej ww. w Polskich Si³ach Zbrojnych podleg³ych Rz¹dowi RP w Londynie
i odpis zupe³ny aktu urodzenia Pana Wac³awa Franciszka F.

Odnosz¹c siê zaœ do przes³anego przez Wydzia³ Nadzoru W³aœcicielskiego Œl¹skiego
Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach pisma z dnia 29 lipca 2010 r. skierowanego do
Pani A. W. nale¿y wskazaæ, i¿ wyjaœnienia z tym Urzêdem wymaga kwestia na jak¹ datê
Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki powinien ustaliæ posiadanie b¹dŸ utratê obywatelstwa
polskiego przez Pana Wac³awa Franciszka F. W zwi¹zku z powy¿szym, w dniu 14 lutego
2011 r. zwrócono siê do Wydzia³u Nadzoru W³aœcicielskiego Œl¹skiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Katowicach z proœb¹ o niezw³oczne ustosunkowanie siê w tej spra-
wie. Dodatkowo, w tym samym dniu skierowano pismo do Wnioskodawczyni, Pani
A. W., z informacj¹ o pozyskanym dotychczas materiale dowodowym z jednoczesnym
wskazaniem jakie dokumenty s¹ nadal niezbêdne do zakoñczenia przedmiotowego
postêpowania.
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Jednoczeœnie uprzejmie informujê Pani¹ Marsza³ek, ¿e zgromadzony dotychczas
materia³ dowodowy pozwala stwierdziæ fakt posiadania obywatelstwa polskiego przez
Pana Wac³awa Franciszka F. w dniu demobilizacji, tj. 30 kwietnia 1949 r. W celu wyka-
zania zachowania przez niego obywatelstwa polskiego do dnia zrzeczenia siê przez nie-
go praw do spadku po jego rodzicach na rzecz swojej siostry, Pani A. W. z domu F. lub
zachowania polskiego obywatelstwa do dnia dzisiejszego, nale¿y przeprowadziæ postê-
powanie, którego przedmiotem jest wykluczenie przes³anek negatywnych mog¹cych
mieæ wp³yw na kwestiê posiadania b¹dŸ utraty obywatelstwa polskiego przez Pana
Wac³awa Franciszka F. po dacie 30 kwietnia 1949 r. (data demobilizacji) do dnia przy-
bycia do Kanady.

Nale¿y przy tym wskazaæ na okolicznoœæ, ¿e Wydzia³ Nadzoru W³aœcicielskiego
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach zosta³ poinformowany przez Pani¹
A. W., i¿ jej brat od 46 lat mieszka w Kanadzie, a tak¿e nie posiada polskiego dowodu
osobistego jak i paszportu.

Wartym podkreœlenia jest fakt, ¿e w okresie pobytu Pana Wac³awa Franciszka F.
poza granicami Polski, do dnia 18 stycznia 1951 r. obowi¹zywa³a ustawa z dnia 20 sty-
cznia 1920 r. o obywatelstwie Pañstwa Polskiego (Dz.U. RP Nr 7, poz. 44 z póŸn. zm.),
która przewidywa³a utratê obywatelstwa polskiego z mocy prawa, poprzez nabycie oby-
watelstwa pañstwa obcego i wst¹pienie do s³u¿by wojskowej w pañstwie obcym. Dlate-
go te¿ wykluczenie przes³anek negatywnych mog¹cych mieæ wp³yw na utratê
obywatelstwa polskiego przez Pana Wac³awa Franciszka F. jest niezbêdne.

W zwi¹zku z powy¿szym do wydania decyzji w przedmiotowym postêpowaniu ko-
nieczne s¹ dokumenty wydane przez w³adze pañstwa obcego, œwiadcz¹ce o dacie naby-
cia obywatelstwa pañstwa obcego lub o braku naturalizacji w pañstwie obcym
w okresie sprzed przyjazdu Pana Wac³awa Franciszka F. do Kanady, a w przypadku
naturalizacji do dnia 18 stycznia 1951 r. – dokumenty stwierdzaj¹ce niewst¹pienie do
s³u¿by wojskowej. Ponadto Pani A. W. zosta³a poinformowana o koniecznoœci z³o¿enia
w formie uwierzytelnionej kopii aktu naturalizacji Pana Wac³awa Franciszka F., które-
go nieuwierzytelniona kopia za³¹czona do wniosku, zgodnie z orzecznictwem s¹dów
administracyjnych, nie stanowi dowodu w sprawie.

Poniewa¿ pozyskanie przedmiotowych dokumentów wykracza poza kompetencje
polskich organów administracji publicznej, a stoj¹ temu na przeszkodzie wewnêtrzne
przepisy pañstw obcych, czynne uczestnictwo Pani A. W. spowoduje zakoñczenie po-
stêpowania administracyjnego jednoznacznie wskazuj¹cego na posiadanie albo utratê
obywatelstwa polskiego po 30 kwietnia 1949 r. przez Pana Wac³awa Franciszka F.
Wyra¿am nadziejê, i¿ powy¿sze wyjaœnienia uzna Pani Marsza³ek za wyczerpuj¹ce.

Z powa¿aniem

Jacek Koz³owski
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Jako senator ziemi radomskiej proszê o informacje dotycz¹ce aktualnego
stanowiska ministra infrastruktury w sprawie remontu i rozbudowy linii kole-
jowej nr 8 na trasie Warszawa – Radom.

Obecny stan trasy kolejowej Radom – Warszawa przedstawia siê fatal-
nie, powoduje to d³ugi czas przejazdu na tym odcinku (ponad dwie godziny).
Jest to od wielu lat utrudnieniem dla osób doje¿d¿aj¹cych do Warszawy lub
Radomia do pracy czy szko³y. Osoby z Radomia i okolic korzystaj¹ce z trans-
portu kolejowego ka¿dego dnia borykaj¹ siê z powa¿nymi utrudnieniami pod-
czas podró¿y.

Przez ostatnie trzy lata przedstawiciele rz¹du Donalda Tuska, pos³owie
PO z Radomia i przedstawiciele spó³ki PKP PLK obiecywali, ¿e dojdzie do re-
montu linii kolejowej Warszawa – Radom. W listopadzie 2010 r. minister in-
frastruktury Cezary Grabarczyk na dworcu kolejowym w Radomiu osobiœcie
publicznie obiecywa³ remont szlaku kolejowego. Twierdzi³ wówczas, ¿e linia
kolejowa nr 8 jest wpisana na listê projektów kluczowych i ¿e zaraz po podpi-
saniu listy przez ministra finansów zostanie og³oszony przetarg na dokumen-
tacjê, a realnie prace maj¹ ruszyæ na prze³omie 2011 i 2012 r. i zakoñcz¹ siê
w 2014 r. Pan minister opowiada³ tak¿e dziennikarzom, ¿e po remoncie po-
ci¹gi bêd¹ jeŸdziæ z prêdkoœci¹ 160 km/h, a czas przejazdu z Radomia do
Warszawy wyniesie piêædziesi¹t dwie minuty ju¿ w 2014 r.

Jednak obietnice i zapewnienia przedstawicieli rz¹du Donalda Tuska z li-
stopada 2010 r. zosta³y kolejny raz zweryfikowane. W ostatnich dniach
w wywiadzie dla gazety „Rzeczpospolita” wiceminister infrastruktury An-
drzej Massel odpowiedzialny za kolej w rz¹dzie PO-PSL powiedzia³, ¿e w naj-
bli¿szych latach resort nie zd¹¿y zrealizowaæ modernizacji linii Warszawa –
Radom. Zadziwiaj¹ce jest, ¿e jeszcze dwa miesi¹ce temu remont torów mia³
byæ realizowany i zakoñczony w 2014 r., o czym zapewnia³ w Radomiu minis-
ter Grabarczyk, a obecnie jego zastêpca tak¿e publicznie w gazecie stwier-
dza, ¿e nie zd¹¿y siê z remontem linii kolejowej nr 8. Jednoczeœnie pos³owie
PO z Radomia tak¿e publicznie informuj¹, ¿e dojdzie do remontu linii kolejo-
wej i zapewniaj¹, ¿e pieni¹dze na ten cel s¹ do wykorzystania.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Jakie jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie

modernizacji linii kolejowej Warszawa – Radom?
2. Kiedy rozpoczn¹ siê przetargi na dokumentacjê i wykonawstwo re-

montu szlaku kolejowego Warszawa – Radom?
3. Kiedy planowane jest realne rozpoczêcie inwestycji?
4. W jakim terminie zostanie zakoñczona modernizacja ca³ej linii kolejo-

wej Warszawa – Radom?

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 lutego 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Wojciecha Skurkie-

wicza, skierowane do Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka przy piœmie
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BPS/DSK-043-3309/11 z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie remontu i rozbudowy linii
kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa – Radom, przedk³adam poni¿sze informacje na za-
dane pytania w przedmiotowym oœwiadczeniu.

1. Jakie jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie moderniza-
cji linii kolejowej Warszawa – Radom?

Rozumiej¹c oczekiwania spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej Radom oraz jego okolice,
chcia³bym zapewniæ o determinacji Ministerstwa Infrastruktury dla realizacji moder-
nizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okêcie – Radom. Dotychczasowe dzia-
³ania resortu infrastruktury zwi¹zane by³y miêdzy innymi z zapewnieniem
finansowania oraz terminowym przeprowadzeniem inwestycji w odniesieniu do koniecz-
nej modernizacji. Takie dzia³ania maj¹ u swych podstaw s³u¿yæ poprawie ¿ycia mie-
szkañców miasta Radomia, jak te¿ okolicznych miejscowoœci le¿¹cych wzd³u¿ kolejo-
wego ci¹gu komunikacyjnego na linii kolejowej nr 8.

Kluczowym zadaniem dla przedmiotowej inwestycji by³o zapewnienie finansowania
inwestycji w zakresie œrodków krajowych jak te¿ unijnych. W tym celu w roku ubieg-
³ym PKP PLK SA z³o¿y³a do Departamentu Bud¿etu Ministerstwa Infrastruktury wnio-
sek o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa dla Projektu POIiŒ
7.1–19.2 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okêcie – Radom – PRA-
CE PRZYGOTOWAWCZE”. W dniu 19 stycznia 2011 roku do Ministerstwa Infrastruk-
tury wp³ynê³o pismo informuj¹ce o akceptacji wniosku przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego. Pismem tym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zwróci³o siê do Mini-
sterstwa Finansów o priorytetow¹ weryfikacjê wniosku o zapewnienie finansowania
oraz wydanie stosownej decyzji. Minister Finansów Decyzj¹ nr 12/54/2001 z dnia
27 stycznia br. udzieli³ zapewnienia finansowania realizacji powy¿szego projektu.

Z uwagi na fakt, ¿e perspektywa finansowa Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Œrodowisko 2007–2013 koñczy siê de facto w 2015 roku, Ministerstwo Infrastruktury
zak³ada, ¿e uda siê zrealizowaæ w ca³ym zakresie rzeczowym Lokalne Centrum Stero-
wania (LCS) Warszawa Okêcie obejmuj¹cy odcinek Warszawa Okêcie – Czachówek Po-
³udniowy oraz czêœæ zadañ w ramach LCS Radom, obejmuj¹cy swym zasiêgiem
odcinek Czachówek Po³udniowy – Warka. Pozosta³y odcinek Warka – Radom (w ra-
mach LCS Radom) zostanie zrealizowany w nastêpnej perspektywie finansowania ze
œrodków unijnych tj. 2014–2020. Przyjêty podzia³ umo¿liwi bezpieczne wykonanie za-
kresu robót w czasie umo¿liwiaj¹cym skuteczne rozliczenie wydatków ze œrodków unij-
nych.

2. Kiedy rozpoczn¹ siê przetargi na dokumentacjê i wykonawstwo remontu szlaku
kolejowego Warszawa – Radom?

W opracowanym przez PKP PLK SA Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych
na lata 2010–2013 dla linii nr 8 Warszawa – Radom – Kielce przewidziane s¹ dwa pro-
jekty inwestycyjne, które realizowane bêd¹ w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Œrodowisko. Projekt POIiŒ 7.1–19.1 o nazwie „Modernizacja linii kolejowej
nr 8, odcinek Warszawa Okêcie – Radom” oraz projekt POIiŒ 7.1–19.2 o nazwie „Mo-
dernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okêcie – Radom – PRACE PRZYGO-
TOWAWCZE”. W ramach przedmiotowych projektów og³oszono nastêpuj¹ce przetargi:

• Przetarg na „Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych niezbêd-
nej do przeprowadzenia modernizacji linii nr 8 (tor nr 1 i 2) na odcinku Warszawa
Okêcie – Kielce, ³¹cznie z tymi stacjami”. W dniu 23.08.2008 r. og³oszono przetarg,
obecnie kontrakt jest na etapie zakoñczenia. Efektem umowy bêdzie miêdzy inny-
mi opracowanie map do celów projektowych.

• Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i materia³ów przetargowych na
wybór wykonawcy robót dla LCS Okêcie – przetarg og³oszono w dniu 04.12.2009
roku. W dniu 4 lutego 2011 roku podpisana zosta³a umowa z firm¹ Jacobs Polska
Sp. z o.o., która obejmuje odcinek linii nr 8 od stacji Warszawa Okêcie do stacji
Czachówek Po³udniowy.

Zakres prac obejmuje miêdzy innymi:
– opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej,
– opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-in¿ynierskiej,
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– opracowanie dokumentów niezbêdnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokaliza-
cji linii kolejowej,

– opracowanie projektów budowlanych, opracowanie raportu o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na œrodowisko wraz z niezbêdnymi za³¹cznikami dla potrzeb dru-
giego postêpowania,

– przygotowanie materia³ów przetargowych na wybór wykonawcy robót budowla-
nych.

Wartoœæ zamówienia wynosi 6 147 270,00 z³ netto. Wykonawca jest zobowi¹zany
do zrealizowania jej w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia podpisania.

• Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i materia³ów przetargowych na
wybór wykonawcy robót dla LCS Radom – og³oszono przetarg w dniu 02.12.2009
roku, umowa z wykonawc¹ – firm¹ Mott MacDonald Limited Sp. z o.o. Oddzia³
w Polsce zosta³a podpisana w dniu 08.02.2011 roku, która obejmuje odcinek linii
nr 8 od stacji Czachówek Po³udniowy do stacji Radom.

Zakres prac obejmuje miêdzy innymi:
– opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej,
– opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-in¿ynierskiej,
– opracowanie dokumentów niezbêdnych do uzyskania decyzji o ustaleniu loka-

lizacji linii kolejowej,
– opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbêd-

nych uzgodnieñ i pozwoleñ (bez pozwoleñ na budowê),
– opracowanie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko wraz

z niezbêdnymi za³¹cznikami dla potrzeb drugiego postêpowania powi¹zanego
z uzyskaniem pozwoleñ na budowê,

– przygotowanie materia³ów przetargowych na wybór wykonawcy robót budowla-
nych.

Wartoœæ zamówienia wynosi 16 400 000,00 z³ netto. Wykonawca jest zobowi¹za-
ny do zrealizowania jej w ci¹gu 18 miesiêcy od dnia podpisania.

• Opracowanie za³¹czników do wniosku o dofinansowanie dla projektu 7.1–19.1 og³o-
szono przetarg w dniu 29.06.2010 roku, umowa na przedmiotowe zadanie zosta³a
podpisana w dniu 13.12.2010 roku.

Przetargi na wykonanie robót modernizacyjnych planowane s¹ do og³oszenia
w 2012 roku po zakoñczeniu zadañ zwi¹zanych z przygotowaniem dokumentacji pro-
jektowej i materia³ów przetargowych dla obu LCS-ów.

3. Kiedy planowane jest realne rozpoczêcie inwestycji? W jakim terminie zostanie za-
koñczona modernizacja ca³ej linii kolejowej Warszawa – Radom?

Wed³ug aktualnego harmonogramu realizacji projektu, faktyczne rozpoczêcie robót
budowlanych na odcinku Warszawa Okêcie – Warka mo¿liwe bêdzie po zakoñczeniu
opracowania dokumentacji projektowej. Zak³ada siê, i¿ roboty budowlane obejm¹ lata
2013–2014.

Dla odcinka Warka – Radom rzeczowa realizacja inwestycji rozpocznie siê wraz
z rozpoczêciem nastêpnej perspektywy finansowej UE, tj. do 2014 roku. W obecnej
perspektywie finansowej UE zostanie bowiem przygotowana wszelka niezbêdna doku-
mentacja – ³¹cznie z projektem budowlanym – jak równie¿ uzyskane zostanie pozwole-
nie na budowê.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

W listopadzie 2010 r., podczas prac w Parlamencie Europejskim, w unij-
nym dokumencie (projekcie) dotycz¹cym priorytetów wspólnotowej polityki
energetycznej pojawi³a siê informacja o zwiêkszeniu ograniczenia emisji CO2
do 2020 r. Zg³oszona wówczas poprawka mia³a byæ zachêt¹ do tego, aby Ko-
misja Europejska powa¿nie wziê³a pod uwagê ograniczenie emisji CO2 na te-
renie Wspólnoty Europejskiej o 30% do 2020 r. Zgodnie z informacjami
otrzymanymi od polskich europos³ów, idea zwiêkszenia ograniczenia emisji
CO2 pojawi³a siê na posiedzeniach komisji parlamentarnych ju¿ wczeœniej,
ale zosta³a odrzucona w g³osowaniach. O dalszej przysz³oœci poprawki zde-
cydowali europos³owie w Parlamencie Europejskim, gdzie odbywa³y siê de-
baty o priorytetach unijnej polityki energetycznej. Polscy europos³owie mieli
tu przekonywaæ swoich wspó³pracowników z innych krajów o negatywnym
wp³ywie takich propozycji na gospodarkê i zachêcaæ do jej odrzucenia.

W zwi¹zku z przedstawionymi faktami proszê o udzielenie odpowiedzi
na nastêpuj¹ce pytania.

1. Jakie ostatecznie zapisy zosta³y ustalone w priorytetach wspólnotowej
polityki energetycznej?

2. Jakie s¹ ostateczne wyniki g³osowania nad poprawk¹ dotycz¹c¹ ogra-
niczenia emisji CO2 do 30%?

3. Jak w przypadku tej poprawki g³osowali polscy europos³owie?
4. Jakie grupy polityczne w Parlamencie Europejskim g³osowa³y za od-

rzuceniem tej poprawki?
5. Jak rz¹d premiera Tuska, a zw³aszcza Ministerstwo Œrodowiska, za-

chowywa³ siê w tej sprawie?

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 3.03.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana senatora Wojciecha Skurkiewicza z³o¿onego

podczas 69. posiedzenia Senatu w dniu 27 stycznia 2011 r. (przekazanego przy piœmie
BPS/DSK-043-3310/11), poni¿ej przedstawiam wyjaœnienia odnosz¹ce siê do kwestii
poruszonych w przedmiotowym oœwiadczeniu, zwi¹zanych z projektem dokumentu
dotycz¹cym unijnej polityki energetycznej, w którym poruszona zosta³a kwestia pod-
niesienia celu redukcji emisji do 30% w 2020 r.

Zapisy ustalone w priorytetach wspólnotowej polityki energetycznej
W dniu 12 listopada 2010 r. Komisja Europejska opublikowa³a Komunikat „Ener-

gia 2020: Strategia na rzecz konkurencyjnej, zrównowa¿onej i bezpiecznej energii”, któ-
rego celem jest przyspieszenie realizacji celów 3 x 20%. Komunikat opisuje obecny
stan obszaru „energia” w Unii Europejskiej wraz z identyfikacj¹ kluczowych wyzwañ
oraz proponuje priorytety i kierunki dzia³añ w nastêpnym dziesiêcioleciu.
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Unia Europejska stoi obecnie przez wa¿nymi wyzwaniami. Przyjêto zobowi¹zania
do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, oszczêdzania energii oraz rozwoju odna-
wialnych Ÿróde³ energii, w celu przeciwdzia³ania negatywnym zmianom klimatu. Jed-
noczeœnie wzrasta uzale¿nienie Unii Europejskiej od importu ropy naftowej i gazu
ziemnego. W zwi¹zku z powy¿szym, istnieje pilna potrzeba zwiêkszenia produkcji ener-
gii wewn¹trz Unii Europejskiej ze Ÿróde³ niskoemisyjnych, szczególnie w oparciu o no-
woczesne technologie oraz ze Ÿróde³ odnawialnych oraz intensyfikacji oszczêdnoœci
energii. Na rynku unijnym wzrastaj¹ ceny energii, jednak¿e zarówno spo³eczeñstwo
jak te¿ przedsiêbiorstwa maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z udogodnieñ wynikaj¹cych z li-
beralizacji tego rynku. Istnieje jednak potrzeba dalszego doskonalenia regu³ funkcjo-
nowania rynku w obszarze energii. Z powodu odchodzenia od wêgla zagro¿one s¹
miejsca pracy w górnictwie i konwencjonalnej energetyce na korzyœæ Ÿróde³ odnawial-
nych.

Przyjête przez Uniê Europejsk¹ w 2007 r. ambitne cele w zakresie energii i zmian
klimatu do roku 2020 tj. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% z mo¿liwo-
œci¹ zwiêkszenia do 30%, zwiêkszenie udzia³u energii odnawialnej w bilansie energe-
tycznym Unii Europejskiej do 20% oraz uzyskanie 20% oszczêdnoœci energii – wydaj¹
siê na obecnym etapie trudne do zrealizowania. Dodatkowo, obecny stan wdra¿ania
europejskiego prawodawstwa energetycznego jest niezadowalaj¹cy. Osi¹gane oszczê-
dnoœci energii nie s¹ wystarczaj¹ce dla zagwarantowania realizacji przyjêtego celu.
Wewnêtrzny rynek energii jeszcze nie funkcjonuje w³aœciwie. W dalszym ci¹gu brakuje
europejskiej infrastruktury energetycznej. Wy¿szy priorytet powinien zostaæ przyzna-
ny dzia³aniom innowacyjnym oraz rozwojowi nowych technologii. Koordynacja zewnê-
trznego wymiaru polityki energetycznej Unii Europejskiej jest niezadowalaj¹ca.
Wzrasta uzale¿nienie Unii od zewnêtrznych surowców energetycznych, natomiast bez-
pieczeñstwu wewnêtrznych dostaw energii zagra¿aj¹ opóŸnienia inwestycji i brak wy-
starczaj¹cego poziomu wdro¿enia postêpu technicznego. Tylko nieca³e 45% produkcji
energii elektrycznej w Unii pochodzi z niskoemisyjnych Ÿróde³ energii, g³ównie z energii
j¹drowej i wodnej. Komisja Europejska szacuje, ¿e do roku 2020 z powodu starzenia
siê maj¹tku wytwórczego w niektórych regionach Unii mo¿e nast¹piæ utrata ponad jed-
nej trzeciej zdolnoœci wytwórczych, spowodowana ograniczonym okresem eksploatacji
istniej¹cych urz¹dzeñ. Oznacza to koniecznoœæ masowych inwestycji dla zast¹pienia
i zwiêkszenia istniej¹cych zdolnoœci wytwórczych, znalezienia stabilnych, niekopal-
nych Ÿróde³ energii, dostosowania sieci do odbioru energii z odnawialnych i rozproszo-
nych Ÿróde³ oraz osi¹gniêcia prawdziwie zintegrowanego wewnêtrznego rynku energii.
Wed³ug Komisji Europejskiej tempo ewolucji w kierunku wykorzystania energii odna-
wialnej i zwiêkszenia efektywnoœci energetycznej jest zbyt wolne.

Komisja Europejska ocenia, i¿ dzia³ania w zakresie rozwoju odnawialnych Ÿróde³
energii oraz badania nad nowymi technologiami bêd¹ bardziej efektywne, gdy bêd¹
skoordynowane na poziomie europejskim. Wed³ug Komisji Europejskiej polityka ener-
getyczna powinna byæ wypracowywana na poziomie unijnym. Decyzje w sprawie poli-
tyki energetycznej podjête przez jedno pañstwo cz³onkowskie maj¹ wp³yw na inne
pañstwa cz³onkowskie. Do optymalnego doboru Ÿróde³ energii, z uwzglêdnieniem szyb-
kiego rozwoju Ÿróde³ odnawialnych, konieczny jest przynajmniej rynek kontynentalny.

Komisja Europejska stwierdza w Komunikacie, ¿e Unia Europejska mog³aby byæ
silniejsza i bardziej skuteczna w zakresie miêdzynarodowych spraw dotycz¹cych ener-
gii, gdyby lepiej uzgadnia³a wyra¿an¹ w swoich dokumentach wolê przywództwa
w kwestiach wspólnych interesów i ambicji.

W Komunikacie skoncentrowano siê na dzia³aniach koniecznych, aby zrealizowaæ
cele œrednioterminowej polityki europejskiej. Ró¿norodne warianty dotycz¹ce koszyka
energetycznego (energy mix) zostan¹ natomiast przedstawione w maj¹cej siê wkrótce
ukazaæ mapie drogowej energetyki Unii Europejskiej do 2050 r., w której zostan¹
przedstawione sposoby realizacji europejskiego d³ugoterminowego celu obni¿enia emi-
sji. W strategii okreœlono pocz¹tkowe decyzje polityczne, niezbêdne do tego, aby w obec-
nej sytuacji zrealizowaæ cele strategii energetycznej Unii Europejskiej do 2020 r.
Zaakcentowano przede wszystkim koniecznoœæ ponownego zrównowa¿enia dzia³añ dla
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sektora energii, aby sprzyjaæ polityce, której g³ówn¹ si³¹ napêdow¹ jest zaspokojenie
popytu, przyznanie konsumentom szerszych uprawnieñ oraz oddzielenie korelacji
wzrostu gospodarczego od wzrostu wykorzystania energii.

W zakresie dostaw priorytetem musi pozostaæ rozwój pewnych i konkurencyjnych
Ÿróde³ energii. W dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej nowe inwestycje powinny
spowodowaæ, ¿e na pocz¹tku lat 20. XXI wieku, dwie trzecie energii bêdzie wytwarzane
ze Ÿróde³ niskoemisyjnych. W tym kontekœcie odnawialne Ÿród³a energii powinny sta-
nowiæ priorytet. Strategia na poziomie Unii Europejskiej powinna okreœlaæ ramy, które
przy jednoczesnym poszanowaniu ró¿nic pomiêdzy krajami, nie tylko umo¿liwia³yby
pañstwom cz³onkowskim osi¹gniêcie wyników lepszych ni¿ przewidziano w celach kra-
jowych, ale równie¿ zapewnia³yby osi¹gniêcie konkurencyjnoœci ekonomicznej Ÿróde³
energii odnawialnej i zwi¹zanych z nimi technologii do 2020 r.

W Komunikacie przedstawiono piêæ priorytetów nowej strategii energetycznej Unii
Europejskiej:

a) osi¹gniêcie efektywnoœci energetycznej w Europie;
b) utworzenie zintegrowanego prawdziwie, ogólnoeuropejskiego rynku energii;
c) nadanie szerszych uprawnieñ konsumentom i uzyskanie najwy¿szego poziomu

bezpieczeñstwa i niezawodnoœci;
d) wzmocnienie przywództwa Europy w zakresie technologii energetycznych oraz in-

nowacji;
e) wzmocnienie zewnêtrznego wymiaru rynku energii Unii Europejskiej.
Cel redukcyjny dla UE powy¿ej 20%
W marcu 2007 r. Rada Europejska zobowi¹za³a siê do zmniejszenia do 2020 r. ³¹cz-

nych emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o co najmniej 20% poni¿ej po-
ziomu z 1990 r. oraz o 30%, pod warunkiem ¿e inne kraje rozwiniête zobowi¹¿¹ siê do
porównywalnej redukcji emisji, a bardziej zaawansowane gospodarczo kraje rozwija-
j¹ce siê wnios¹ odpowiedni wk³ad stosownie do swoich zadañ i do mo¿liwoœci ka¿dego
z nich.

Komisja Europejska opracowa³a i opublikowa³a Komunikat „Analysis of options to
move beyond 20% greenhouse gas emission reductions and assessing the risk of carbon
leakage”, który zosta³ oficjalnie zaprezentowany na Radzie Œrodowiskowej w dniu
11 czerwca 2010 r. Celem dokumentu by³o wsparcie debaty na temat podjêcia decyzji
politycznej w sprawie podwy¿szenia celu redukcyjnego Unii Europejskiej z 20% do 30%.

Komisja podkreœla, ¿e celem Komunikatu nie jest doprowadzenie do podjêcia na-
tychmiastowej decyzji o przyjêciu celu redukcyjnego 30%, poniewa¿ warunki tej decy-
zji okreœlone przez Radê Europejsk¹ nie zosta³y dotychczas spe³nione. Argumentuje je-
dnak, ¿e istnieje wiele przes³anek ku temu, ¿eby tak¹ decyzjê podj¹æ w najbli¿szym
czasie.

G³ówne tezy Komunikatu:
1) kryzys gospodarczy przyczyni³ siê do redukcji emisji UE w roku 2009 o 11,6%

w stosunku do roku 2008 na skutek spowolnienia gospodarki;
2) drastyczny spadek emisji spowodowa³ obni¿enie popytu na uprawnienia do emisji

w EU ETS wynikiem czego cena uprawnieñ do emisji spad³a z 25 do 8 EUR,
a w chwili obecnej utrzymuje siê na poziomie 12–15 EUR;

3) w zwi¹zku z powy¿szym, Komunikat sugeruje, ¿e:
a) zwiêkszenie celu redukcyjnego do 30% w chwili obecnej pozwoli osi¹gn¹æ go je-

dynie nieznacznie wy¿szym kosztem ni¿ zak³adany w Impact Assesment dla 20%
(81mld EUR vs 70 mld EUR);

b) zwiêkszenie celu zmobilizuje do intensyfikacji dzia³añ, gdy¿ na skutek kryzysu
osi¹gniêcie celu nie wymaga tak du¿ego wysi³ku, a im szybciej rozpocznie siê je-
go realizacja tym bêdzie mniej kosztowna, w obliczu osi¹gniêcia celu ogranicze-
nia emisji gazów cieplarnianych przez kraje rozwiniête o 80–95% do 2050 r.
(niepodjêcie szybkich dzia³añ oznacza w skali œwiatowej, w perspektywie 2050 r.
koszt 300–400 mld EUR rocznie wiêcej ni¿ prognozowano);

c) dokonanie dodatkowych redukcji przy zachowaniu mo¿liwoœci wykorzystania
wêgla w produkcji energii wymaga wprowadzenia technologii wychwytywania
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i sk³adowania CO2 (CCS). Dlatego konieczna jest wysoka cena uprawnieñ, aby
funkcjonowanie technologii CCS by³o op³acalne;

d) niska cena uprawnieñ do emisji spowoduje zahamowanie innowacyjnoœci
przedsiêbiorstw, co w konsekwencji zablokuje zmiany w gospodarce i rozwój
spo³eczeñstwa zorientowanego na rozwój œrodowiskowy;

e) je¿eli cel redukcji emisji dla Unii Europejskiej pozostanie na poziomie -20%
w 2020 r. i -25% w 2030 r. nie bêdzie to wystarczaj¹ce do osi¹gniêcia celu d³ugo-
terminowego oszacowanego w Komunikacie na -70% w 2050 r. po relatywnie
niskich kosztach;

f) pañstwa cz³onkowskie uzyskaj¹ mniejsze wp³ywy z aukcji uprawnieñ do emisji,
co ograniczy inwestycje w projekty powoduj¹ce obni¿anie emisji;

g) komunikat przedstawia nadwy¿kê jednostek przyznanej emisji AAUs jako za-
gra¿aj¹c¹ integralnoœci œrodowiskowej, szczególnie w perspektywie przenie-
sienia dotychczas zaoszczêdzonych jednostek do przysz³ego okresu rozliczenio-
wego;

h) je¿eli ceny uprawnieñ bêd¹ niskie i gospodarka Unii Europejskiej nie bêdzie
mia³a wystarczaj¹cej zachêty do rozwoju innowacyjnych technologii, stracimy
pozycjê na rynku zielonych technologii;

i) komunikat opisuj¹c mo¿liwoœci dojœcia do 30% redukcji, wspomina o potencja-
le redukcyjnym w Polsce i krajach nowej Unii. W tym kontekœcie Komisja Euro-
pejska zauwa¿a, ¿e Unia Europejska d¹¿¹c do celu redukcyjnego powinna sku-
piæ swoj¹ uwagê i dzia³ania prowadz¹ce do rozwoju wschodnioeuropejskiej in-
frastruktury energetycznej.

Rzeczpospolita Polska prezentuje stanowisko, ¿e ewentualna decyzja Unii Europej-
skiej odnoœnie do zwiêkszenia zobowi¹zañ redukcyjnych (z 20% do 30%) bêdzie mia³a
istotne znaczenie zarówno dla Unii jako ca³oœci, jak i dla poszczególnych pañstw cz³on-
kowskich, wp³ywaj¹c na unijn¹ gospodarkê i jej konkurencyjnoœæ zarówno w skali re-
gionalnej, jak i globalnej. Z tego wzglêdu, musi byæ poprzedzona szczegó³ow¹ analiz¹
propozycji zobowi¹zañ innych stron, jak równie¿ analiz¹ skutków gospodarczych i eko-
nomicznych dla Unii Europejskiej (z uwzglêdnieniem wp³ywu na poszczególne kraje
cz³onkowskie) takiej decyzji.

Emisja gazów cieplarnianych z Unii Europejskiej to ok. 14% emisji globalnych.
Oznacza to, ¿e przejœcie Unii na wy¿szy ni¿ 20% poziom redukcji emisji nie przyniesie
wskazanej w raporcie Miêdzyrz¹dowego Zespo³u ds. Zmian Klimatu (IPCC), wymaganej
redukcji z krajów rozwiniêtych. Nie wp³ynie te¿ istotnie na ograniczenie œwiatowej emisji.

Rz¹d Polski uwa¿a, ¿e aby Unia Europejska mog³a podj¹æ siê zobowi¹zania 30% re-
dukcji musz¹ nast¹piæ trzy kluczowe warunki, które zosta³y uprzednio uzgodnione
w ramach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwiet-
nia 2009 r. zmieniaj¹cej dyrektywê 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia
wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz
Konkluzji Rady ds. Œrodowiska:

a) musi dojœæ do globalnego, wi¹¿¹cego prawnie porozumienia (z udzia³em najwiêk-
szych emitentów, tj. USA, Chiny, Indie);

b) wi¹¿¹ce zobowi¹zania poszczególnych krajów w ww. porozumieniu musz¹ byæ po-
równywalne. Porównywalnoœæ musi byæ mierzona nie tylko pod wzglêdem wielko-
œci redukcji, ale tak¿e pod wzglêdem wp³ywu na gospodarkê pañstw konkurencyj-
nych z Unii Europejskiej na ró¿nych rynkach œwiatowych. W przypadku pañstw
rozwijaj¹cych siê, zobowi¹zania musz¹ odzwierciedlaæ posiadane mo¿liwoœci do
redukcji emisji i zdolnoœci do ponoszenia kosztów;

c) analiza wp³ywu wy¿szego celu redukcyjnego (Impact Assessment) musi przedsta-
wiæ racjonalnoœæ decyzji podwy¿szenia ambicji do 30% – korzyœci wynikaj¹ce z no-
wych szans i mo¿liwoœci rozwojowych dla gospodarki europejskiej powinny prze-
wy¿szaæ potencjalne koszty wynikaj¹ce z zagro¿enia konkurencyjnoœci gospodar-
ki Unii Europejskiej.

Rz¹d Polski, w tym przedstawiciele Ministerstwa Œrodowiska, podczas spotkañ na
forum Unii Europejskiej wyraŸnie podkreœla, ¿e w obecnym momencie nie ma przes³a-
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nek ku temu, by cel redukcyjny podwy¿szyæ i bardzo krytycznie podchodzi do propozy-
cji mówi¹cych o bezwarunkowym podwy¿szaniu celów redukcyjnych w Unii
Europejskiej. Szczególnie wyraŸnie przedstawiamy pogl¹d, i¿ zwiêkszenie celu reduk-
cyjnego przez Uniê nie wp³ynie na stan emisji globalnych, natomiast bêdzie mia³o bar-
dzo istotne znaczenie dla warunków funkcjonowania gospodarek pañstw
cz³onkowskich.

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

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Jak donosi³a w 2010 r. prasa, zagraniczna firma skupuje od krajowych
w³aœcicieli prywatnych lasów prawa do emisji CO2, jednostki poch³aniania.
Zgodnie z t¹ informacj¹ prasow¹, transakcja zakupu ma siê sprowadzaæ do
oferowania w³aœcicielom zalesionych gruntów oko³o 1500 z³ za prawo do dys-
ponowania przez trzydzieœci lat jednostkami emisji pochodz¹cymi z poch³a-
niania CO2 przez 1 ha lasu.

Obecnie kwestie jednostek poch³aniania s¹ ogólnie uregulowane w usta-
wie o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych sub-
stancji. Zapisy tam zawarte stanowi¹, ¿e mo¿na dokonywaæ zwi¹zanych
z nimi transakcji jedynie w obrocie miêdzynarodowym, a te transakcje mog¹
byæ realizowane tylko na podstawie umowy zawartej miêdzy Rzecz¹pospoli-
t¹ Polsk¹ a innym pañstwem, które podpisa³o protokó³ z Kioto. Nale¿y zatem
s¹dziæ, ¿e osoby prywatne nie s¹ podmiotami uprawnionymi do rozporz¹dza-
nia jednostkami poch³aniania. Okazuje siê jednak, ¿e sprawa nie jest taka
prosta, gdy¿ przepisy prawa polskiego i unijnego nie zabraniaj¹ obrotu tymi
jednostkami. W takich okolicznoœciach pojawiaj¹ siê opinie, ¿e jednostki po-
ch³aniania pochodz¹ce z polskich prywatnych lasów mog¹ byæ wykorzysty-
wane do bilansowania emisji przez przedsiêbiorstwa i instytucje z innych
krajów, na przyk³ad Ameryki Pó³nocnej.

W zwi¹zku z przedstawionymi informacjami zwracam siê z proœb¹
o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.

1. Czy ministerstwu znany jest problem zakupu jednostek poch³aniania
przez prywatne podmioty zagraniczne?

2. Czy jest w tej kwestii oficjalna interpretacja ministerstwa? Jeœli tak, to
proszê o jej przes³anie.

3. Czy do ministerstwa zg³asza³y siê jakieœ podmioty zainteresowane za-
kupem jednostek poch³aniania z polskich lasów prywatnych i pañstwowych?

4. Jakie przepisy reguluj¹ transakcje przy zakupie jednostek poch³ania-
nia pomiêdzy osob¹ prywatn¹ a firm¹ zagraniczn¹?

5. Czy jednostki poch³aniania s¹ zinwentaryzowane w Krajowym Reje-
strze Uprawnieñ i czy mo¿na dokonywaæ obrotu nimi?

6. W jaki sposób odbywa siê przesuwanie uprawnieñ (w rejestrze upraw-
nieñ), w zwi¹zku z którymi dokonywana jest transakcja?

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

W odpowiedzi na pismo Pani Gra¿yny Anny Sztark – Wicemarsza³ka Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. (sygnatura: BPS/DSK-043-3310/11), do
którego za³¹czone zosta³y teksty dwóch oœwiadczeñ z³o¿onych przez senatora Woj-
ciecha Skurkiewicza podczas 69. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informujê co
nastêpuje.
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1. Czy ministerstwu znany jest problem zakupu jednostek poch³aniania przez
prywatne podmioty zagraniczne?

Minister Œrodowiska jest czêsto informowany przez potencjalnych sprzedaj¹cych
o próbach zakupu jednostek poch³aniania przez firmê CO2 Reduction.

2. Czy jest w tej kwestii oficjalna interpretacja ministerstwa? Jeœli tak, to pro-
szê o jej przes³anie.

W zwi¹zku z du¿¹ iloœci¹ zapytañ Departament Prawny w Ministerstwie Œrodowis-
ka przygotowa³ interpretacjê ustawy z dnia 17 lipca 2009 o systemie zarz¹dzania emi-
sjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070) w zakresie
zagadnienia jednostek poch³aniania, z której jednoznaczne wynika, i¿ w œwietle obo-
wi¹zuj¹cych przepisów nie ma mo¿liwoœci sprzeda¿y jednostek poch³aniania dwutlen-
ku wêgla (CO2) przez podmioty prywatne. Jedyn¹ mo¿liw¹ form¹ obrotu jednostkami
poch³aniania jest obrót miêdzynarodowy, zdefiniowany w art. 19 przedmiotowej ustawy.

Jednostki poch³aniania zosta³y zdefiniowane przepisami ustawy z dnia 17 lipca
2009 r. o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy jednostki poch³aniania CO2, nazywane tak¿e jed-
nostkami Kioto, mog¹ stanowiæ przedmiot obrotu miêdzynarodowego. Obrót ten mo¿e
nastêpowaæ na podstawie umowy zawartej pomiêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹, a innym
pañstwem – sygnatariuszem Protoko³u z Kioto. Jednostki poch³aniania CO2 mog¹ byæ
wykorzystywane do wype³nienia zobowi¹zania do redukcji emisji gazów cieplarnianych
wynikaj¹cego z Protoko³u z Kioto oraz mog¹ byæ dodatkowo wykorzystywane do zamia-
ny na jednostki redukcji emisji odpowiadaj¹ce poch³anianiu dwutlenku wêgla CO2

uzyskanemu w wyniku realizacji projektów wspólnych wdro¿eñ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Osoby prywatne, które zalesi³y grunty rolne, nie s¹ podmiotami uprawnionymi do
rozporz¹dzania jednostkami poch³aniania, a co za tym idzie nie mog¹ tego prawa prze-
nosiæ na inne podmioty. W zwi¹zku z powy¿szym, umowa sprzeda¿y takich jednostek
zawarta przez osobê prywatn¹ by³aby umow¹ niewa¿n¹. Podmioty, które na mocy
umowy cywilnoprawnej zostan¹ wskazane jako nabywcy jednostek poch³aniania CO2

nie nabêd¹ faktycznej w³asnoœci kupionych jednostek.
Zgodnie z polskim prawodawstwem jednostki poch³aniania mog¹ byæ uzyskiwanie

w wyniku realizacji projektów z zakresu zalesiania, gospodarki leœnej oraz u¿ytkowa-
nia gruntów jako projekty wspólnych wdro¿eñ. Realizacja projektu wspólnych wdro¿eñ
wymaga uzyskania listu popieraj¹cego, a nastêpnie listu zatwierdzaj¹cego wydawane-
go w formie decyzji administracyjnej Ministra Œrodowiska. Procedura uzyskiwania de-
cyzji statuowana jest przepisami ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz¹dzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (rozdzia³ 8). Jednostki poch³aniania
uzyskane w wyniku takiego projektu mog¹ byæ sprzedane podmiotowi upowa¿nione-
mu przez inne pañstwo ni¿ Polska do udzia³u w projekcie i przetransferowane na ra-
chunek tego podmiotu.

3. Czy do ministerstwa zg³asza³y siê jakieœ podmioty zainteresowane zakupem
jednostek poch³aniania z polskich lasów prywatnych i pañstwowych?

W Ministerstwie Œrodowiska odby³o siê spotkanie z podmiotem zainteresowanym
zakupem jednostek poch³aniania od prywatnych w³aœcicieli terenów leœnych, podczas
którego pracownicy Ministerstwa poinformowali przedstawicieli zainteresowanej firmy
o obowi¹zuj¹cym stanie prawnym oraz o potencjalnych mo¿liwoœciach pozyskania jed-
nostek poch³aniania w ramach realizacji projektów wspólnych wdro¿eñ zdefiniowa-
nych w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplar-
nianych i innych substancji (rozdzia³ 8).

4. Jakie przepisy reguluj¹ transakcje przy zakupie jednostek poch³aniania po-
miêdzy osob¹ prywatn¹ a firm¹ zagraniczn¹?

W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów nie ma mo¿liwoœci zawierania umów sprzeda-
¿y jednostek poch³aniania CO2 przez podmioty prywatne.

5. Czy jednostki poch³aniania s¹ zinwentaryzowane w Krajowym Rejestrze
Uprawnieñ i czy mo¿na dokonywaæ obrotu nimi?
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Jednostki poch³aniania s¹ generowane na mocy artyku³u 3.3 (zalesianie i wylesia-
nie) i 3.4 (gospodarka leœna) Protoko³u z Kioto. Artyku³y te definiuj¹ dzia³ania, jakie
kraj zobligowany jest prowadziæ i nastêpnie jest z tego rozliczany na podstawie rapor-
tów opracowanych przez Krajowy Oœrodek Bilansowania i Zarz¹dzania Emisjami (KOBIZE)
i przekazywanych co roku do sekretariatu Konwencji klimatycznej. Po okresie raporto-
wania tych dzia³añ (lata 2008–2012, okres rozliczeniowy ustanowiony na mocy proto-
ko³u z Kioto), na podstawie przedk³adanych raportów, które s¹ weryfikowane przez
niezale¿nych weryfikatorów, zostanie okreœlona liczba jednostek poch³aniania (RMU,
Removal Units). Jednostki te Rz¹d Polski bêdzie móg³ sprzedaæ na rynku miêdzynaro-
dowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz¹dzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Obrót bêdzie nastêpowa³ analogicz-
nie jak prowadzony jest obecnie proces sprzeda¿y jednostek (AAU – Jednostki Przyzna-
nej Emisji).

Emisja gazów cieplarnianych i poch³anianie dwutlenku wêgla z terenów leœnych li-
czona jest na podstawie powierzchni i innych danych charakteryzuj¹cych polskie leœ-
nictwo i polskie lasy wszystkich form w³asnoœci znajduj¹cych siê na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej a nastêpnie przeliczane na jednostki równowa¿ne jednej to-
nie dwutlenku wêgla.

W zwi¹zku z powy¿szym, nie ma mo¿liwoœci sprzeda¿y jednostek poch³aniania
z okreœlonych prywatnych dzia³ek leœnych, poniewa¿ dosz³oby do „podwójnego licze-
nia”. Maj¹c na uwadze powy¿sze, przepisy prawa materialnego nie stwarzaj¹ mo¿liwo-
œci zawierania transakcji pomiêdzy osob¹ fizyczn¹, bêd¹c¹ w³aœcicielem gruntu
zalesionego, a prywatnym podmiotem skupuj¹cym jednostki poch³aniania.

6. W jaki sposób odbywa siê przesuwanie uprawnieñ (w rejestrze uprawnieñ),
w zwi¹zku z którymi dokonywana jest transakcja)?

¯adne transakcje sprzeda¿y lub kupna jednostek poch³aniania nie zosta³y rejestro-
wane w krajowym rejestrze uprawnieñ.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Pod koniec 2010 r. prezes Urzêdu Regulacji Energetyki na³o¿y³ na PGNiG

SA karê w zwi¹zku ze z³amaniem przez tê spó³kê przepisów rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z 24 paŸdziernika 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu
dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. Rozporz¹dzenie to pos³uguje siê po-
jêciem „import”. Prezes URE dokona³ wyk³adni tego pojêcia, zgodnie z któr¹
importem nie jest sprowadzenie gazu z jednego z krajów Unii Europejskiej.

Dlatego proszê o wyjaœnienie, co znaczy s³owo „import” na gruncie tego
rozporz¹dzenia i czy obejmuje ono sprowadzenie gazu z krajów cz³onkow-
skich UE.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 2 lutego 2011 r. (BPS/DSK-043-

-3311/11) przekazuj¹cego oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza w sprawie prze-
pisów rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 paŸdziernika 2000 r. w sprawie mini-
malnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy (Dz. U. z 2008 r. Nr 95,
poz. 1042), przedstawiam poni¿sze informacje w sprawach poruszonych przez Pana
senatora.

Zgodnie z § 1 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia (wydanego na podstawie art. 32 ust. 3
ustawy Prawo energetyczne) maksymalny udzia³ gazu importowanego z jednego kraju
pochodzenia, w stosunku do ca³kowitej wielkoœci gazu importowanego w danym roku,
nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿: 88% – w latach 2001–2002, 78% – w latach 2003–2004, 72% –
w latach 2005–2009, 70% – w latach 2010–2014, 59% – w latach 2015–2018 oraz 49%
– w latach 2019–2020. Jednoczeœnie ust. 2 § 1 omawianego rozporz¹dzenia okreœla, ¿e
ww. wymóg stosuje siê odpowiednio do przedsiêbiorstw energetycznych, którym bêd¹
wydawane koncesje na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu hur-
towego gazem ziemnym z zagranic¹.

Art. 32 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, stanowi z kolei, ¿e koncesje w zakresie
obrotu gazem ziemnym z zagranic¹, bêd¹ wydawane z uwzglêdnieniem dywersyfikacji
Ÿróde³ gazu oraz bezpieczeñstwa energetycznego.

Oznacza to, ¿e wymóg dywersyfikacji Ÿróde³ pochodzenia gazu ziemnego przez
przedsiêbiorstwo energetyczne jest jednym z warunków uzyskania stosownej koncesji,
a realizacja tego obowi¹zku podlega kontroli przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki.

Odnosz¹c siê do pytania Pana senatora dotycz¹cego znaczenia pojêcia „import” na
gruncie ww. rozporz¹dzenia, nale¿y wskazaæ, ¿e pojêcie „importu” nie jest zdefiniowa-
ne ani w tym rozporz¹dzeniu ani w ustawie Prawo energetyczne. Jednoczeœnie nale¿y
zwróciæ uwagê, i¿ art. 5 ust. 6b w odniesieniu do energii elektrycznej u¿ywa sformu³o-
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wania „importowana z systemu elektroenergetycznego pañstw niebêd¹cych cz³onkami
Unii Europejskiej”. Regulacja ta wyprowadzona zosta³a do ustawy na mocy ustawy
o zmianie ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne,
ustawy – Prawo ochrony œrodowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodnoœci (Dz. U.
Nr 21, poz. 124).

Odnosz¹c siê do przepisu § 1 ust. 1 rozporz¹dzenia dywersyfikacyjnego, nale¿y
uwzglêdniæ, ¿e przepis ten okreœlaj¹cy maksymalny udzia³ gazu importowanego z jed-
nego kraju pochodzenia, w stosunku do ca³kowitej wielkoœci gazu importowanego
w danym roku nie dotyczy³ (do dnia uzyskania przez RP cz³onkostwa w UE) gazu wydo-
bywanego w pañstwach cz³onkowskich UE.

Ratio legis tego przepisu polega na ograniczeniu iloœci gazu kupowanego z jednego
kraju pochodzenia. Jak wynika z § 2 ust. 2 omawianego rozporz¹dzenia, ograniczenie
to nie dotyczy³o gazu wydobywanego w pañstwach cz³onkowskich UE. Powy¿sze pro-
wadzi do wniosku, ¿e o ile gaz by³ wydobywany w pañstwach cz³onkowskich UE, to od
dnia uzyskania przez RP cz³onkostwa w UE nie znajdowa³ zastosowania przepis ogra-
niczaj¹cy maksymalny udzia³ gazu kupowanego z jednego kraju pochodzenia. Tym sa-
mym nale¿y uznaæ, ¿e do dnia uzyskania przez RP cz³onkostwa w UE, gaz wydobywany
w pañstwach cz³onkowskich UE nie by³ uwzglêdniany przy obliczaniu maksymalnego
udzia³u gazu importowanego z jednego kraju pochodzenia.

Natomiast po uzyskaniu cz³onkostwa RP w UE do polskiego porz¹dku prawnego
wprowadzone zosta³y postanowienia Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym (Dz. U. UE.L.94. l.3), zgodnie z którymi ograniczenia iloœciowe w przywozie
oraz wszelkie œrodki o skutku równowa¿nym s¹ zakazane miêdzy Umawiaj¹cymi siê
Stronami (art. 11). Tak wiêc, przyjêcie rozumienia pojêcia „importowany” jako pocho-
dz¹cy z krajów cz³onkowskich UE skutkowa³oby wprowadzeniem ograniczeñ w zaku-
pie gazu pochodz¹cego z jednego z krajów cz³onkowskich UE i by³oby niezgodne
z art. 11 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Nale¿y podnieœæ, i¿ podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym kwestiê importu
towarów do RP jest ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
z 2009 r. Nr 3, poz. 11). Ustawa ta definiuje import jako przywóz wyrobów akcyzowych
z terytoriów pañstw trzecich na terytorium kraju. W zakres przedmiotowy importu nie
wchodzi, osobno zdefiniowane, nabycie wewn¹trzwspólnotowe tj. przemieszczenie wy-
robów akcyzowych z terytorium pañstwa cz³onkowskiego na terytorium kraju.

Tym samym, gaz ziemny sprowadzony w ramach nabycia wewn¹trzwspólnotowego
nie powinien byæ uwzglêdniany przy obliczaniu udzia³u, o którym mowa w § 1 ust. 1
przedmiotowego rozporz¹dzenia.

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e w celu ustalenia maksymalnego udzia³u gazu
importowanego z jednego kraju pochodzenia nale¿y odnieœæ t¹ (tj. importowan¹ z tego
kraju) iloœæ gazu tylko i wy³¹cznie do iloœci gazu ziemnego „importowanego” (czyli po-
chodz¹cego z pañstw niebêd¹cych cz³onkami Wspólnoty Europejskiej), przez tego
przedsiêbiorcê w danym roku. W konsekwencji gaz ziemny sprowadzony w ramach na-
bycia wewn¹trzwspólnotowego nie jest uwzglêdniany przy obliczaniu udzia³u, o któ-
rym mowa w § 1 ust. 1 rozporz¹dzenia dywersyfikacyjnego.

Przedk³adaj¹c powy¿sze informacje wyra¿am nadziejê, ¿e stanowi¹ one wyczerpu-
j¹c¹ odpowiedŸ na pytania zawarte w interpelacji Pana senatora Eryka Smulewicza.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Ostatnio znowelizowane przepisy kodeksu pracy o podnoszeniu kwali-

fikacji zawodowych, art. 1031–1036 k.p., budz¹ w praktyce wiele w¹tpli-
woœci.

Proszê wiêc o wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii.
1. Czy pracodawca mo¿e wypowiedzieæ pracownikowi umowê o podno-

szenie kwalifikacji zawodowych?
2. Czy w sytuacji, gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe, stu-

diuj¹c, zaœ jego studia nie koñcz¹ siê dyplomem, lecz œwiadectwem ukoñcze-
nia studiów, przys³uguje mu dwadzieœcia jeden dni urlopu? Czy w sytuacji,
gdy studiuj¹c, wykorzysta³ dwadzieœcia jeden dni urlopu, a nie uzyska³
dyplomu, lecz œwiadectwo ukoñczenia, musi skompensowaæ pracodawcy
ten urlop?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 15.04.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Eryka Smulewicza na
69. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przekazane przy piœmie z dnia 2 lu-
tego br., znak: BPS/DSK-043-3312/11, pragnê uprzejmie wyjaœniæ co nastêpuje.

Uchwalenie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 105, poz. 655), która
wprowadzi³a do Kodeksu pracy nowe przepisy w zakresie podnoszenia przez pracowni-
ków kwalifikacji zawodowych, nast¹pi³o w wyniku inicjatywy senackiej. W zwi¹zku
z powy¿szym, mogê jedynie wyraziæ niewi¹¿¹cy pogl¹d w kwestiach poruszonych
w oœwiadczeniu Pana Senatora.

W mojej ocenie, przepisy Kodeksu Pracy dotycz¹ce podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych nie przewiduj¹ mo¿liwoœci rozwi¹zania umowy szkoleniowej za wypowiedze-
niem dokonanym przez jedn¹ ze stron umowy. Oznacza to, ¿e pracodawca nie jest
uprawniony do wypowiedzenia umowy szkoleniowej – w oparciu o normy ustawowe.

Z kolei zawarcie w umowie szkoleniowej klauzuli o prawie jej wypowiedzenia przez
pracodawcê, jak siê wydaje mo¿e znaleŸæ oparcie w zasadzie swobody umów, jednak
powinno byæ dodatkowo oceniane w œwietle przepisów art. 1034 i art. 8 Kodeksu pracy.
Zgodnie z art. 1034 § 2, ¿adne z postanowieñ umowy szkoleniowej nie mo¿e byæ mniej
korzystne dla pracownika, ni¿ przepisy Kodeksu pracy dotycz¹ce podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych przez pracownika. Przepisy Kodeksu pracy przewiduj¹ obowi¹zkowe
œwiadczenia dla pracowników podnosz¹cych kwalifikacje zawodowe, nie przewiduj¹
natomiast dla takich pracowników ¿adnych gwarancji w zakresie œwiadczeñ dodatko-
wych. Œwiadczenia dodatkowe mog¹ byæ przyznane pracownikom podnosz¹cym kwali-
fikacje zawodowe przez pracodawcê.
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Bior¹c to pod uwagê, jestem zdania, ¿e zamieszczenie w umowie szkoleniowej po-
stanowienia uprawniaj¹cego pracodawcê do wypowiedzenia umowy mog³oby dotyczyæ
jedynie tych jej postanowieñ, które odnosz¹ siê do przyznania pracownikowi œwiad-
czeñ dodatkowych. Mo¿liwoœæ ograniczenia lub zniesienia obci¹¿eñ pracodawcy w tym
zakresie dokonana z zastosowaniem okresu wypowiedzenia, nie mo¿e byæ bowiem oce-
niona w œwietle przepisów Kodeksu pracy, jako mniej korzystna dla pracowników.
Skorzystanie przez pracodawcê z klauzuli o dopuszczalnoœci wypowiedzenia postano-
wieñ umowy szkoleniowej w zakresie œwiadczeñ dodatkowych mo¿e byæ jed- nak,
w konkretnych przypadkach, oceniane w œwietle art. 8 Kodeksu pracy. Nale¿y bo-
wiem pamiêtaæ, ¿e nie mo¿na czyniæ ze swego prawa u¿ytku, który by³by sprzeczny ze
spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami wspó³¿ycia spo³e-
cznego.

Moim zdaniem umowa szkoleniowa nie mo¿e natomiast zawieraæ postanowienia
o mo¿liwoœci wczeœniejszego rozwi¹zania tej umowy za wypowiedzeniem dokonanym
przez pracodawcê, ewentualnie klauzuli dotycz¹cej wypowiedzenia œwiadczeñ przys³u-
guj¹cych z mocy prawa pracownikowi podnosz¹cemu kwalifikacje zawodowe (art. 1031

§ 2 k.p.). W obu bowiem przypadkach takie postanowienie umowy by³oby dla pracow-
nika mniej korzystne, ni¿ przepisy Kodeksu pracy dotycz¹ce podnoszenia kwalifikacji
zawodowych przez pracownika. Nie ma natomiast przeszkód prawnych, aby do roz-
wi¹zania umowy szkoleniowej dosz³o w wyniku zgodnego oœwiadczenia woli obu jej
stron, skoro taka wola jest tak¿e konieczna do zawarcia umowy szkoleniowej.

Odnosz¹c siê do kolejnej kwestii poruszonej w oœwiadczeniu Pana Senatora,
zwi¹zanej z dokumentem otrzymywanym na zakoñczenie studiów podyplomowych, ja-
kim jest œwiadectwo ukoñczenia takich studiów, uprzejmie informujê, ¿e z punktu wi-
dzenia przepisów art. 1032 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy dla prawa pracownika do urlopu
szkoleniowego nie ma znaczenia, jaki dokument otrzyma na zakoñczenie studiów, czy
bêdzie to dyplom ukoñczenia studiów czy te¿ œwiadectwo ukoñczenia studiów.

Stojê na stanowisku, ¿e istotne jest czy pracownik koñcz¹cy studia podyplomowe
bêdzie zobowi¹zany do z³o¿enia pracy dyplomowej albo z³o¿enia egzaminu dyplomowe-
go, b¹dŸ te¿ z³o¿enia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Zgodnie z przepisami
§ 8 rozporz¹dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie rodzajów tytu³ów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów
dyplomów oraz œwiadectw wydawanych przez uczelnie (Dz.U. z 2009 r. Nr 11, poz. 61,
z póŸn. zm.), warunkiem wydania œwiadectwa ukoñczenia studiów podyplomowych
jest zrealizowanie przewidzianego w programie tych studiów zakresu kszta³cenia, z³o-
¿enie egzaminów przewidzianych programem oraz z³o¿enie pracy dyplomowej lub egza-
minu dyplomowego, je¿eli program studiów to przewiduje.

Zatem prezentujê pogl¹d, i¿ urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 1032 § 1
pkt 4 k.p., nie bêdzie przys³ugiwa³ pracownikowi podnosz¹cemu kwalifikacje zawodo-
we na studiach podyplomowych, je¿eli program tych studiów nie bêdzie przewidywa³
z³o¿enia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego ani pracy dyplomowej i egza-
minu dyplomowego.

Ponadto pragnê zwróciæ uwagê Pana Senatora na art. 1036 Kodeksu pracy, zawie-
raj¹cy rozwi¹zania prawne, których stosowanie minimalizuje skutki finansowe dla
pracodawców, zwi¹zane ze zdobywaniem lub uzupe³nianiem wiedzy i umiejêtnoœci
pracowników, w tym wynikaj¹ce z koniecznoœci udzielenia p³atnego urlopu szkolenio-
wego. Kodeks pracy pozostawia woli i ocenie obu stron stosunku pracy decyzjê w kwe-
stii skorzystania z tego rozwi¹zania prawnego.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wydzia³ Gospodarczy w Ciechanowie rozpoznaje sprawy dotycz¹ce pod-

miotów gospodarczych z terenu w³aœciwoœci s¹dów rejonowych w Ciechano-
wie, M³awie i P³oñsku. £¹cznie swoj¹ w³aœciwoœci¹ obejmuje oko³o
czterdziestu gmin, z których czêœæ po³o¿ona jest w znacznej odleg³oœci od Cie-
chanowa – oko³o 80 km. W wydziale tym funkcjonuje Oddzia³ Centralnej Infor-
macji KRS oraz punkt przyjmowania og³oszeñ do „Monitora S¹dowego
i Gospodarczego”. Liczba wydawanych odpisów i og³oszeñ systematycznie
wzrasta. W 2010 r. rozpatrzono 3049 wniosków. Ogó³em miesiêcznie realizo-
wanych jest oko³o 320 wniosków. W porównaniu z ubieg³ymi latami liczba
spraw gospodarczych rozstrzyganych w wydziale wzrasta. W 2010 r. rozpoz-
nano 1149 spraw. Od stycznia 2011 r. w wydziale bêdzie orzeka³ jeszcze je-
den sêdzia.

Za utrzymaniem dotychczasowego stanu rzeczy przemawia tak¿e tempo
postêpowania, jakie jest niezbêdne podczas rozpoznawania spraw gospo-
darczych. W wydziale tempo postêpowania kszta³tuje siê na wysokim pozio-
mie. Przeciêtny czas trwania postêpowania wynosi dwa i pó³ miesi¹ca. S¹d
pe³ni funkcjê arbitra wobec podmiotów gospodarczych, winien byæ wiêc do-
stêpny dla ka¿dego, bez utrudnieñ co do odleg³oœci i kosztów. Ponadto ma siê
prawo oczekiwaæ rozpoznania sprawy w terminie przewidzianym prawem
gospodarczym.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 10.03.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Eryka Smulewicza w sprawie znie-

sienia Wydzia³u Gospodarczego w S¹dzie Rejonowym w Ciechanowie z³o¿one podczas
69. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2011 r., które
przekazane zosta³o przy piœmie z dnia 2 lutego 2011 r. Nr BPS/DSK-043-3313/11 –
uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Na wstêpie pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e prace w zakresie zniesienia
niewielkich wydzia³ów gospodarczych funkcjonuj¹cych w s¹dach okrêgowych i s¹dach
rejonowych podjête zosta³y przede wszystkim z uwagi na znacz¹cy spadek wp³ywu
spraw gospodarczych na przestrzeni ostatnich lat. W s¹dach rejonowych, w zakresie
najwa¿niejszych kategorii spraw „GC” i „GC-upr”, wp³yw spad³ z 95.980 spraw (2000 r.)
do 61.467 spraw (2009 r.), a wiêc do poziomu 64% wp³ywu z roku 2000.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e zniesienie ma³ych wydzia³ów gospodarczych uzasadnione jest
tak¿e koniecznoœci¹ utworzenia silnych jednostek s¹downictwa gospodarczego, co
z kolei przyczyni siê do bardziej efektywnego wykorzystania kadry sêdziowskiej orzeka-
j¹cej w tym pionie.
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Funkcjonowanie okreœlonej struktury s¹downictwa powszechnego znajduje uza-
sadnienie w przypadku odpowiedniego wp³ywu spraw. Tymczasem liczba spraw gospo-
darczych wp³ywaj¹cych do S¹du Rejonowego w Ciechanowie kszta³tuje siê na poziomie
poni¿ej œredniej krajowej. W 2009 r. do wskazanego Wydzia³u wp³ynê³y 233 sprawy go-
spodarcze z repertoriów „GC” i „GC-upr”. Œredni wp³yw spraw ze wskazanych reperto-
riów do wydzia³u gospodarczego s¹du rejonowego w kraju wyniós³ natomiast
w omawianym okresie ok. 820 spraw. W I pó³roczu 2010 r. do S¹du Rejonowego w Cie-
chanowie wp³ynê³o 138 spraw z repertoriów „GC” i „GC-upr”, przy œredniej krajowej
wynosz¹cej ok. 420 spraw.

Odnosz¹c siê do podniesionego w oœwiadczeniu argumentu odnoœnie do wzrostu
wp³ywu spraw gospodarczych do S¹du Rejonowego w Ciechanowie, nale¿y wskazaæ, ¿e
w 2006 r. wp³yw spraw „GC” do omawianej jednostki wynosi³ 191, w 2007 r. – 153,
w 2008 r. – 133 i w 2009 r. – 184. W przypadku tym nie mamy zatem do czynienia ze
sta³¹ tendencj¹ wzrostow¹.

Sprawy gospodarcze z planowanego do zniesienia Wydzia³u w Ciechanowie przej-
mie S¹d Rejonowy w P³ocku. Z uwagi na niewielk¹ liczbê spraw wp³ywaj¹cych do Wy-
dzia³u Gospodarczego S¹du Rejonowego w Ciechanowie, reorganizacja ta nie powinna
spowodowaæ wyd³u¿enia czasu oczekiwania na rozpoznanie sprawy. Potwierdzeniem
tej tezy s¹ dane statystyczne za rok 2009, wg których wskaŸnik sprawnoœci postêpowa-
nia w sprawach gospodarczych „GC” w S¹dzie Rejonowym w Ciechanowie wynosi³ 4,8
miesi¹ca, a w S¹dzie Rejonowym w P³ocku – 5,1 miesi¹ca. Ró¿nica wynosi zatem zale-
dwie 0,3 miesi¹ca na niekorzyœæ S¹du Rejonowego w P³ocku. Natomiast w sprawach
gospodarczych „GNc” S¹d Rejonowy w P³ocku zanotowa³ w 2009 r. lepszy wynik w za-
kresie sprawnoœci postêpowania (0,2 miesi¹ca) ni¿ S¹d Rejonowy w Ciechanowie (1,2
miesi¹ca).

Istotne znaczenie dla oceny zasadnoœci i mo¿liwoœci przeprowadzenia omawianej
zmiany organizacyjnej ma ponadto fakt, ¿e zosta³a ona pozytywnie zaopiniowana przez
Prezesa S¹du Okrêgowego w P³ocku.

Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e kwestie zwi¹zane z koniecznoœci¹ dojazdu do P³ocka
nie powinny stanowiæ istotnego problemu zarówno dla przedsiêbiorców jak i ich pe³no-
mocników. W przypadku omawianej reorganizacji zasiêg podmiotowy negatywnych
skutków spo³ecznych by³by zatem ograniczony. Ponadto, konstytucyjna zasada dostê-
pu do s¹du realizowana jest przede wszystkim poprzez zapewnienie sprawnego rozpoz-
nania sprawy przez s¹d w³aœciwy merytorycznie, co nie musi oznaczaæ jego fizycznej
bliskoœci.

Niezale¿nie od powy¿szego podnieœæ nale¿y, ¿e przygotowywany projekt rozpo-
rz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie utworze-
nia s¹dów gospodarczych, uwzglêdniaj¹cy zniesienie niewielkich wydzia³ów gospo-
darczych w s¹dach okrêgowych i rejonowych, znajduje siê nadal w fazie konsultacji
oraz uzgodnieñ i dopiero ich zakoñczenie pozwoli na wypracowanie ostatecznego
kszta³tu wskazanego aktu prawnego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Trasa komunikacji kolejowej miêdzy Katowicami a Gdyni¹ przebiegaj¹ca

przez Karsznice – Inowroc³aw jest najkrótsz¹ drog¹ ze Œl¹ska na Wybrze¿e.
Ten wa¿ny szlak komunikacyjny mia³ i ma istotne znaczenie dla regionu. Je-
szcze do niedawna bowiem pasa¿erowie z województwa ³ódzkiego, z okolic
Sieradza, Zduñskiej Woli, £asku mogli udawaæ siê do miejscowoœci po³o¿o-
nych na pó³nocy Polski tylko okrê¿n¹ drog¹, co wyd³u¿a³o czas podró¿y
o dziewiêæ, dziesiêæ godzin. Przywrócenie w ubieg³ym roku kursowania po-
ci¹gu InterRegio „Bursztyn” nr R-45521/R-54516 relacji Katowice – Gdynia
i Gdynia – Katowice w wyznaczone dni roku tylko po³owicznie rozwi¹za³o tê
uci¹¿liwoœæ komunikacyjn¹.

Wy³¹czanie po³¹czeñ kolejowych w Polsce wi¹¿e siê z marginalizacj¹
okreœlonych obszarów oraz pozbawieniem szans na korzystanie z taniego
œrodka komunikacji mieszkañców najmniej zamo¿nych miejscowoœci. Stano-
wisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie nierentownoœci po³¹czeñ kole-
jowych i w konsekwencji ich likwidowania, jak ostatnio w zwi¹zku
z wprowadzeniem nowego rozk³adu jazdy mieliœmy okazjê siê przekonaæ,
wydaje siê polityk¹ krótktowzroczn¹. Warto zwróciæ uwagê na komunikacyj-
n¹ politykê naszych zachodnich s¹siadów. Na przyk³ad koleje niemieckie nie
likwiduj¹ nawet deficytowych po³¹czeñ ze wzglêdu na obowi¹zek pañstwa
wobec obywateli maj¹cy na celu zabezpieczenie po³¹czeñ publicznych
w szczególnoœci obszarom o mniejszym strategicznie znaczeniu.

W zwi¹zku z potrzebami regionu zwracam siê do Pana Ministra w imieniu
mieszkañców miasta Zduñska Wola i powiatu, a tak¿e mieszkañców poblis-
kich gmin znajduj¹cych siê na trasie kolejowej poci¹gu InterRegio „Bursztyn”
relacji Katowice – Gdynia i z powrotem z proœb¹ o ponowne przeanalizowanie
stanu komunikacji kolejowej w tej czêœci województwa ³ódzkiego oraz przy-
wrócenie regularnego, ca³orocznego po³¹czenia na wymienionej trasie, z mo¿-
liwoœci¹ zatrzymywania siê poci¹gu na stacji kolejowej Zduñska Wola
Karsznice Po³udniowe.

Bardzo proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi z pominiêciem po-
wszechnie stosowanej formu³y o nieop³acalnoœci po³¹czeñ komunikacji kole-
jowej.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie dotycz¹ce po³¹czeñ kolejowych z³o¿one przez sena-

tora Marka Trzciñskiego podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r.,
przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.

Po³¹czenia kolejowe mog¹ byæ realizowane na zasadach komercyjnych (na w³asne
ryzyko handlowe przewoŸników) b¹dŸ w oparciu o dofinansowanie: z bud¿etu pañstwa
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lub samorz¹dów województw. Likwidacja po³¹czeñ z powodu ich nierentownoœci mo¿e
dotyczyæ wy³¹cznie po³¹czeñ realizowanych na zasadach komercyjnych. W przypadku
po³¹czeñ dofinansowanych przewoŸnik otrzymuje œrodki finansowe na pokrycie deficy-
tu wynikaj¹cego z tytu³u uruchamiania nierentownego po³¹czenia, co czyni je op³acal-
nymi z punktu widzenia danej spó³ki.

Problemem po³¹czeñ dofinansowywanych nie jest wiêc ich nierentownoœæ, lecz wy-
sokoœæ œrodków przeznaczonych na ten cel w danym bud¿ecie, od czego zale¿y zakres
oferty, która mo¿e funkcjonowaæ dziêki przekazywanym przewoŸnikom œrodkom.

Minister Infrastruktury dofinansowuje miêdzywojewódzkie przewozy pasa¿erskie
na podstawie art. 40a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z póŸn. zm.). Obecnie umowa o organizowanie, wykonywanie
i dotowanie przedmiotowych przewozów zawarta jest z „PKP Intercity” SA na okres do
2013 roku.

Przewozy pasa¿erskie maj¹ tendencjê spadkow¹. Jednoczeœnie koszty wykonywa-
nia przewozów rosn¹. W tej sytuacji, przy sta³ej wysokoœci dofinansowania, wyno-
sz¹cej od 2007 roku 240 mln z³, nie jest mo¿liwe obejmowanie dofinansowaniem
z bud¿etu pañstwa takiego samego zakresu po³¹czeñ. Tym samym, uruchamianie ja-
kichkolwiek nowych po³¹czeñ jest problematyczne, gdy¿ wymaga ograniczenia oferty
dofinansowanej w innym regionie kraju.

Z dniem 1 marca 2011 r. zaplanowano likwidacjê ok. 30 po³¹czeñ objêtych dofinan-
sowaniem. Pomimo to œrodki zaplanowane na 2011 r. na dofinansowanie tych przewo-
zów nadal s¹ ni¿sze ni¿ oczekuj¹ tego przewoŸnicy dla utrzymania oferty na za³o¿onym
poziomie.

Obecnie poci¹gi poœpieszne na trasie Katowice – Gdynia kursuj¹ przez £ódŸ za-
miast przez Zduñsk¹ Wolê, Inowroc³aw. Przywrócenie po³¹czeñ tras¹ przez Zduñsk¹
Wolê, Inowroc³aw spowodowa³oby koniecznoœæ zapewnienia dodatkowych po³¹czeñ na
trasie Katowice – £ódŸ oraz £ódŸ – Gdynia, na co obecnie brak jest œrodków w bud¿ecie
pañstwa.

Za najkorzystniejsze rozwi¹zanie uwa¿ane jest wprowadzenie po³¹czeñ dofinanso-
wanych przez samorz¹dy województw w relacji Zduñska Wola – Inowroc³aw skomuni-
kowanych z poci¹gami poœpiesznymi kursuj¹cymi na trasie Poznañ – Inowroc³aw –
Gdynia. Niestety, z informacji posiadanych przez Ministerstwo Infrastruktury wynika,
¿e stanowisko Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do-
tychczas uniemo¿liwia³o realizacjê proponowanej oferty.

Poci¹gi miêdzywojewódzkie interREGIO uruchamiane przez spó³kê „Przewozy Re-
gionalne” kursuj¹ w oparciu o dofinansowanie ze strony samorz¹dów województw
b¹dŸ na zasadach komercyjnych. Ministerstwo Infrastruktury nie ma ¿adnego wp³ywu
na ofertê po³¹czeñ miêdzywojewódzkich realizowanych przez przewoŸnika samorz¹do-
wego.

Wobec powy¿szego wszelkie wnioski dotycz¹ce po³¹czeñ interREGIO wykonywa-
nych przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. nale¿y kierowaæ bezpoœrednio do przewoŸ-
nika b¹dŸ do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa £ódzkiego jako wspó³w³aœciciela
Spó³ki.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Na ³uszczycê w naszym kraju choruje blisko 800 tysiêcy osób. Tylko

w najciê¿szych przypadkach NFZ refunduje drogie leczenie biologiczne, któ-
rego koszt wynosi 20 tysiêcy z³ za pó³roczn¹ kuracjê. Polska jest zatem kra-
jem, w którym pacjent cierpi¹cy na powa¿ne choroby skóry ma ograniczony
dostêp do nowoczesnych metod terapii. Tylko 300 chorych korzysta ze zdecy-
dowanie najbardziej kosztownej terapii zwalczaj¹cej ³uszczycê (biologicznej),
nastêpnych 500 czeka w kolejce do leczenia. Tymczasem wszyscy z nich
kwalifikuj¹ siê do objêcia natychmiastow¹ opiek¹ i dostêpu do najlepszych
terapii. Pacjenci stosuj¹cy leki biologiczne wskazuj¹ na wiele ich zalet, w tym
przede wszystkim na wysoki stopieñ bezpieczeñstwa w trakcie d³ugotrwa³ej
terapii, oraz na fakt, ¿e choroba staje siê coraz mniej uci¹¿liwa. ¯adna inna
metoda nie daje tak szybkiej i skutecznej remisji, znane s¹ równie¿ przypad-
ki zahamowania nawrotów ³uszczycy.

Nie dla ka¿dego pacjenta lek refundowany jest najodpowiedniejszy, jed-
nak lekarze dermatolodzy nie mog¹ go zamieniæ na inny, w³aœciwszy, gdy¿
NFZ nie przewiduje finansowania leków niefiguruj¹cych na oficjalnej liœcie.
Chorzy zmagaj¹cy siê codziennie z negatywnymi skutkami ³uszczycy nie mo-
g¹ pogodziæ siê z sytuacj¹, ¿e lek u³atwiaj¹cy im funkcjonowanie du¿o bar-
dziej ni¿ konwencjonalne metody jest zbyt drogi i przys³uguje jedynie
okreœlonej grupie pacjentów. Warto wzi¹æ pod uwagê równie¿ to, ¿e nowo-
czesne, choæ drogie leki w perspektywie czasu przynios³yby oszczêdnoœci fi-
nansowe.

Szanowna Pani Minister, proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy ³uszczyca jako choroba faktycznie przewlek³a zostanie umieszczo-

na w rejestrze chorób Ministerstwa Zdrowia?
2. Czy resort bierze pod uwagê mo¿liwoœci zwiêkszenia œrodków prze-

znaczonych na nowoczesne terapie lekami biologicznymi?

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.04.05

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Marka Trzciñskiego z³o¿one podczas

69. posiedzenia Senatu RP dotycz¹ce kwestii zwi¹zanych z finansowaniem leczenia pa-
cjentów chorych na ³uszczycê, przes³ane przy piœmie BPS/DSK-043-3315/11 uprzej-
mie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Warunki udzielania i zakres œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych, a tak¿e zasady i tryb finansowania tych œwiadczeñ okreœla ustawa
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.). Zgodnie z art. 15 tej usta-
wy œwiadczeniobiorcy maj¹ prawo do œwiadczeñ opieki zdrowotnej, których celem jest
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zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób,
leczenie, pielêgnacja oraz zapobieganie niepe³nosprawnoœci i jej ograniczanie.

Wykazy oraz warunki realizacji œwiadczeñ gwarantowanych w poszczególnych za-
kresach œwiadczeñ opieki zdrowotnej okreœlaj¹ rozporz¹dzenia ministra zdrowia, wy-
dane na podstawie art. 31d wymienionej ustawy. Natomiast postêpowania w sprawie
zawarcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach
i zakresach, w tym warunki wymagane od œwiadczeniodawców zainteresowanych za-
warciem umowy, oraz szczegó³owe zasady rozliczania i finansowania tych œwiadczeñ
okreœlaj¹ zarz¹dzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

W nawi¹zaniu do pytania dotycz¹cego umieszczenia ³uszczycy w rejestrze chorób
uprzejmie informujê, i¿ na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych minister
w³aœciwy do spraw zdrowia okreœla w drodze rozporz¹dzenia wykaz leków i wyrobów
medycznych, które s¹ przepisywane bezp³atnie, za op³at¹ rycza³tow¹ lub za czêœciow¹
odp³atnoœci¹ œwiadczeniobiorcom choruj¹cym na choroby zakaŸne lub psychiczne
oraz upoœledzonym umys³owo, a tak¿e choruj¹cym na niektóre choroby przewlek³e,
wrodzone lub nabyte. Minister w³aœciwy do spraw zdrowia okreœla w drodze rozpo-
rz¹dzenia wykaz powy¿szych chorób oraz dla ka¿dej z tych chorób wykaz leków i wyro-
bów medycznych, które ze wzglêdu na choroby okreœlone w wykazie s¹ przepisywane
bezp³atnie, za op³at¹ rycza³tow¹ lub za czêœciow¹ odp³atnoœci¹ bior¹c pod uwagê sta-
nowiska Zespo³u do Spraw Gospodarki Lekami, dostêpnoœæ do leków i wyrobów medycz-
nych, bezpieczeñstwo ich stosowania oraz kryteria o których mowa w art. 31a ust. 1
przedmiotowej ustawy. Umieszczanie leków i wyrobów medycznych w wykazie leków
refundowanych odbywa siê trybem wnioskowym. Ustalaj¹c wykazy Minister Zdrowia
rozpatruje wnioski z³o¿one zgodnie z art. 39 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodków publicznych.

Czêœæ z leków stosowanych w leczeniu ³uszczycy obecnie znajduje siê w wykazie le-
ków refundowanych. S¹ to leki zawieraj¹ce substancje czynne takie jak: methotrexa-
tum, acitretinum, ciclosporinum, sulfasalazinum, ketoconazolum oraz ró¿ne antybio-
tyki. Ponadto ze œrodków publicznych finansowana jest fototerapia ³uszczycy.

Najnowszymi lekami stosowanymi w leczeniu ³uszczycy s¹ leki biologiczne. Doce-
niaj¹c wagê problemu zdrowotnego, jakim jest ciê¿ka ³uszczyca zapewniono dostêp-
noœæ pacjentom do leczenia biologicznego poprzez umo¿liwienie finansowania leczenia
³uszczycy zwyk³ej z zastosowaniem leków biologicznych w ramach Jednorodnych Grup
Pacjentów. Finansowanie odbywa siê na podstawie zarz¹dzenia 32/2010/DSOZ Preze-
sa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r., w którym wprowadzono mo¿-
liwoœæ rozliczenia leczenia ciê¿kiej ³uszczycy pospolitej przeciwcia³ami monoklonalnymi
(J40) oraz du¿ych chorób dermatologicznych (J39) w ramach Jednorodnych Grup Pa-
cjentów (JGP). Niezale¿nie od nowej mo¿liwoœci rozliczenia leczenia chorych z ³uszczyc¹
pospolit¹, pozostawiono mo¿liwoœæ finansowania innych terapii pacjentów zarówno z ³u-
szczyc¹ pospolit¹, jak te¿ z zapaleniem ci¹g³ym krostkowym koñczyn, ³uszczyc¹ kro-
stkow¹ d³oni i podeszew, ³uszczyc¹ grudkow¹, a tak¿e inn¹ i nieokreœlon¹ ³uszczyc¹.

Jednak do ministerstwa zdrowia docieraj¹ opinie, i¿ aktualne rozliczanie w ramach
JGP ma wiele wad. Nie jest mo¿liwe na przyk³ad rozliczenie terapii wszystkimi ujêtymi
w rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych lekami biologicznymi.
W zwi¹zku z przedstawionymi powy¿ej informacjami, zosta³a podjêta decyzja o konty-
nuacji prac zmierzaj¹cych do zmiany rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie
œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych w zakresie zakwalifi-
kowania œwiadczenia leczenia ³uszczycy zwyk³ej w ramach terapeutycznego programu
zdrowotnego jako œwiadczenia gwarantowanego. Po ukoñczeniu prac na forum Mini-
sterstwa Zdrowia projekt programu zostanie przekazany do oceny przez Agencjê Oceny
Technologii Medycznych.

W przypadku uzyskania pozytywnej rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Techno-
logii Medycznych dla kszta³tu programu terapeutycznego projekt zmiany rozporz¹dze-
nia Ministra Zdrowia w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu programów
zdrowotnych bêdzie móg³ byæ procedowany zgodnie z procedur¹ legislacyjn¹.
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Ponadto uprzejmie informujê, ¿e zakwalifikowanie œwiadczenia „Leczenie ³uszczy-
cowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” realizowanego w ramach terapeu-
tycznego programu zdrowotnego w przedstawionym kszta³cie uzyska³o pozytywn¹
rekomendacjê Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych – Rekomendacja
nr 38/2010 z dnia 18 paŸdziernika 2010 r. w sprawie zasadnoœci zakwalifikowania
œwiadczenia „Leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”. Re-
komendacja ta oparta zosta³a na Stanowisku Rady Konsultacyjnej nr 74/22/2010
z dnia 18 paŸdziernika 2010 r.

Uzyskanie tej rekomendacji umo¿liwi³o rozpoczêcie prac legislacyjnych nad zmian¹
rozporz¹dzenia ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwa-
rantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148, ze zm.)
w celu objêcia finansowaniem przedmiotowego programu. Obecnie koñczy siê etap
konsultacji wewnêtrznych i projekt rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj¹cego
rozporz¹dzenie w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu programów zdrowot-
nych zostanie przekazany do uzgodnieñ zewnêtrznych, w tym konsultacji spo³ecznych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z proœb¹ o sprawdzenie prawid³owoœci postêpowania upad-

³oœciowego w s¹dzie rejonowym £ódŸ-Œródmieœcie, dotycz¹cej jednej ze spó-
³ek dzia³aj¹cych na terenie Rawy Mazowieckiej. Z uzyskanych przez mnie
informacji, zarówno od d³u¿niczki, jak i od jednego z wierzycieli, wynika, ¿e
syndyk prowadz¹cy postêpowanie upad³oœciowe dopuszcza siê dzia³añ nie-
gospodarnych i marnotrawnych oraz dzia³a wbrew interesom zarówno d³u¿-
nika, jak i wierzycieli. Tak prowadzone postêpowanie upad³oœciowe nie s³u¿y
niczemu poza w³asnym interesem syndyka. Proszê zatem Pana Ministra
Sprawiedliwoœci o sprawdzenie prawid³owoœci tego postêpowania,
a w szczególnoœci o skontrolowanie, czy to postêpowanie nie toczy siê ze
szkod¹ dla wierzycieli, w interesie których powinno byæ prowadzone.

Na kanwie tej sprawy proszê tak¿e Ministra Sprawiedliwoœci o informa-
cjê, czy resort analizuje efektywnoœæ postêpowañ upad³oœciowych pod k¹tem
oceny prawid³owoœci postêpowania syndyków, a tak¿e nadzoru nad ich
dzia³alnoœci¹ ze strony sêdziów komisarzy.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 1 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r. w sprawie nieprawid³o-
woœci w postêpowaniu upad³oœciowym S¹du Rejonowego dla £. w £., uprzejmie przed-
stawiam co nastêpuje.

S¹d Rejonowy dla £. w £. na wniosek wierzyciela Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
postanowieniem z dnia 14 maja 2010 r. og³osi³ upad³oœæ d³u¿niczki Pani Iwony Œ. obej-
muj¹c¹ likwidacjê maj¹tku. Na skutek za¿alenia d³u¿niczki S¹d Okrêgowy w £. w dniu
13 lipca 2010 r. uchyli³ powy¿sze postanowienie i sprawê przekaza³ do ponownego roz-
poznania.

Postanowieniem z dnia 4 listopada 2010 r. S¹d Rejonowy dla £. w £. po ponownym
rozpoznaniu sprawy og³osi³ upad³oœæ d³u¿niczki obejmuj¹c¹ likwidacjê maj¹tku. Za¿a-
lenie d³u¿niczki na to orzeczenie z powodu nieuiszczenia op³aty s¹dowej zosta³o odrzu-
cone przez S¹d Rejonowy w dniu 18 stycznia 2011 r. Postanowienie nie jest
prawomocne.

Jednoczeœnie uprzejmie wyjaœniam, ¿e po uchyleniu postanowienia o og³oszeniu
upad³oœci z dnia 14 maja 2010 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania,
sêdzia-komisarz na wniosek d³u¿niczki postanowieniem z dnia 26 lipca 2010 r. na
podstawie art. 309 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze
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(j.t. Dz.U. 2009, Nr 175, poz. 1361 ze zm.) wstrzyma³ likwidacjê masy upad³oœci do cza-
su uprawomocnienia siê postanowienia o og³oszeniu upad³oœci i na podstawie art. 310
ust. 2 tej ustawy zezwoli³ jedynie na sprzeda¿ z wolnej rêki ruchomoœci za cenê oszaco-
wania na pokrycie bie¿¹cych kosztów postêpowania. Postanowienie to zosta³o uchylo-
ne na wniosek syndyka masy upad³oœci postanowieniem sêdziego-komisarza z dnia
18 stycznia 2011 r. W zwi¹zku z powy¿szym w toku postêpowania upad³oœciowego
w okresie od 26 lipca 2010 r. do 18 stycznia 2011 r. nie podejmowano czynnoœci likwi-
dacyjnych, a zatem nie zosta³ sporz¹dzony plan podzia³u i nie dosz³o do zaspokojenia
wierzycieli.

W tym stanie rzeczy zarzuty zawarte w oœwiadczeniu Pana Senatora, i¿ syndyk ma-
sy upad³oœci dopuszcza siê dzia³añ niegospodarnych i marnotrawnych oraz dzia³añ
wbrew interesom wierzycieli s¹ niezrozumia³e, tym bardziej ¿e nie przedstawiono ¿a-
dnych okolicznoœci faktycznych, które ewentualnie mo¿na by poddaæ weryfikacji.

W postêpowaniu upad³oœciowym przez ca³y czas prowadzone by³y prace zwi¹zane
z weryfikacj¹ wierzytelnoœci. W dniu 19 stycznia 2011 r. syndyk z³o¿y³ listê wierzytel-
noœci, jednak¿e postanowieniem z dnia 1 lutego 2011 r. sêdzia komisarz umorzy³ po-
stêpowanie w tym przedmiocie na skutek cofniêcia listy z uwagi na nowe zg³oszenia
wierzytelnoœci z³o¿one w terminie. W ramach podjêtych z dniem 18 stycznia 2011 r.
czynnoœci likwidacyjnych sêdzia-komisarz postanowieniem z dnia 9 lutego 2011 r. na
podstawie art. 320 Prawa upad³oœciowego i naprawczego zezwoli³ syndykowi masy
upad³oœci na sprzeda¿ nieruchomoœci w drodze przetargu przeprowadzonego na wa-
runkach szczegó³owo okreœlonych w postanowieniu.

Nadzór na czynnoœciami syndyka sprawuje zgodnie z przepisami Prawa upad³o-
œciowego i naprawczego sêdzia-komisarz. W toku przedmiotowego postêpowania
upad³oœciowego sêdzia-komisarz nie stwierdzi³ podstaw do zastosowania w stosunku
do syndyka œrodków dyscyplinuj¹cych. Ponadto, je¿eli syndyk nie pe³ni nale¿ycie
swoich obowi¹zków s¹d odwo³uje go z funkcji (art. 170 powo³anej ustawy).

Nale¿y poinformowaæ, ¿e wniosek o odwo³anie syndyka masy upad³oœci zosta³ od-
dalony orzeczeniem S¹du Rejonowego z dnia 21 czerwca 2010 r., w którym S¹d uzna³,
¿e nie zachodzi przes³anka z art. 170 Prawa upad³oœciowego i naprawczego do odwo³a-
nia syndyka. Powy¿sze postanowienie zosta³o poddane kontroli instancyjnej na skutek
za¿alenia d³u¿niczki. Postanowieniem z dnia 19 listopada 2010 r., wydanym po prze-
prowadzeniu rozprawy, S¹d Okrêgowy w £. X Wydzia³ Gospodarczy oddali³ za¿alenie.
Zastrze¿enia zatem d³u¿niczki wskazane we wniosku o odwo³ane syndyka okaza³y siê
bezpodstawne.

Do akt sprawy nie wp³ynê³y inne pisemne skargi na dzia³alnoœæ syndyka lub sê-
dziego-komisarza, poza skarg¹ d³u¿niczki. Tego rodzaju skarg nie sk³adano tak¿e
w trybie administracyjnym do Prezesa S¹du Okrêgowego w £.

Reasumuj¹c, dokonane ustalenia nie daj¹ podstaw do przyjêcia, ¿e dzia³ania syn-
dyka s¹ „niegospodarne”, b¹dŸ „marnotrawne”, a w szczególnoœci, ¿e dzia³a on ze szko-
d¹ dla wierzycieli. Zgodnie z przepisem art. 2 Prawa upad³oœciowego i naprawczego
celem postêpowania upad³oœciowego jest zaspokojenie wierzycieli w jak najwy¿szym
stopniu, co jest mo¿liwe dopiero po rozpoczêciu likwidacji maj¹tku. Równoczeœnie bio-
r¹c pod uwagê przebieg dotychczasowego postêpowania, a w szczególnoœci wnioski
d³u¿niczki o wstrzymanie likwidacji masy upad³oœci i odwo³anie syndyka oraz brak
wspó³pracy d³u¿niczki z syndykiem masy upad³oœci, stwierdziæ nale¿y, ¿e dzia³ania te
hamuj¹ bieg postêpowania upad³oœciowego.

Odnoœnie do pytania o kontrolê prawid³owoœci postêpowania syndyków, a tak¿e
nadzoru nad ich dzia³alnoœci¹ ze strony sêdziów-komisarzy, uprzejmie wyjaœniam, ¿e
nadzór Ministra Sprawiedliwoœci nad s¹dami, dotyczy wy³¹cznie dzia³alnoœci admini-
stracyjnej. Nadzór ten obejmuje zagadnienia zwi¹zane z zapewnieniem sprawnego roz-
poznawania spraw oraz prawid³owego wykonania prawomocnych orzeczeñ s¹dowych
(art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych Dz.U.
Nr 98, poz. 1070 ze zm.).

Poza granice tego nadzoru wykracza ocena prawid³owoœci orzeczeñ sêdziego-ko-
misarza i s¹du. W ramach tego nadzoru nie jest tak¿e mo¿liwe wp³ywanie na sposób
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prowadzenia postêpowania upad³oœciowego, w tym na treœæ czynnoœci prawnych doko-
nywanych przez zarz¹dcê, b¹dŸ syndyka w celu realizacji praw i obowi¹zków wynika-
j¹cych z przepisów Prawa upad³oœciowego i naprawczego.

Natomiast od d³u¿szego czasu zintensyfikowane zosta³y dzia³ania nadzorcze Mini-
stra Sprawiedliwoœci, których celem jest zapewnienie sprawnego przebiegu postêpo-
wañ upad³oœciowych i zmniejszenie liczby spraw najstarszych. Dzia³ania te realizowa-
ne s¹ przede wszystkim poprzez nadzór nad wszystkimi sprawami upad³oœciowymi
trwaj¹cymi ponad 3 lata.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat, od czasu wdro¿enia powy¿szych dzia³añ nadzor-
czych, odnotowywany jest systematyczny spadek liczby spraw upad³oœciowych, to-
cz¹cych siê ponad 3 lata, których na koniec 2004 r. by³o 1 425, a na koniec czerwca
2010 r. – 662.

Przedstawiaj¹c powy¿sz¹ odpowiedŸ, wyra¿am nadziejê, ¿e pozwala ona na wyjaœ-
nienie w¹tpliwoœci zg³oszonych przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Piotr Kluz
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Przemys³awa B³aszczyka

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego,
ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

oraz do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Ko³odzieja

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prezesie!
S³uchaj¹c relacji roz¿alonych rolników, spotkaliœmy siê ostatnio z wadli-

wym naszym zdaniem interpretowaniem – a tak¿e ³amaniem prawa wspólno-
towego, podstawowych wolnoœci i praw cz³owieka, traktatu lizboñskiego –
przez prezesa ARiMR (oraz z popieraniem tej wyk³adni przez NSA w Warsza-
wie) wyk³adni podobno wymyœlonej przez ministerstwo rolnictwa. Sprawa
dotyczy niejasnoœci przepisów mówi¹cych o nadawaniu numerów identyfi-
kacyjnych gospodarstw ma³¿onkom. Jak wynika z naszych ustaleñ, dotyka
to bezpoœrednio wielu osób. Sytuacja ta mo¿e doprowadziæ do upadku wielu
gospodarstw w Polsce, ale, jak wynika z naszych ustaleñ, jest jeszcze szan-
sa na powstrzymanie tego.

Problem dotyczy interpretacji poprzez wyk³adniê jêzykow¹, jak podaje
NSA, przepisu art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym sy-
stemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewiden-
cji wniosków o przyznawanie p³atnoœci (DzU z 2004 nr 10 poz. 76) o treœci
„ma³¿onkom oraz podmiotom bêd¹cym wspó³posiadaczami gospodarstwa
rolnego nadaje siê jeden numer indentyfikacyjny”. Szeœæ lat temu ARiMR na-
dawa³a dwa numery ma³¿onkom, którzy okazali umowê rozdzielnoœci maj¹t-
kowej i oœwiadczyli, i¿ nie s¹ wspó³posiadaczami posiadanych przez nich
w ramach maj¹tków osobistych gospodarstw rolnych. Obecnie ARiMR
wszczyna postêpowanie administracyjne, na mocy którego wykreœla z reje-
stru jednego z ma³¿onków – pomimo prowadzenia przez nich odrêbnych go-
spodarstw rolnych – i zmusza do sk³adania wniosku ³¹cznego na dwa
odrêbne podmioty (co w konsekwencji doprowadzi do zwrotu otrzymanych
dotacji), t³umacz¹c to interpretacj¹ wy¿ej wymienionego przepisu przez NSA
w wyroku II GSK 1092/08.

W interpretacji przepisów pomija siê w tym przypadku prawo wspólno-
towe, które zak³ada w art. 2 rozporz¹dzenia Rady WE nr 73/2009 z dnia
19 stycznia 2009 r., ¿e rolnikiem jest osoba fizyczna lub prawna lub grupa
osób fizycznych lub prawnych, bez wzglêdu na status prawny takiej grupy
i jej cz³onków w œwietle prawa krajowego, których gospodarstwo jest na te-
renie Wspólnoty, kiedy prowadzi ona dzia³alnoœæ rolnicz¹, a termin „gospo-
darstwo” oznacza wszystkie jednostki produkcyjne zarz¹dzane przez
rolnika. Nie ma tak¿e tutaj poszanowania prawa do niedyskryminowania,
prawa w³asnoœci i prawa do wyboru przez podmiot sposobu wykonywania
dzia³alnoœci, co ³amie tym samym art. 21, 22 i 31 konstytucji. Czytamy tam:
„Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoœci i praw
mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne
w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku pub-
licznego, b¹dŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej,
albo wolnoœci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mog¹ naruszaæ istoty
wolnoœci i praw”.

Prosimy zatem o wyjaœnienie tego innowacyjnego podejœcia do prawa
ma³¿onków, którym ministerstwo rolnictwa nakazuje ³¹czyæ osobiste maj¹t-
ki pod rygorem odmowy wyp³aty dop³at do ich gospodarstw. Przecie¿ ci lu-
dzie maj¹ zagwarantowan¹ w art. 15 Karty Praw Podstawowych Unii
Europejskiej wolnoœæ wyboru zawodu, w art. 17 – prawo w³asnoœci,
w art. 20 – równoœæ wobec prawa. Jest wreszcie zakaz dyskryminacji. Co
wiêcej, z informacji nam przekazanych wynika, ¿e resort rolnictwa nakazu-
je pracownikom ARiMR wszczynanie postêpowañ i pod groŸb¹ odmowy wy-
p³aty dop³at daje do podpisu protokó³ uzgodnieñ, zgodnie z którym jeden
z ma³¿onków ma siê dobrowolnie zrzec nadanego mu wczeœniej numeru
identyfikacyjnego. Prosimy Pana Ministra Rolnictwa i Prezesa ARiMR o wy-
jaœnienie tej sytuacji.
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Ponadto prosimy Pana Ministra Sprawiedliwoœci o wyjaœnienie stanowis-
ka zajêtego przez NSA w wymienionej sprawie. Chodzi tak¿e o kwestiê tego,
¿e NSA uzna³, i¿ w przypadku relacji organ (pañstwo) – podmiot wy¿sz¹ ran-
gê ma pañstwo, a podmiot ma siê podporz¹dkowaæ prawu organu, którego
nie wi¹¿¹ przepisy prawa cywilnego, w tym przypadku rozdzielnoœci maj¹t-
kowej, odnoszone jedynie do relacji podmiot – podmiot. NSA uzna³ tak¿e, i¿
w tym przypadku nie ma zastosowania prawo rodzinne i opiekuñcze do pra-
wa administracyjnego. Jak zatem wyt³umaczy ten¿e s¹d, ¿e kieruje siê defi-
nicj¹ ma³¿onków z k.r.i.o., a pozosta³e przepisy odrzuca w wyk³adni prawa?
Nie stosuje te¿, choæ jest do tego zobowi¹zany, przepisów konstytucji ani
traktatu lizboñskiego.

Poza tym art. 12 ust. 4 kwestionowanej ustawy pozostaje w sprzecznoœci
z art. 2 ust. 1, 2 i 14 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o p³atnoœciach w ra-
mach systemów wsparcia bezpoœredniego (DzU z 2008 r. nr 170 poz. 1051)
oraz art. 2 lit. a i b rozporz¹dzenia nr 73/2009, okreœlaj¹cych pojêcia „rolnik”
i „gospodarstwo rolne”. Skoro zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 wy¿ej wymienionej
ustawy organ administracji stoi na stra¿y praworz¹dnoœci, to jak to siê ma do
zmuszania sk³adania fa³szywych oœwiadczeñ przez rolnika, któremu ka¿e
siê pisaæ, i¿ prowadzi gospodarstwo rolne wspólnie z ma³¿onkiem, co stoi
w sprzecznoœci ze stanem prawnym? Chodzi te¿ o to, jak siê mamy odnieœæ
do art. 7 tej ustawy, zgodnie z którym p³atnoœci przys³uguj¹ rolnikowi, jeœli:

— jest on posiadaczem dzia³ek rolnych, na które wystêpuje z wnioskiem;
— jego dzia³ki s¹ w dobrej kulturze rolnej;
— przestrzega on wymogów prawa;
— zosta³ mu nadany numer identyfikacyjny.
Prosimy Panów Ministrów i Pana Prezesa o ustosunkowanie siê do pod-

niesionych kwestii, bowiem po zmuszeniu jednego z ma³¿onków do rezygna-
cji z numeru identyfikacyjnego ten drugi ma³¿onek, nie bêd¹c posiadaczem
jego gospodarstwa, nie ma prawa wyst¹piæ o dop³aty obszarowe na jego
grunty, poniewa¿ oprócz numeru, który posiada na gospodarstwo, nie
spe³nia ¿adnej z wy¿ej wymienionych przes³anek uprawniaj¹cych do otrzy-
mania dop³at.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 25 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na wspólne oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Grzegorza

Wojciechowskiego oraz Pana Senatora Przemys³awa B³aszczyka podczas 69. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r., w sprawie interpretacji przepisów ustawy
z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji go-
spodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci skierowane do Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: BPS/DSK-043-3317/11, z dnia 2 lutego
2011 r., uprzejmie przekazujê Panu Marsza³kowi nastêpuj¹ce wyjaœnienia.
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Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie p³atnoœci (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z póŸn. zm.), w przypadku
ma³¿onków oraz podmiotów bêd¹cych wspó³posiadaczami gospodarstwa rolnego na-
daje siê jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje siê temu
z ma³¿onków lub wspó³posiadaczy, co do którego wspó³ma³¿onek lub wspó³posiadacz
wyrazili pisemn¹ zgodê.

Ma³¿onkom zatem nie mog¹ byæ nadane dwa odrêbne numery identyfikacyjne, na-
wet w sytuacji ustanowionej rozdzielnoœci maj¹tkowej. Samo posiadanie odrêbnych
gruntów nie musi oznaczaæ, ¿e jest siê posiadaczem odrêbnego ekonomicznie podmio-
tu gospodarczego.

Wspomniany wy¿ej artyku³ 12 ust. 4 nie ró¿nicuje sytuacji ma³¿onków, którzy
wspólnie prowadz¹ gospodarstwo rolne z tymi ma³¿onkami, którzy posiadaj¹ odrêbne
gospodarstwa niezwi¹zane ze sob¹ funkcjonalnie, organizacyjnie i ekonomicznie.

Rozstrzygaj¹cym w tej kwestii jest tylko i wy³¹cznie fakt istnienia zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego, poniewa¿ zgodnie z art. 23 Konstytucji RP podstaw¹ ustroju rolnego pañstwa
jest gospodarstwo rodzinne. Kwestie w³asnoœciowe w pojêciu gospodarstwa rodzinne-
go nie maj¹ zatem znaczenia, nawet je¿eli stanowi¹ kilka odrêbnych czêœci ustanowio-
nych np. do celów podatkowych lub innych. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ o ile da siê
wyodrêbniæ gospodarstwo pod k¹tem struktury w³asnoœci, o tyle nie ma mo¿liwoœci
wyodrêbnienia takiego sk³adnika, jako zorganizowanej czêœci dzia³alnoœci gospodar-
czej, szczególnie w kontekœcie samodzielnoœci finansowej gospodarstw rolnych prowa-
dzonych oddzielnie przez ka¿dego ze wspó³ma³¿onków.

Pragnê zwróciæ uwagê, i¿ Naczelny S¹d Administracyjny w uzasadnieniu wyroku
z dnia 27.08.2009 r. sygn. akt II GSK 23/09, zauwa¿y³, ¿e „przynale¿noœæ producenta
rolnego w programach pomocowych w ramach Unii Europejskiej nie jest obligatoryj-
na”. Jak podkreœli³ Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2009 r.
sygn. akt II GSK 1092/08 uczestnictwo w omawianych programach wymaga bowiem
zawsze akceptacji ze strony zainteresowanego producenta rolnego. Mo¿e to nast¹piæ
w formie, czy to poprzez z³o¿enie przez rolnika odpowiedniego wniosku o wpis do ewi-
dencji producentów, czy te¿ pozostawania w zwi¹zku ma³¿eñskim z osob¹, która ma
przyznane takie prawo. Je¿eli producent rolny zdecydowa³ siê byæ uczestnikiem wspo-
mnianych programów pomocowych, choæby w wyniku pozostawania w zwi¹zku
ma³¿eñskim z osob¹, która ma przyznane wspomniane prawo, kwestiê statusu produ-
centa rolnego, jego prawa i obowi¹zki normuj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy prawa wspólno-
towego i prawa krajowego.

Kwestia wpisu do ewidencji producentów oraz nadania numeru identyfikacyjnego
dla celów ubiegania siê producenta rolnego o œwiadczenia objête programami pomoco-
wymi przewidzianymi w Unii Europejskiej, normowana jest zasadniczo bezwzglêdnie
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa publicznego. Przepisy prawa prywatnego mog³yby
znaleŸæ zastosowanie tylko wówczas, je¿eli wyraŸnie tak stanowi³by odpowiedni prze-
pis normuj¹cy kwestiê zwi¹zan¹ z przynale¿noœci¹ rolnika w omawianych programach
pomocowych, maj¹cy charakter normy prawa publicznego. Zasad¹ jest bowiem, ¿e
wszelkie œwiadczenia z tytu³u uczestnictwa w programach obejmuj¹ równie¿
wspó³ma³¿onka rolnika wspólnie prowadz¹cego gospodarstwo rolne. Widoczne jest to
w szczególnoœci w kwestiach socjalnych. I tak, ma³¿onkowie mog¹ otrzymaæ tylko jed-
n¹, wspóln¹ rentê strukturaln¹ z tytu³u zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rol-
nego (por. § 5 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyski-
wanie rent strukturalnych objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich; Dz. U. Nr 114,
poz. 119, z póŸn. zm.). Co wiêcej, wspó³ma³¿onek producenta rolnego, który jest adre-
satem decyzji w przedmiocie przyznania renty strukturalnej, obowi¹zany jest przeka-
zaæ nastêpcy posiadane gospodarstwo rolne (por. § 6 ust. 1 pkt 1 powo³anego wy¿ej
rozporz¹dzenia).

W rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
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mach dzia³ania „Renty strukturalne” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750, z póŸn. zm.) przewiduje siê, ¿e je¿eli
rolnik pozostaje w zwi¹zku ma³¿eñskim, a warunki do ubiegania siê o przyznanie renty
strukturalnej spe³niaj¹ oboje ma³¿onkowie, rentê strukturaln¹ przyznaje siê tylko jed-
nemu z nich (§ 5 ust. 1 rozporz¹dzenia). W œwietle natomiast § 6 ust. 1 pkt 1 tego roz-
porz¹dzenia, warunek przekazania gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 4 pkt 5,
uwa¿a siê za spe³niony, je¿eli zosta³y przekazane wszystkie u¿ytki rolne wchodz¹ce
w sk³ad tego gospodarstwa, bêd¹ce zarówno przedmiotem odrêbnej w³asnoœci rolnika
i jego ma³¿onka, jak równie¿ przedmiotem ich wspó³w³asnoœci, z zastrze¿eniem § 9 pkt 1.

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e w niektórych przypadkach instrumentów pomocowych
wspó³finansowanych z bud¿etu Unii Europejskiej, obowi¹zuje limitacja wysokoœci
przyznawanych œrodków w odniesieniu do powierzchni gospodarstwa lub przyznawa-
nia p³atnoœci w okreœlonej maksymalnej wysokoœci na jedno gospodarstwo.

Zatem, instytucja wdra¿aj¹ca powy¿sze dzia³ania tj. Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, pe³ni¹c rolê agencji p³atniczej, odpowiedzialna jest za ich prawid-
³owe wydatkowanie nie dopuszczaj¹c do sztucznych podzia³ów gospodarstw
i przyznawania p³atnoœci nienale¿nych.

Przyk³adowo, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach dzia³ania „Wspieranie gospodarowania na obszarach gór-
skich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)”
objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 40,
poz. 329, z póŸn. zm.), p³atnoœæ ONW do powierzchni dzia³ek rolnych lub ich czêœci po-
³o¿onych na obszarach ONW przekraczaj¹cej 50 ha jest przyznawana w wysokoœci:

1) 50% stawki podstawowej – za powierzchniê powy¿ej 50 ha do 100 ha;
2) 25% stawki podstawowej – za powierzchniê powy¿ej 100 ha do 300 ha.
P³atnoœæ ONW do powierzchni dzia³ek rolnych powy¿ej 300 ha – nie przys³uguje (§ 2

pkt 3 ww. rozporz¹dzenia).
Odnosz¹c siê natomiast do zarzutu dotycz¹cego pomijania prawa wspólnotowego

w przypadku posiadania przez ma³¿onków 2 numerów identyfikacyjnych wyjaœniam,
co nastêpuje.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji produ-
centów... do podlegaj¹cych wpisowi do ewidencji producentów i otrzymuj¹cych numer
identyfikacyjny zalicza siê m.in. pomioty bêd¹ce: osobami fizycznymi, osobami praw-
nymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj¹cymi osobowoœci prawnej, które
s¹ posiadaczami gospodarstwa rolnego, rolnikami lub posiadaczami zwierzêcia. Nato-
miast za „rolnika” w rozumieniu ww. art. 2 lit. a rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 73/2009
uwa¿a siê osobê fizyczn¹ lub prawn¹, b¹dŸ grupê osób fizycznych lub prawnych, bez
wzglêdu na status prawny takiej grupy i jej cz³onków w œwietle prawa krajowego, któ-
rych gospodarstwo znajduje siê na terytorium Wspólnoty, okreœlonym w art. 299 Trak-
tatu, oraz które prowadz¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów... pod
pojêciem „gospodarstwa rolnego” nale¿y rozumieæ wszystkie nieruchomoœci rolne bê-
d¹ce w posiadaniu tego samego podmiotu lub gospodarstwo w rozumieniu art. 2 lit. b
rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 73/2009. Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ równie¿ art. 2 pkt 2
i 14 ustawy z dnia 27 stycznia 2007 r. o p³atnoœciach w ramach systemów wsparcia
bezpoœredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z póŸn. zm.) w zakresie definicji po-
jêcia „rolnik” oraz „gospodarstwo rolne” odwo³uje siê do definicji wskazanych odpowied-
nio w art. 2 lit. a i b rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 73/2009.

W konsekwencji wskazaæ nale¿y, i¿ zarówno ustawa o krajowym systemie ewiden-
cji producentów..., jak i ustawa o p³atnoœciach..., definiuj¹c pojêcia „rolnika” oraz „go-
spodarstwa rolnego” odnosi siê bezpoœrednio do definicji tych terminów zawartych
w rozporz¹dzeniu Rady (WE) nr 73/2009, a zatem nie mo¿na mówiæ o sprzecznoœci
ww. regulacji.

Pragnê równie¿ wyjaœniæ, i¿ zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o p³atnoœciach..., rolniko-
wi przys³uguje jednolita p³atnoœæ obszarowa do bêd¹cej w jego posiadaniu w dniu
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31 maja roku, w którym zosta³ z³o¿ony wniosek o przyznanie tej p³atnoœci, powierzchni
gruntów rolnych wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego, kwalifikuj¹cych siê do
objêcia t¹ p³atnoœci¹ zgodnie z art. 124 ust. 2 akapit pierwszy rozporz¹dzenia Rady
(WE) nr 73/2009, je¿eli:

– posiada w tym dniu dzia³ki rolne o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ okreœlona
dla Rzeczypospolitej Polskiej w za³¹czniku nr VII do rozporz¹dzenia nr 1121/2009,
z tym ¿e w przypadku zagajników o krótkiej rotacji dzia³ka rolna powinna obejmo-
waæ jednolit¹ gatunkowo uprawê o powierzchni co najmniej 0,1 ha;

– wszystkie grunty rolne s¹ utrzymywane zgodnie z normami przez ca³y rok kalenda-
rzowy, w którym zosta³ z³o¿ony wniosek o przyznanie tej p³atnoœci;

– przestrzega wymogów przez ca³y rok kalendarzowy, w którym zosta³ z³o¿ony wnio-
sek o przyznanie tej p³atnoœci;

– zosta³ mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie p³atnoœci.

Z powy¿szego wynika, i¿ nadanie numeru identyfikacyjnego zgodnie z przepisami
ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów... jest jednym z warunków przy-
znania p³atnoœci w ramach systemów wsparcia bezpoœredniego. Zatem jeœli danemu
podmiotowi zostanie nadany numer identyfikacyjny zgodnie z przepisami ww. ustawy,
ww. przes³anka przyznania p³atnoœci zostanie spe³niona. Maj¹c powy¿sze na uwadze
podkreœliæ nale¿y, ¿e nie zachodzi sprzecznoœæ pomiêdzy przepisami ustawy o p³atno-
œciach... oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów...

Odnosz¹c siê zatem do ma³¿onków, wniosek o przyznanie p³atnoœci powinien zo-
staæ z³o¿ony przez tego z ma³¿onków, któremu zosta³ nadany numer identyfikacyjny
zgodnie z przepisami ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów... i co do któ-
rego wspó³ma³¿onek lub wspó³posiadacz wyrazi³ pisemn¹ zgodê. Ma³¿onek, któremu
zosta³ nadany numer identyfikacyjny we wskazanym powy¿ej trybie sk³adaj¹c wniosek
o przyznanie p³atnoœci deklaruje w nim do przyznania p³atnoœci grunty rolne bêd¹ce
w posiadaniu obojga ma³¿onków.

Jednoczeœnie pragnê wyjaœniæ, i¿ nieprawdziwy jest zarzut dotycz¹cy „nakazywa-
nia pracownikom ARiMR wszczynania postêpowañ pod groŸb¹ odmowy wyp³aty dop³at
i dawania do podpisu protoko³u uzgodnieñ, zgodnie z którym jeden z ma³¿onków ma
siê dobrowolnie zrzec nadanego mu wczeœniej numeru identyfikacyjnego”.

Zgodnie z informacj¹ przekazan¹ przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, w sytuacji posiadania przez ma³¿onków dwóch numerów identyfikacyj-
nych, numer nadany niezgodnie z przepisami ustawy zawieszany jest z dat¹ bie¿¹c¹
(za zgod¹ i w uzgodnieniu z rolnikiem). Oznacza to, ¿e rolnik nie jest zobligowany do
zwrotu pobranych p³atnoœci, gdy¿ na dzieñ ich otrzymania numer posiada³, a tym sa-
mym spe³nia³ wszystkie warunki ich otrzymania. Ponadto, jak zaznacza ARiMR w wiêk-
szoœci p³atnoœci, gdzie istniej¹ zobowi¹zania wieloletnie, Agencja postanowi³a
umo¿liwiæ korzystanie z zawieszonego numeru a¿ do momentu wygaœniêcia zobo-
wi¹zañ rolnika wobec Agencji. Nale¿y podkreœliæ, ¿e takie rozwi¹zanie pozwala na nie-
zak³ócon¹ realizacjê programów pomocowych, a jego stosowanie prowadzi z jednej
strony do zgodnoœci stanu faktycznego z przepisami ustawy EP, a z drugiej – jest jak
najmniej obci¹¿aj¹ce dla rolników, poniewa¿ nie powoduje niedogodnoœci w sferze do-
kumentacyjnej. Wyj¹tek stanowi¹ sytuacje, w których ma³¿onkowie dokonali sztucz-
nego podzia³u gospodarstwa rolnego w celu ominiêcia opisanej wy¿ej modulacji.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, wyra¿am nadziejê, i¿ przekazane informacje w wyczer-
puj¹cy sposób wyjaœniaj¹ kwestiê poruszan¹ w oœwiadczeniu Panów Senatorów.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 7 marca 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do pisma Nr BPS/DSK-043-3318/11 z dnia 2 lutego 2011 r., doty-

cz¹cego oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz se-
natora Przemys³awa B³aszczyka podczas 69. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 27 stycznia 2011 r., w sprawie sytuacji prawnej ma³¿onków oraz pod-
miotów bêd¹cych wspó³posiadaczami gospodarstwa rolnego w œwietle art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci (Dz. U.
z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z póŸn. zm.), uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Ustawa o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rol-
nych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci reguluje zasady tworzenia i pro-
wadzenia, zakres oraz przeznaczenie krajowego systemu ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci. Zgod-
nie z przepisem art. 12 ust. 4 ustawy w przypadku ma³¿onków oraz podmiotów bê-
d¹cych wspó³posiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje siê w ewidencji producentów
jeden numer identyfikacyjny; numer identyfikacyjny nadaje siê temu z ma³¿onków lub
wspó³posiadaczy, co do którego wspó³ma³¿onek lub wspó³posiadacz wyrazili pisemn¹
zgodê.

Stanowisko Naczelnego S¹du Administracyjnego, zawarte w wyroku z dnia 8 lipca
2009 r., sygn. akt II GSK 1092/08, zgodnie z którym posiadanie odrêbnego gospodar-
stwa rolnego ze strony wspó³ma³¿onka producenta rolnego, który wpisany jest do ewi-
dencji producentów i legitymuje siê numerem identyfikacyjnym, nie uprawnia
wspó³ma³¿onka posiadaj¹cego oddzielne gospodarstwo rolne, jako jego maj¹tek osobi-
sty, do ubiegania siê o wpis do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyj-
nego, nale¿y uznaæ za trafne. Na aprobatê zas³uguje tak¿e pogl¹d wyra¿ony w wyroku
z dnia 27 sierpnia 2009 r., sygn. akt II GSK 23/09, w którym Naczelny S¹d Administra-
cyjny stwierdzi³, ¿e art. 12 ust. 4 przywo³anej ustawy obliguje do nadania numeru
identyfikacyjnego jednemu ze wspó³ma³¿onków, niezale¿nie od ustroju maj¹tkowego
obowi¹zuj¹cego ma³¿onków. Trafnie przyjêto – w oparciu o kryteria podzia³u norm – ¿e
przepisy reguluj¹ce zasady przyznawania numerów identyfikacyjnych maj¹ charakter
publicznoprawny i s¹ normami bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cymi. W opinii Ministra Spra-
wiedliwoœci hipoteza normy prawnej wynikaj¹cej z art. 12 ust. 4 ustawy nie budzi w¹t-
pliwoœci – obejmuje ma³¿onków niezale¿nie od istniej¹cych miêdzy nimi stosunków
maj¹tkowych ma³¿eñskich. Natomiast pojêcie „ma³¿onków”, jakim ustawodawca po-
s³uguje siê w treœci art. 12 ust. 4, nie stanowi o przynale¿noœci normy wynikaj¹cej z te-
go artyku³u do systemu prawa prywatnego.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
PREZESA
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI
I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Warszawa, 25.02.2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 2 lutego 2011 r. znak BPS/DSK-043-3319/11, przy

którym przekazane zosta³o Oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego oraz senatora Przemys³awa B³aszczyka na 69. posiedzeniu Senatu w dniu
27 stycznia 2011 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestawia
swoje stanowisko.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewi-
dencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie p³atnoœci (Dz. U. z 2004 r., nr 10, poz. 76 z póŸn. zm.) (dalej „ustawa EP”),
w przypadku ma³¿onków oraz podmiotów bêd¹cych wspó³posiadaczami gospodarstwa
rolnego nadaje siê jeden numer identyfikacyjny; numer identyfikacyjny nadaje siê te-
mu z ma³¿onków lub wspó³posiadaczy, co do którego wspó³ma³¿onek lub wspó³posia-
dacz wyrazili pisemn¹ zgodê.

Od momentu wejœcia w ¿ycie przepisów ustawy EP, przepis ten stwarza³ wiele pro-
blemów interpretacyjnych. ARiMR przyjmowa³a zasadê, i¿ niezale¿nie od ustroju
ma³¿eñskiego panuj¹cego miêdzy ma³¿onkami – pos³u¿yæ winni siê oni jednym, wspól-
nym numerem identyfikacyjnym. Jednak¿e wojewódzkie s¹dy administracyjne opo-
wiada³y siê raczej za tez¹ mówi¹c¹ o mo¿liwoœci nadania ma³¿onkom odrêbnych
numerów identyfikacyjnych w ewidencji producentów, w przypadku kiedy mo¿liwe jest
stwierdzenie, i¿ osoby te prowadz¹ samodzielne, odrêbne pod wzglêdem ekonomicz-
nym i techniczno-gospodarczym gospodarstwa oraz posiadaj¹ ustanowion¹ odrêbnoœæ
maj¹tkow¹. Nastêpnie linia orzecznictwa uleg³a diametralnej zmianie. NSA wyrokiem
z dnia 8 lipca 2009 r., II GSK 1092/08 oraz wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2009 r. II GSK
23/09 wskaza³ wyraŸnie na brak jakiejkolwiek relewancji pomiêdzy stanem maj¹tko-
wym ma³¿onków a nadawaniem im numeru identyfikacyjnego. NSA w ww. wyrokach
wskazuje za to jednoznacznie na obowi¹zek literalnego stosowania zapisów art. 12
ust. 4 ustawy EP, czyli na obowi¹zek nadawania ma³¿onkom jednego numeru identyfi-
kacyjnego niezale¿nie od tego czy posiadaj¹ jedno, czy wiêcej gospodarstw rolnych. Za-
prezentowana przez NSA wyk³adnia zosta³a przyjêta przez wojewódzkie s¹dy
administracyjne, co pozwoli³o na ukszta³towanie siê orzecznictwa w tym zakresie.

Bior¹c jednak¿e pod uwagê fakt, i¿ wpis do ewidencji producentów nastêpuje na
podstawie wniosku rolnika, kierownicy biur powiatowych ARiMR nadaj¹c numer iden-
tyfikacyjny opieraj¹ siê na informacjach podanych przez wnioskodawców we wniosku
o wpis do ewidencji producentów. Zakres informacyjny wniosku jest œciœle okreœlony
przepisami prawa i ARiMR nie jest upowa¿niona do ¿¹dania dostarczenia przez wnios-
kodawcê dodatkowych informacji lub dokumentów takich jak na przyk³ad stan cywil-
ny, imiê, nazwisko i PESEL ma³¿onka, informacji na temat stanu w³asnoœciowego lub
rzeczywistego posiadacza gospodarstwa. W konsekwencji, ARiMR nie dysponuje mo¿-
liwoœci¹ zapewnienia skutecznych kontroli podczas wpisu do ewidencji producentów,
a prawdziwoœæ informacji wpisywanych we wniosku o wpis do ewidencji producentów,
wnioskodawca poœwiadcza tylko podpisem pod rygorem odpowiedzialnoœci z art. 291
§ 1 kodeksu karnego. Powy¿sze skutkuje brakiem mo¿liwoœci zweryfikowania na eta-
pie sk³adania wniosku o wpis do ewidencji producentów, czy rolnik posiada ma³¿onka,
a jeœli tak to czy ma³¿onek ten zosta³ ju¿ wpisany do ewidencji producentów pod innym
numerem identyfikacyjnym.
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Wobec tego, identyfikuj¹c fakt posiadania przez ma³¿onków dwóch numerów iden-
tyfikacyjnych, a tak¿e maj¹c na uwadze brzmienie przepisu prawa oraz wymienione
orzeczenia NSA, ARiMR zaczê³a rozwa¿aæ sposób rozwi¹zania tej kwestii oraz przyczy-
ny dla których ma³¿onkowie sk³adali odrêbne wnioski o nadanie numeru identyfika-
cyjnego. Zgodnie z dokonanymi ustaleniami, w postêpowaniach prowadzonych w tego
rodzaju sprawach, ma³¿onkowie niejednokrotnie wystêpowali o nadanie dwóch nume-
rów z niewiedzy, kieruj¹c siê przys³uguj¹cym ka¿demu z nich prawem w³asnoœci, ale
identyfikowano równie¿ przypadki œwiadomego wystêpowania o nadane odrêbnych
numerów w celu otrzymania wy¿szej kwoty p³atnoœci, b¹dŸ te¿ numery by³y nadawane
w konsekwencji wykonania wyroku wojewódzkiego s¹du administracyjnego.

W celu wycofania z obrotu jednego z numerów identyfikacyjnych stosuje siê dwa
rozwi¹zania. Pierwsze z nich polega na zawieszeniu (za zgod¹ i w uzgodnieniu z rolni-
kiem) z dat¹ bie¿¹c¹ jednego z numerów identyfikacyjnych, co skutkuje tym, ze rolnik
nie jest zobligowany do zwrotu pobranych p³atnoœci, jako ¿e na dzieñ ich otrzymania
posiada³ nadany numer identyfikacyjny, a tym samym spe³ni³ wszystkie warunki do
ich otrzymania. Ponadto, w wiêkszoœci p³atnoœci, gdzie istniej¹ zobowi¹zania wielolet-
nie postanowiono umo¿liwiæ korzystanie z zawieszonego numeru identyfikacyjnego, a¿
do momentu wygaœniêcia zobowi¹zañ rolnika wobec ARiMR. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ta-
kie rozwi¹zanie pozwala na niezak³ócon¹ realizacjê programów pomocowych, a jego
stosowanie prowadzi z jednej strony do zgodnoœci stanu faktycznego z przepisami
ustawy EP, a z drugiej – jest jak najmniej obci¹¿aj¹ce dla rolników, poniewa¿ nie powo-
duje niedogodnoœci w sferze dokumentacyjnej.

Drugie z mo¿liwych rozwi¹zañ wskazuje na mo¿liwoœæ wydania decyzji o odmowie
wpisu do ewidencji producentów w trybie art. 13 ust. 1 ustawy EP. Z ca³¹ pewnoœci¹
jest to rozwi¹zanie znacznie skuteczniejsze od pierwszego, poniewa¿ pozwala na trwa³e
wycofanie wpisu i zapewnia rolnikowi tryb odwo³awczy. Wobec braku przepisów prawa
reguluj¹cych wprost kwestiê wycofania dokonanego wpisu, na podstawie posiadanych
informacji w sprawach jednostkowych, o przyjêciu mo¿liwego do zastosowania roz-
wi¹zania decyduje organ, w tym przypadku kierownik biura powiatowego ARiMR.

W tym zakresie ukszta³towana zosta³a linia orzecznicza s¹dów administracyjnych,
zgodnie z któr¹, istniej¹ca pomiêdzy ma³¿onkami rozdzielnoœæ maj¹tkowa oraz posia-
danie odrêbnego maj¹tku w postaci gospodarstwa rolnego ze strony wspó³ma³¿onka
producenta rolnego, który wpisany jest do ewidencji producentów i legitymuje siê nu-
merem identyfikacyjnym – po wyra¿eniu pisemnej zgody przez drugiego ma³¿onka – nie
uprawnia wspó³ma³¿onka posiadaj¹cego odrêbne gospodarstwo, do ubiegania siê
o wpis do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego. Je¿eli zaœ taki
numer zosta³ nadany – zasadnym jest jego anulowanie i odmowa wpisu do ewidencji
(por. wyrok WSA w Olsztynie, I SA/Ol 584/09; wyrok WSA w Bydgoszczy, II SA/Bd
1370/10; wyrok NSA, II GSK 802/09).

W dalszej kolejnoœci na podkreœlenie zas³uguje fakt, i¿ zgodnie z art. 153 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z póŸn. zm.), ocena prawna i wskazania co do dalszego postê-
powania wyra¿one w orzeczeniu s¹du wi¹¿¹ w sprawie ten s¹d oraz organ, którego
dzia³anie by³o przedmiotem zaskar¿enia. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e stosownie do
art. 170 ww. ustawy, orzeczenie prawomocne wi¹¿e nie tylko strony i s¹d, który je wy-
da³, lecz równie¿ inne s¹dy i inne organy pañstwowe, a w przypadkach w ustawie prze-
widzianych tak¿e inne osoby.

Koniecznym jest podkreœlenie, ¿e niezastosowanie siê przez organ administracji
publicznej przy ponownym wydaniu decyzji (b¹dŸ innego aktu czy czynnoœci) do oceny
prawnej wyra¿onej przez s¹d w wyroku, narusza zasadê zwi¹zania organu ocen¹ praw-
n¹ i oznacza, ¿e podjêty akt lub czynnoœæ s¹ wadliwe. Stanowisko takie konsekwentnie
reprezentuje NSA i wojewódzkie s¹dy administracyjne w swoim orzecznictwie
(por. m.in. postanowienie NSA z 16 lutego 1998 r., IV SA 975/97; wyrok NSA z 22 mar-
ca 1999 r., IV SA 527/97; postanowienie NSA z 25 maja 2001 r., V SA 355/01, i wyrok
WSA w Warszawie z 17 marca 2006 r., VI SA/Wa 2320/05). W orzecznictwie NSA na
ogó³ zgodnie przyjmuje siê, ¿e naruszenie przez organy administracyjne zasady zwi¹za-
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nia ocen¹ prawn¹ wyra¿on¹ w wyroku s¹du powoduje koniecznoœæ uchylenia zaskar-
¿onej decyzji (b¹dŸ innego aktu czy czynnoœci) (por. wyrok NSA z 21 paŸdziernika 1999 r.,
IV SA 1681/97 i wyrok NSA z 20 stycznia 2006 r., FSK 506/05). Zwi¹zanie ocen¹ praw-
n¹ wyra¿on¹ w wyroku (uzasadnieniu orzeczenia) oznacza, ¿e organ nie mo¿e formu³o-
waæ nowych ocen prawnych, sprzecznych z wyra¿onym wczeœniej pogl¹dem, lecz
zobowi¹zany jest do podporz¹dkowania siê mu w pe³nym zakresie oraz konsekwentne-
go reagowania w razie stwierdzenia braku zastosowania siê do wskazañ w zakresie dal-
szego postêpowania przed organem administracji publicznej (wyrok NSA z 13 lipca
2010 r., I GSK 940/2009). Bior¹c pod uwagê powy¿sze, wskazaæ nale¿y, i¿ ARiMR nie
mo¿e dowolnie interpretowaæ zapad³ych wyroków s¹dowych. Skoro NSA orzek³ w spra-
wie w ten a nie w inny sposób, to ARiMR musi stosowaæ siê do zawartych w wyroku
wskazañ.

W Oœwiadczeniu podniesiono równie¿ kwestiê pomijania prawa wspólnotowego
przy przyjmowaniu interpretacji przepisów ustawy EP wskazuj¹cej na koniecznoœæ po-
siadania przez ma³¿onków jednego numeru identyfikacyjnego, niezgodnoœæ takiej in-
terpretacji z art. 21, 22 i 31 Konstytucji RP oraz sprzecznoœæ art. 12 ust. 4 ustawy EP
z art. 2 pkt. 1, 2 i 14 z dnia 26 stycznia 2007 r. o p³atnoœciach w ramach systemów
wsparcia bezpoœredniego (Dz. U. Nr 170, poz. 1051 z póŸn. zm.), (dalej „ustawa o p³at-
noœciach”), oraz art. 2 lit. a i b rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycz-
nia 2009 r. ustanawiaj¹cego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpoœredniego dla
rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiaj¹ce okreœlone systemy wspar-
cia dla rolników, zmieniaj¹cego rozporz¹dzenia (WE) nr 1290/2005, (WE)
nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylaj¹cego rozporz¹dzenie (WE) nr 1782/2003
(Dz. Urz. UE nr L 30, s. 16 z 31.1.2009 z póŸn. zm.) (dalej „rozporz¹dzenie Rady
(WE) nr 73/2009”), w odniesieniu do definicji pojêcia „rolnik” i „gospodarstwo rolne”.

Odnosz¹c siê do powy¿szego pragniemy wskazaæ, i¿ w naszej opinii przytoczone te-
zy nie znajduj¹ uzasadnienia.

Polemizuj¹c z przedstawionymi powy¿ej zarzutami pragniemy wskazaæ, i¿ zgodnie
z art. 3 pkt 3 ustawy EP pod pojêciem „producenta rolnego” nale¿y rozumieæ osobê fizycz-
n¹, osobê prawn¹ lub jednostkê organizacyjn¹ nieposiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej,
bêd¹c¹ posiadaczem gospodarstwa rolnego lub rolnikiem w rozumieniu art. 2 lit. a roz-
porz¹dzenia Rady (WE) nr 73/2009, lub posiadaczem zwierzêcia. Natomiast zgodnie
z art. 3 pkt 1 ustawy EP pod pojêciem „gospodarstwa rolnego” nale¿y rozumieæ wszyst-
kie nieruchomoœci rolne bêd¹ce w posiadaniu tego samego podmiotu lub gospodar-
stwo w rozumieniu art. 2 lit. b rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 73/2009. Nale¿y zwróciæ
uwagê, i¿ równie¿ art. 2 pkt 2 i 14 ustawy o p³atnoœciach w zakresie definicji pojêcia
„rolnik” oraz „gospodarstwo rolne” odwo³uje siê do definicji wskazanych odpowiednio
w art. 2 lit. a i b rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 73/2009.

Stosownie do art. 2 lit. a rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 73/2009 definiuj¹cego pojê-
cie „rolnika”, termin ten oznacza osobê fizyczn¹ lub osobê prawn¹ lub grupê osób fizycz-
nych lub prawnych, bez wzglêdu na status prawny takiej grupy i jej cz³onków
w œwietle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje siê na terytorium Wspól-
noty (...) oraz która prowadzi dzia³alnoœæ rolnicz¹, przy czym pod pojêciem „dzia³alno-
œci rolniczej”, zgodnie z art. 2 lit. c ww. rozporz¹dzenia nale¿y rozumieæ produkcjê,
hodowlê lub uprawê produktów rolnych (...), lub utrzymywanie gruntów w dobrej kul-
turze rolnej zgodnej z ochron¹ œrodowiska, zgodnie z art. 6. Natomiast zgodnie z art. 2
lit. b tego rozporz¹dzenia termin „gospodarstwo” oznacza wszystkie jednostki produk-
cyjne zarz¹dzane przez rolnika znajduj¹ce siê na terytorium tego samego pañstwa
cz³onkowskiego.

W konsekwencji wskazaæ nale¿y, i¿ zarówno ustawa EP, jak i ustawa o p³atno-
œciach, definiuj¹c pojêcia „rolnika” oraz „gospodarstwa rolnego” odnosi siê bezpoœred-
nio do definicji tych terminów zawartych w rozporz¹dzeniu Rady (WE) nr 73/2009,
a zatem nie mo¿na mówiæ o sprzecznoœci ww. regulacji.

Odnosz¹c siê natomiast do art. 7 ust. 1 ustawy o p³atnoœciach, wskazaæ nale¿y, i¿
zgodnie z przedmiotow¹ regulacj¹ rolnikowi przys³uguje jednolita p³atnoœæ obszarowa
do bêd¹cej w jego posiadaniu w dniu 31 maja roku, w którym zosta³ z³o¿ony wniosek
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o przyznanie tej p³atnoœci, powierzchni gruntów rolnych wchodz¹cych w sk³ad gospo-
darstwa rolnego, kwalifikuj¹cych siê do objêcia t¹ p³atnoœci¹ zgodnie z art. 124 ust. 2
akapit pierwszy rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 73/2009, je¿eli:

– posiada w tym dniu dzia³ki rolne o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ okreœlona
dla Rzeczypospolitej Polskiej w za³¹czniku nr VII do rozporz¹dzenia nr 1121/2009,
z tym ¿e w przypadku zagajników o krótkiej rotacji dzia³ka rolna powinna obejmo-
waæ jednolit¹ gatunkowo uprawê o powierzchni co najmniej 0,1 ha;

– wszystkie grunty rolne s¹ utrzymywane zgodnie z normami przez ca³y rok kalenda-
rzowy, w którym zosta³ z³o¿ony wniosek o przyznanie tej p³atnoœci;

– przestrzega wymogów przez ca³y rok kalendarzowy, w którym zosta³ z³o¿ony wnio-
sek o przyznanie tej p³atnoœci;

– zosta³ mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie p³atnoœci.

Z powy¿szego wynika, i¿ nadanie numeru identyfikacyjnego zgodnie z przepisami
ustawy EP jest jednym z warunków przyznania p³atnoœci w ramach systemów wspar-
cia bezpoœredniego. Zatem jeœli danemu podmiotowi zostanie nadany numer identyfi-
kacyjny zgodnie z przepisami ustawy o EP, ww. przes³anka przyznania p³atnoœci
zostanie spe³niona. Natomiast w przypadku utraty numeru identyfikacyjnego, od daty
pozbawienia danego podmiotu numeru identyfikacyjnego, nale¿y uznaæ, i¿ podmiot
ten nie spe³nia przes³anek warunkuj¹cych przyznanie p³atnoœci w ramach systemów
wsparcia bezpoœredniego. Z powy¿szego wynika tym samym, i¿ nie zachodzi sprzecz-
noœæ pomiêdzy regulacjami ustawy o p³atnoœciach oraz ustawy EP, bowiem ustawa
o p³atnoœciach, w odniesieniu do numeru identyfikacyjnego, którego nadanie jest jed-
n¹ z przes³anek warunkuj¹cych uzyskanie p³atnoœci, odwo³uje siê do regulacji ustawy
EP. W kontekœcie powy¿szego odwo³uj¹c siê do zasad przyznawania p³atnoœci w ra-
mach systemów wsparcia bezpoœredniego podkreœliæ nale¿y, i¿ jednym z warunków
przyznania przedmiotowych p³atnoœci jest posiadanie gruntów rolnych deklarowanych
do przyznania p³atnoœci. W kontekœcie powy¿szego odró¿niæ nale¿y pojêcie faktycznego
posiadania i u¿ytkowania tych gruntów od pojêcia w³asnoœci i tytu³u prawnego do da-
nych gruntów.

W przypadku ma³¿onków zatem, wniosek o przyznanie p³atnoœci powinien zostaæ
z³o¿ony przez tego z ma³¿onków, któremu zosta³ nadany numer identyfikacyjny zgod-
nie z przepisami ustawy EP i co do którego wspó³ma³¿onek lub wspó³posiadacz wyrazi³
pisemn¹ zgodê. Ma³¿onek, któremu zosta³ nadany numer identyfikacyjny we wskaza-
nym powy¿ej trybie sk³adaj¹c wniosek o przyznanie p³atnoœci deklaruje w nim do przy-
znania p³atnoœci grunty rolne bêd¹ce w posiadaniu obojga ma³¿onków.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w niektórych programach pomocowych stawki p³atnoœci maj¹
charakter degresywny, obowi¹zuje limitacja wysokoœci przyznawanych œrodków w od-
niesieniu do powierzchni gospodarstwa lub te¿ nie jest dozwolone ³¹czenie ró¿nych ro-
dzajów dzia³alnoœci w ramach jednego gospodarstwa. Jednoczeœnie, obowi¹zkiem
ARiMR jako agencji p³atniczej jest w szczególnoœci zapewnienie ochrony interesom fi-
nansowym Unii Europejskiej – zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady (WE, EURATOM)
nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych
Wspólnot Europejskich (Dz. U. L 312 z 23 grudnia 1995 r.). W konsekwencji, ARiMR
odpowiedzialna jest za ich prawid³owe wydatkowanie i zapobieganie sytuacjom, w któ-
rych œrodki finansowe z bud¿etu Unii Europejskiej przyznawane by³yby nienale¿nie.
Do takich przypadków zaliczyæ mo¿na równie¿ sytuacje, w których ma³¿onkowie doko-
nuj¹ sztucznego podzia³u gospodarstwa w celu uzyskania wy¿szych p³atnoœci – co
mo¿liwe jest wtedy, gdy osoby te pos³ugiwaæ siê bêd¹ dwoma odrêbnymi numerami
identyfikacyjnymi.

W odniesieniu do przedstawianych zarzutów pragniemy dodatkowo zwróciæ uwagê
na fakt, i¿ ARiMR niebêd¹ca ani cia³em ustawodawczym, ani s¹downiczym, nie dyspo-
nuje równie¿ kompetencjami do kwestionowania zgodnoœci z Konstytucj¹ RP i prawem
wspólnotowym przepisów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego – czy to rangi ustawo-
wej czy to rozporz¹dzeñ, a w swojej dzia³alnoœci obowi¹zana jest do ich stosowania
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i wykonywania zadañ z nich wynikaj¹cych. W konsekwencji, je¿eli obowi¹zuj¹ce prze-
pisy prawa w³adza ustawodawcza ocenia jako wzajemnie sprzeczne i niezgodne z pra-
wem wspólnotowym, w jej gestii równie¿ le¿y kompetencja do ich zmiany.

Z powa¿aniem

PREZES
Tomasz Ko³odziej
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Oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Zobligowany stanowiskami wójtów i burmistrzów gmin w województwie
lubuskim, a tak¿e samorz¹dów województwa, sejmików województwa lu-
buskiego, zwracam siê do ministra œrodowiska w sprawie ochrony bobrów –
zwierz¹t, które po wielu latach zosta³y wprowadzone na teren województwa
i rozmno¿y³y siê do tego stopnia, ¿e w opinii specjalistów od melioracji, jak rów-
nie¿ gospodarzy wielu gmin w Dolinie Warty i Dolnej Noteci oraz Œrodkowej
Odry, powa¿nie uszkadzaj¹ urz¹dzenia melioracyjne. Buduj¹c gniazda, ni-
szcz¹ przede wszystkim wa³y, tak¿e te, które nak³adem wielu œrodków by³y
w ostatnich latach odbudowywane i modernizowane po powodzi w 1997 r.
Taka sytuacja – tak by³o chocia¿by w ostatnich tygodniach – nieustannie po-
woduje zagro¿enie powodziowe, podtopienia, wzrost kosztów utrzymania
urz¹dzeñ ochrony przeciwpowodziowej we w³aœciwym stanie, zapewnia-
j¹cych ochronê przeciwpowodziow¹. Tak wiêc zwracam siê do pana ministra
z proœb¹ o informacjê, czy Ministerstwo Œrodowiska zamierza, jeœli chodzi
o tê sprawê, dokonaæ zmian, które ograniczy³yby populacjê bobrów w taki
sposób, by te zwierzêta, sk¹din¹d bardzo ³adne, nie dewastowa³y urz¹dzeñ
melioracyjnych.

Henryk WoŸniak

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka z dnia 27 stycznia
2011 r., przekazane przy piœmie z dnia 2 lutego 2011 r., znak: BPS/DSK-043-
-3320/11, w sprawie uszkodzeñ urz¹dzeñ melioracyjnych w Dolinie Warty i Dolnej No-
teci oraz Œrodkowej Odry, powodowanych przez bobry, przekazujê poni¿sze informacje.

Bóbr europejski (Castor fiber) podlega ochronie w wiêkszoœci krajów europejskich
na podstawie dwóch aktów prawnych. Pierwszym jest Konwencja Berneñska (Dz. U.
z 1996 r., Nr 58, poz. 263), gdzie bóbr umieszczony jest w III za³¹czniku, obejmuj¹cym
chronione gatunki fauny. Zgodnie z art. 7 Konwencji, strony powinny regulowaæ prze-
pisami wszelk¹ eksploatacjê dzikiej fauny wymienionej w za³¹czniku III tak, aby popu-
lacja nie by³a zagro¿ona. Drugim aktem prawa europejskiego jest dyrektywa
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzi-
kiej fauny i flory – Dyrektywa Siedliskowa. Bobra umieszczono tam w za³¹czniku II,
okreœlaj¹cym gatunki roœlin i zwierz¹t bêd¹ce przedmiotem zainteresowania Wspólno-
ty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony, jak równie¿
w za³¹czniku V, gdzie ujêto gatunki zwierz¹t i roœlin, których pozyskiwanie ze stanu
dzikiego i eksploatacja jest mo¿liwa pod warunkiem, ¿e populacja tych gatunków zo-
stanie zachowana we w³aœciwym stanie ochrony.

Bóbr europejski objêty jest czêœciow¹ ochron¹ gatunkow¹ moc¹ rozporz¹dzenia
Ministra Œrodowiska z dnia 28 wrzeœnia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystêpu-
j¹cych zwierz¹t objêtych ochron¹ (Dz. U. Nr 220, poz. 2237).
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W przypadku Polski prawo unijne nie zabrania pozyskiwania osobników bobra eu-
ropejskiego ze stanu dzikiego, jednak wymagane jest zachowanie populacji we w³aœci-
wym stanie ochrony. Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z póŸn. zm.), regionalny dyrek-
tor ochrony œrodowiska, wobec braku rozwi¹zañ alternatywnych i jeœli nie spowoduje
to zagro¿enia dla dziko wystêpuj¹cych populacji chronionych gatunków roœlin, zwie-
rz¹t lub grzybów, oraz gdy zachodzi jedna z przes³anek, o których mowa w art. 56 ust. 4
pkt. 1–8 ww. ustawy, mo¿e wydawaæ zezwolenia na chwytanie celem przemieszczenia
osobników w inne miejsce, lub te¿ zezwolenie na niszczenie jego siedlisk, tam i ¿eremi
lub zabijanie osobników. Jedynie w przypadku, gdy zakres zezwolenia obejmuje kilka
województw, zgodê wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska.

W 2010 r. wydano 124 decyzje na zabicie 1874 osobników bobra europejskiego.
Zrealizowano odstrza³ 366 osobników.

Nale¿y mieæ na uwadze, i¿ szkody w wa³ach przeciwpowodziowych nie s¹ wyrz¹dza-
ne wy³¹cznie przez bobry. Bóbr europejski kopie nory w konstrukcjach ziemnych jedy-
nie wówczas, gdy granicz¹ one bezpoœrednio z wod¹, tak by wejœcie do nory mog³o
znajdowaæ siê pod powierzchni¹ wody. Innymi gatunkami zwierz¹t, które mog¹ kopaæ
nory w wa³ach przeciwpowodziowych s¹ m.in.: lisy, jenoty, norki amerykañskie.

Ponadto, nale¿y nadmieniæ, ¿e z uwagi na du¿¹ populacjê bobra w Polsce, sama re-
dukcja liczby osobników w danym miejscu, nawet przez okres ca³ego roku kalendarzo-
wego, nie rozwi¹¿e problemu szkód powodowanych przez ten gatunek, gdy¿ coraz to
nowe rodziny tych ssaków bêd¹ zajmowaæ korzystne dla siebie miejsca. W zwi¹zku
z powy¿szym, bardzo wa¿nym dzia³aniem jest d³ugofalowe zabezpieczenie budowli wod-
nych ju¿ na etapie ich budowy lub w trakcie remontów, przynajmniej na najbardziej
newralgicznych dla ochrony systemu przeciwpowodziowego odcinkach wa³ów.

Szczegó³owy opis metod zapobiegania szkodom wyrz¹dzanym przez bobry zawiera
poradnik „Analiza dotychczasowych rodzajów i rozmiaru szkód wyrz¹dzanych przez
bobry oraz stosowanie metod rozwi¹zywania sytuacji konfliktowych”. Poradnik zosta³
udostêpniony wszystkim regionalnym konserwatorom przyrody i dyrektorom parków
narodowych, którzy mog¹ organizowaæ odpowiednie szkolenia. Przyk³adowym roz-
wi¹zaniem, proponowanym i opisanym w niniejszym opracowaniu, w przypadku roz-
kopywania wa³ów i grobli przez zwierzêta, jest zamocowanie roz³o¿onej na wale
metalowej siatki stalowymi kotwami o d³ugoœci min. 50 cm, lub te¿ wkopywanie siatki
lub maty w konstrukcjê obwa³owania. Zabezpieczenie tego rodzaju uchroni wa³y prze-
ciwpowodziowe równie¿ przed szkodami wyrz¹dzanymi przez inne gatunki zwierz¹t.

W grudniu 2010 r. zosta³a odebrana ekspertyza, która pos³u¿yæ ma stworzeniu
strategii gospodarowania populacj¹ bobra europejskiego. Obecnie trwaj¹ prace nad
przygotowaniem projektu ww. strategii. Planowane przyjêcie strategii to II kwarta³
2011 r. W za³o¿eniach dokument ten pozwoliæ ma na zaplanowanie d³ugoterminowych
zabiegów przyczyniaj¹cych siê do zachowania ci¹g³oœci populacji gatunku na okreœlo-
nym poziomie liczebnym, przy zastosowaniu odpowiednich metod zapobiegaj¹cych po-
wstawaniu szkód w gospodarce cz³owieka.

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka

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

Jako widzowie telewizji, tak¿e publicznej, oraz u¿ytkownicy telefonii ko-
mórkowej jesteœmy nieustannie bombardowani apelami, zachêtami, aby
wzi¹æ udzia³ w przeró¿nych – tak to nazwê – zabawach, w których dostaje siê
mniej wiêcej taki komunikat: wygra³eœ, wyœlij pusty esemes. Uwa¿am, ¿e
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów powinien bardziej zdecydowanie
ingerowaæ w tego typu dzia³ania marketingowe, które w pewien sposób za-
k³amuj¹ rzeczywiste relacje miêdzy klientem a graczami biznesowymi. No, bo
jak przeciêtny czytelnik ma rozumieæ zachêtê: wygra³eœ, czeka na ciebie wy-
grana, czeka na ciebie samochód, wyœlij pusty esemes? Przeciêtny cz³owiek,
je¿eli nie idzie za tym informacja o regulaminie – a nawet jeœli idzie, to jest na-
pisana zupe³nie inn¹ czcionk¹ – jest przekonany, ¿e spotka³o go zupe³nie nie-
spodziewane szczêœcie, ¿e jest wybrañcem losu. Wystarczy tylko nacisn¹æ
guzik, wys³aæ esemes. Oczywiœcie prawda jest zupe³nie inna, bo jest to za-
chêta do zabawy, w której trzeba odpowiedzieæ na pytanie, a odpowiedŸ na
nie rodzi kolejne pytanie itd. Jest wiele osób, które wci¹gniête w tak¹ grê – ja-
ko senatorowie nieustannie mamy takie sygna³y – nara¿one s¹ na koszty
id¹ce w setki i tysi¹ce z³otych. Czêsto jest to ¿erowanie na naiwnoœci bied-
nych ludzi, dla których taka zachêta, taka reklama jest nadziej¹ na odmianê
losu. Tak naprawdê sprowadza siê to do wpêdzania ich w kolejne k³opoty,
z których czêsto nie potrafi¹ wybrn¹æ – przecie¿ zad³u¿enie w telefonii komór-
kowej trzeba bêdzie sp³aciæ. W zwi¹zku z tym zwracam siê do pani prezes
UOKiK o bardziej radykalne dzia³ania zwalczaj¹ce tego rodzaju praktyki
w sytuacjach, kiedy UOKiK dopatrzy siê naruszenia prawa, ewentualnie
o sygnalizowanie potrzeby nowelizacji systemu prawnego, jeœli zdaniem pani
prezes istnieje taka koniecznoœæ. Chodzi o zabezpieczenie interesów zwyk-
³ych obywateli.

Henryk WoŸniak

OdpowiedŸ

Warszawa 14.02.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 2 lutego br. (sygn. BPS/DSK-043-3321/11) doty-

cz¹cego oœwiadczenia senatora Henryka WoŸniaka w przedmiocie nieprawid³owoœci
zwi¹zanych z loteriami, grami i konkursami wykorzystuj¹cymi numeracjê us³ug o pod-
wy¿szonej op³acie, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem ad-
ministracji rz¹dowej w³aœciwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Na
podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.). W zakresie ochrony interesów konsumentów
do kompetencji Prezesa Urzêdu nale¿y przede wszystkim prowadzenie postêpowañ
w sprawach praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu
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art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którym przez prakty-
kê naruszaj¹c¹ zbiorowy interes konsumentów rozumie siê godz¹ce w ten interes, bez-
prawne dzia³anie przedsiêbiorcy.

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymuje liczne sygna³y od konsu-
mentów œwiadcz¹ce o nieprawid³owoœciach zwi¹zanych ze œwiadczeniem us³ug o pod-
wy¿szonej op³acie w ramach licznych loterii audioteksowych. W reakcji na powy¿sze
sygna³y wszczynane s¹, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów, postêpowania wyjaœniaj¹ce lub postêpowania w sprawach praktyk narusza-
j¹cych zbiorowe interesy konsumentów. Postêpowanie administracyjne mo¿e
zakoñczyæ siê wydaniem decyzji nakazuj¹cej zaniechanie stosowania praktyk naru-
szaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów oraz na³o¿eniem kary pieniê¿nej w wysoko-
œci do 10% przychodu osi¹gniêtego przez przedsiêbiorcê.

W chwili obecnej Prezes Urzêdu prowadzi:
– 5 postêpowañ wyjaœniaj¹cych, maj¹cych na celu ustalenie, czy dzia³ania nastê-

puj¹cych przedsiêbiorców: Internetq Poland Sp. z o.o. (konkurs „BMW od Orange”), Te-
lecom Media Sp. z o.o. (konkurs „Wielki Quiz z Nagrodami”), Mobile Formats Sp. z o.o.
(konkurs „Czy sta³eœ siê milionerem”), CT Creative Team Sp. z o.o. (konkurs „Quiz Wie-
dzowy”), Just Mobile Sp. z o.o. (konkurs „Wielka Loteria Plusa”), stanowi¹ naruszenie
przepisów prawa uzasadniaj¹ce wszczêcie postêpowania w sprawie praktyk narusza-
j¹cych zbiorowe interesy konsumentów;

oraz
– 2 postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumen-

tów prowadzone wobec: Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (konkurs „100 Mercede-
sów od Ery”) oraz One-2-One SA („Konkurs telewizyjny”).

Ponadto, Prezes Urzêdu bêdzie wszczyna³ kolejne postêpowania administracyjne
w reakcji na sygna³y nap³ywaj¹ce od konsumentów. W ramach prowadzonych postê-
powañ administracyjnych Prezes Urzêdu bada w szczególnoœci, czy:

– organizatorzy loterii audioteksowych dysponuj¹ wymagan¹ przez przepisy prawa
wyraŸn¹ zgod¹ konsumentów na wysy³anie wiadomoœci SMS zawieraj¹cych informacjê
handlow¹ zachêcaj¹c¹ do przyst¹pienia do loterii albo konkursu;

– informacje przekazywane w materia³ach zachêcaj¹cych do wziêcia udzia³u w lote-
rii albo konkursie (np. w reklamach telewizyjnych, wiadomoœciach SMS) s¹ informa-
cjami prawdziwymi i wystarczaj¹cymi przeciêtnemu konsumentowi do podjêcia
œwiadomej decyzji o wziêciu udzia³u w loterii albo konkursie;

– treœci reklam oraz informacji handlowych wysy³anych za poœrednictwem wiado-
moœci SMS mog¹ prowadziæ konsumentów do b³êdnego przekonania, i¿ przewidzian¹
nagrodê ju¿ wygrali;

– iloœæ i czêstotliwoœæ wysy³ania wiadomoœci SMS zachêcaj¹cych do wziêcia udzia³u
w loterii albo konkursie nie stanowi uci¹¿liwego i niewywo³anego dzia³aniem konsu-
mentów nak³aniania do nabycia produktów przez telefon.

Przyk³adem zakoñczonego postêpowania administracyjnego w przedmiocie loterii
audioteksowej mo¿e byæ decyzja (nieprawomocna) nr RPZ 30/2010 z dnia 21 grudnia
2010 r., w której Prezes Urzêdu uzna³ za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy kon-
sumentów dzia³ania Internetq Poland Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, organizatora
loterii „Pusty SMS”, polegaj¹ce na formu³owaniu treœci komunikatów SMS kierowa-
nych do konsumentów w ramach ww. loterii w sposób sugeruj¹cy pewnoœæ wygranej,
co stanowi nieuczciw¹ praktykê rynkow¹ okreœlon¹ w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia
23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U.
z 2007 r., Nr 171, poz. 1206), nak³adaj¹c jednoczeœnie na ww. przedsiêbiorcê karê pie-
niê¿n¹ w wysokoœci 499 650,00 z³.

Odnosz¹c siê do kwestii obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³añ legislacyjnych na-
le¿y wyjaœniæ, i¿ regulacje prawne dotycz¹ce us³ug o podwy¿szonej op³acie znajduj¹ siê
w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171,
poz. 1800 ze zm.). W chwili obecnej w Ministerstwie Infrastruktury tocz¹ siê prace nad
projektem za³o¿eñ do ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne, równie¿
w zakresie us³ug o podwy¿szonej op³acie. W ramach konsultacji miêdzyresortowych
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Prezes Urzêdu zg³osi³ uwagê, zgodnie z któr¹ przepisy Prawa telekomunikacyjnego po-
winny umo¿liwiaæ abonentom zablokowanie zarówno po³¹czeñ przychodz¹cych, jak
i wychodz¹cych na numery o podwy¿szonej op³acie.

Równolegle do udzia³u w pracach legislacyjnych Prezes Urzêdu przyst¹pi³ do inicja-
tywy Prezesa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej maj¹cej na celu wyeliminowanie nie-
prawid³owoœci zwi¹zanych ze œwiadczeniami us³ug o podwy¿szonej op³acie. W ramach
przedmiotowej inicjatywy planowane jest wykorzystanie w pierwszej kolejnoœci instru-
mentów niew³adczych w stosunku do przedsiêbiorców oraz organizacji zrzeszaj¹cych
przedsiêbiorców z bran¿y us³ug o podwy¿szonej op³acie, sk³aniaj¹cych do dobrowolne-
go wprowadzenia zmian w modelach i mechanizmach œwiadczenia us³ug o podwy¿szo-
nej op³acie, w celu podwy¿szenia poziomu ochrony konsumentów.

Jak zatem przedstawiono powy¿ej Prezes Urzêdu wykorzystuje posiadane na mocy
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów kompetencje w³adcze w celu elimino-
wania nieprawid³owoœci pojawiaj¹cych siê na rynku us³ug o podwy¿szonej op³acie. Rów-
nolegle do dzia³añ w³adczych, Prezes Urzêdu aktywnie wspiera i uczestniczy w innych
inicjatywach, w tym dzia³aniach legislacyjnych, maj¹cych na celu wzmocnienie praw-
nej ochrony konsumentów na rynku us³ug o podwy¿szonej op³acie.

Z powa¿aniem

z up. PREZESA URZÊDU OCHRONY
KONUKURENCJI I KONSUMENTÓW
Wiceprezes
Jaros³aw Król
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Funkcjonuj¹ca do tej pory zasada maksymalnie szeœædziesiêcioprocento-
wego (bez œrodków unijnych) wskaŸnika zad³u¿enia samorz¹du terytorialne-
go powodowa³a koniecznoœæ poszukiwania przez w³adze gminne nowych
instrumentów finansowych daj¹cych szansê na realizacjê inwestycji bez
podwy¿szania wskaŸnika zad³u¿enia. Sposobem pozyskania œrodków by³
miêdzy innymi tak zwany wykup wierzytelnoœci czy wci¹¿ jeszcze rzadko
stosowane wœród samorz¹dów partnerstwo publiczno-prywatne – tak zwana
umowa wsparcia.

W przypadku wykupu wierzytelnoœci wykonawca inwestycji zaci¹ga
kredyt na zadanie, a gmina sp³aca wykonawcy roczne raty za wykonane za-
danie na przyk³ad w perspektywie 10–15 lat. Dotychczas kwot wynika-
j¹cych z tego typu umów nie zaliczano do wskaŸnika zad³u¿enia bud¿etu.
W Toruniu za pomoc¹ metody wykupu wierzytelnoœci zrealizowano w ostat-
nich latach takie inwestycje jak na przyk³ad bloki operacyjne w Szpitalu Miej-
skim, budynek komunalny przy ulicy Drzyma³y czy rozbudowê Szko³y
Podstawowej nr 15 na Podgórzu.

Ponadto do tej pory gmina mog³a porêczaæ za swoje jednostki kredyty
bankowe bez obawy, i¿ kwota porêczenia zostanie zaliczona na poczet zad³u-
¿enia bud¿etu. Zad³u¿enie powstawa³o tylko wtedy, gdy jednostka przesta-
wa³a p³aciæ zobowi¹zanie kredytowe, a p³atnoœci fizycznie przejmowa³a na
siebie gmina.

Obecnie zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia ca³a kwota po¿yczki w mo-
mencie podpisania porêczenia przez gminê automatycznie staje siê d³ugiem
publicznym. Gmina miasta Toruñ by³a i jest gwarantem po¿yczek udziela-
nych na przyk³ad Szpitalowi Miejskiemu czy Toruñskiemu Towarzystwu Bu-
downictwa Spo³ecznego.

Wynikaj¹ca z rozporz¹dzenia zmiana przepisów powoduje, ¿e podpisane
do koñca 2010 r. zobowi¹zania finansowe gminy Toruñ wynikaj¹ce na przy-
k³ad z umów o wykup wierzytelnoœci czy porêczenia kredytów w³asnym jed-
nostkom skutkuj¹ wzrostem zad³u¿enia bud¿etu o blisko cztery punkty
procentowe, niebezpiecznie zbli¿aj¹c wartoœæ d³ugu do ustawowego progu
60%. Wzrost zad³u¿enia by³by jeszcze wy¿szy, gdyby nie przepisy ustawy
o finansach publicznych, w których mówi siê, ¿e œrodki pozyskane na inwe-
stycje dofinansowywane z UE nie licz¹ siê wprost do wskaŸnika zad³u¿enia.

Zmiana przepisów jest niekorzystna dla samorz¹dów, szczególnie tych,
które du¿o inwestuj¹ w rozwój i zad³u¿aj¹ siê. Wprowadzona zmiana stano-
wiæ bêdzie barierê w pozyskiwaniu kolejnych œrodków inwestycyjnych i mo-
¿e doprowadziæ do ograniczenia planów rozwojowych gmin. W znacz¹cym
stopniu mo¿e uczyniæ iluzorycznym stosowanie partnerstwa publiczno-
-prywatnego.

Jan Wyrowiñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 28 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Jana Wyrowiñskiego, Senatora

RP, przekazane pismem z dnia 2 lutego 2011 r. (BPS/DSK-043-3322/11) w sprawie
wp³ywu nowych przepisów z zakresu finansów publicznych na zad³u¿enie jednostek
samorz¹du terytorialnego, uprzejmie wyjaœniam.

1. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegó-
³owego sposobu klasyfikacji tytu³ów d³u¿nych zaliczanych do pañstwowego d³ugu pub-
licznego, w tym do d³ugu Skarbu Pañstwa (Dz. U. Nr 252, poz. 1692) jest zgodne
z prezentowanym od 2001 r. (tj. od momentu wejœcia w ¿ycie pierwszego rozporz¹dze-
nia dotycz¹cego sprawozdawczoœci z zakresu d³ugu publicznego) przez Ministra Finan-
sów stanowiskiem, ¿e klasyfikacja danego zobowi¹zania do tytu³ów d³u¿nych nie
zale¿y od jego nazwy, ale od sensu ekonomicznego (wynika to z ujednolicania statysty-
ki z zakresu d³ugu publicznego do standardów miêdzynarodowych – ESA95 definiuje
zobowi¹zania w sposób funkcjonalny). Obecna klasyfikacja kategorii kredytów i po¿y-
czek zawarta w rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. stanowi
doprecyzowanie w regulacjach prawnych (rozporz¹dzeniu) dotychczasowego stanowiska
Ministra Finansów, a nie rozszerzenie kategorii kredytów i po¿yczek. Celem dookreœle-
nia tytu³u jakim s¹ kredyty i po¿yczki jest d¹¿enie do otrzymania pe³nej i rzetelnej infor-
macji o rzeczywistym zad³u¿eniu jednostek sektora finansów publicznych.

2. Artyku³ 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych reguluje
limity zad³u¿enia jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie kwot przypadaj¹cych
do sp³aty w danym roku bud¿etowym rat kredytów, po¿yczek, wykupu papierów war-
toœciowych wraz z nale¿nymi odsetkami i dyskontem, a tak¿e potencjalnych sp³at kwot
wynikaj¹cych z udzielonych przez jednostki samorz¹du terytorialnego porêczeñ oraz
gwarancji. Natomiast art. 170 tej¿e ustawy reguluje limity w zakresie relacji zad³u¿enia
jednostek samorz¹du terytorialnego do ich dochodów.

Przepisy te zosta³y utrzymane przez art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych do dnia 31 grudnia 2013 r.
Podobne regulacje w zakresie limitów jednostek samorz¹du terytorialnego przewidy-
wa³a ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Wskazane wy¿ej rozporz¹dzenie nie dokonuje zatem ¿adnych zmian w sferze porê-
czeñ i gwarancji, poniewa¿ dotyczy tytu³ów d³u¿nych okreœlonych w art. 72 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zobowi¹zania z tytu³u porêczeñ
i gwarancji nie s¹ co do zasady wliczane do d³ugu, a tym samym klasyfikowane w kate-
goriach tytu³ów d³u¿nych, lecz brane pod uwagê przy liczeniu limitu okreœlonego
w art. 169 ww. ustawy o finansach publicznych.

Przedmiotowe rozporz¹dzenie nie wprowadza równie¿ zmian w zakresie podejœcia
do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, poniewa¿ nadal do d³ugu wlicza siê tyl-
ko te umowy, które maj¹ wp³yw na poziom d³ugu publicznego.

Ministerstwo Finansów nie zmieni³o w tym zakresie wczeœniej zajmowanego stano-
wiska, ¿e nie ka¿da umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym ma wp³yw na poziom
d³ugu publicznego. Tym samym umowa, która nie ma wp³ywu na poziom d³ugu publicz-
nego nie powinna byæ zaliczana do zad³u¿enia danej jednostki. Zapisy w tym zakresie
s¹ zbie¿ne z postanowieniami zawartymi w rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia
4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdañ jednostek sektora finansów publicznych w za-
kresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247), jak równie¿ wczeœniej obwi¹zu-
j¹cymi w tym zakresie rozporz¹dzeniami dotycz¹cymi sprawozdawczoœci w zakresie
d³ugu publicznego. Celem rozporz¹dzenia z dnia 23 grudnia 2010 r. nie by³o blokowa-
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nie czy ograniczanie stosowania przez jednostki samorz¹du terytorialnego umów
o partnerstwie publiczno-prywatnym i jakakolwiek w tym kierunku jego interpretacja
nie znajduje podstaw w nowych przepisach. Poszczególne jednostki samorz¹du teryto-
rialnego poprzez podejmowane decyzje o kszta³cie zawieranych umów o partnerstwie
publiczno-prywatnym oraz podziale ryzyk pomiêdzy partnerem publicznym i prywat-
nym, bêd¹ decydowa³y o tym, czy powstanie zobowi¹zanie zaliczane do d³ugu publicz-
nego, czy te¿ nie. Zdaniem Ministerstwa Finansów dobrze skonstruowane umowy
o partnerstwie publiczno-prywatnym mog¹ stanowiæ tañsz¹ alternatywê dla tradycyj-
nych form finansowania inwestycji przez jednostki samorz¹du terytorialnego, a dodat-
kowo je¿eli wiêkszoœæ ryzyk weŸmie na siebie partner prywatny transakcja ta nie
obci¹¿y wskaŸnika d³ugu partnera publicznego. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, Minister-
stwo Finansów nie jest przeciwne, a wrêcz zachêca do realizowania inwestycji w takiej
formule.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Dominik Radziwi³³
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Oœwiadczenie senator Alicji Zaj¹c

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Do mojego biura senatorskiego nap³ywaj¹ informacje wyra¿aj¹ce zanie-
pokojenie zmniejszeniem œrodków z Funduszu Pracy przeznaczonych na ak-
tywizacjê osób bezrobotnych. W kierowanym do mnie piœmie Wojewódzkiej
Rady Zatrudnienia dla województwa podkarpackiego z dnia 29 listopada
2010 r. jest informacja, ¿e w porównaniu z rokiem ubieg³ym kwota ta zosta³a
obni¿ona o 70%. Bez w¹tpienia negatywnie wp³ynie to na sytuacjê ca³ego wo-
jewództwa podakarpackiego, w którym stopa bezrobocia w porównaniu do
innych województw w kraju utrzymuje siê na bardzo wysokim poziomie. Po-
nadto wprowadzone ograniczenia spowoduj¹, ¿e publiczne s³u¿by zatrudnie-
nia nie bêd¹ mog³y skutecznie dzia³aæ, bowiem aktywizacja zawodowa
w przypadku osób bêd¹cych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
nie bêdzie mo¿liwa.

Pogorszeniu ulegnie kwestia dostêpu do umiejêtnoœci praktycznych
i kwalifikacji zawodowych dla osób m³odocianych, poniewa¿ zmniejszono rów-
nie¿ wydatki na refundacjê kosztów ich kszta³cenia w ramach dzia³añ podej-
mowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy, co bez w¹tpienia utrudni m³odym
ludziom wejœcie na rynek pracy.

Zdaniem ekspertów pogorszy siê tak¿e sytuacja na regionalnych i lokal-
nych rynkach pracy, poniewa¿ œrodki planowane na 2011 r. wystarcz¹ jedy-
nie na pokrycie przechodz¹cych z 2010 r. zobowi¹zañ powiatowych urzêdów
pracy.

Z problematyk¹ t¹ zwracaj¹ siê do mnie tak¿e samorz¹dy powiatowe,
które zaniepokojone s¹ tak drastycznym zmniejszeniem funduszy na ten cel
w bud¿ecie, bowiem zwalczanie i ³agodzenie skutków bezrobocia bez stosow-
nych œrodków finansowych bêdzie bardzo trudne. Powo³am siê tutaj na dane
zawarte w stanowisku Rady Powiatu Brzozowskiego z dnia 3 stycznia
2011 r. W ubieg³ym roku powiat brzozowski dysponowa³ kwot¹ 17,5 milio-
na z³ na aktywizacjê osób bezrobotnych. Dziêki tym œrodkom zaktywizowano
prawie 2,5 tysi¹ca osób, dlatego te¿ odnotowano powolny, ale sukcesywny
spadek bezrobocia. Z prognoz wynika, ¿e kwota ta w 2011 r.wyniesie jedynie
5 milionów z³, z czego 1,8 miliona z³ poch³on¹ zobowi¹zania z 2010 r. Dlatego
te¿ pozosta³e œrodki nie bêd¹ wystarczaj¹ce na z³agodzenie skutków bezro-
bocia.

Drastyczne zmniejszenie œrodków przeznaczonych na rok 2011 w spo-
sób negatywny wp³ynie na rynek pracy, poniewa¿ z uwagi na brak funduszy
nie bêdzie mo¿liwoœci, aby efektywnie walczyæ z bezrobociem i ³agodziæ jego
skutki. Sytuacja taka dotknie w szczególnoœci województwa s³abiej rozwiniê-
te, a szczególnie województwo podkarpackie, w którym potrzeby s¹ znacznie
wiêksze ani¿eli otrzymane na ten cel œrodki finansowe.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem,
czy ministerstwo pracy przewidzia³o jakieœ dodatkowe programy lub dodat-
kowe œrodki finansowe na aktywizacjê zawodow¹ w 2011 r., aby zminimali-
zowaæ tak drastyczne obni¿enie œrodków przeznaczonych na ten cel
z Funduszu Pracy. Czy planowane jest podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu
wprowadzenie zmian w planie finansowym Funduszu Pracy poprzez jego
zwiêkszenie stosownie do rzeczywistych potrzeb?

Alicja Zaj¹c
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OdpowiedŸ

Warszawa, 23 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z przekazanym przy piœmie BPS/DSK-043-3323/11 z dnia 2 lutego
2011 r. oœwiadczeniem senatorskim Alicji Zaj¹c z³o¿onym podczas 69. posiedzenia Se-
natu RP w sprawie zmniejszenia œrodków Funduszu Pracy w 2011 r. przeznaczonych
na aktywizacjê bezrobotnych, uprzejmie informujê.

Poziom zaplanowanych wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia-
³ania bezrobociu na rok bie¿¹cy okreœlony zosta³ w ustawie bud¿etowej na kwotê
3.235.080 tys. z³.

Rada Ministrów okreœlaj¹c wydatki Funduszu Pracy na rok bie¿¹cy kierowa³a siê
koniecznoœci¹ ograniczeñ wydatków publicznych w celu korekty deficytu sektora in-
stytucji rz¹dowych i samorz¹dowych do poziomu nie wy¿szego ni¿ 3% PKB oraz ograni-
czenia potrzeb po¿yczkowych bud¿etu pañstwa, zwi¹zanych z koniecznoœci¹
uzupe³niania niedoboru w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (FUS), wynikaj¹cego
z dotychczasowego systemu emerytalnego, powstaj¹cego w wyniku przekazywania
czêœci sk³adki emerytalnej do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), powoduj¹cych
narastaj¹ce zagro¿enia dla d³ugu publicznego, który zbli¿a siê do II progu ostro¿no-
œciowego, okreœlonego w ustawie o finansach publicznych na poziomie 55% PKB.

Aktualnie prowadzone w Parlamencie prace nad rz¹dowym projektem ustawy
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz o zmianie niektórych
ustaw pozwalaj¹ oczekiwaæ, ¿e w przypadku uchwalenia przez Sejm RP poprawki wnie-
sionej przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego do projektu wy¿ej
wymienionej ustawy, ograniczaj¹cej od dnia 1 kwietnia br. poziom sk³adki na ubezpie-
czenie emerytalne pochodz¹cej ze sk³adki ubezpieczonego, odprowadzanej przez ZUS
do OFE, mo¿liwe bêdzie istotne ograniczenie wydatków bud¿etu pañstwa na pokrycie
niedoboru w FUS z tytu³u przekazywania do OFE czêœci sk³adki emerytalnej.

Ta oszczêdnoœæ ograniczy potrzeby po¿yczkowe pañstwa, realizowane dotychczas
na rynku pieniê¿nym oraz zwi¹zane z tym koszty, przez co zmniejszy siê równie¿ za-
gro¿enie wspomnianego wy¿ej przekroczenia II progu ostro¿noœciowego, a pod rz¹da-
mi nowej ustawy bud¿etowej i znowelizowanej ustawy o finansach publicznych
pozwoli w konsekwencji na zmianê planu finansowego Funduszu Pracy i zwiêkszenie
wydatków Funduszu przeznaczanych na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu
jeszcze przed 1 maja 2011 r. zgodnie z uzasadnionymi potrzebami krajowego rynku
pracy.

Ju¿ w trakcie prac Parlamentu nad ustaw¹ bud¿etow¹ na 2011 r., w ramach tak
zaplanowanej kwoty wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania
bezrobociu dokonano zmiany struktury tych wydatków, która pozwoli³a na zwiêksze-
nie puli œrodków przeznaczanej dla powiatowych urzêdów pracy o 464 mln z³. Kwota ta
podlega³a bêdzie podzia³owi na województwa zgodnie z rozporz¹dzeniem z dnia 17 lipca
2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot œrodków Funduszu Pracy na finansowa-
nie zadañ w województwie (Dz. U. Nr 123, poz.1019).

O nowej wy¿szej wysokoœci kwot wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy
przeciwdzia³ania bezrobociu ustalonych na finansowanie zadañ w województwie
w 2011 r. realizowanych przez samorz¹dy województw i powiatów, marsza³kowie woje-
wództw zawiadomieni zostan¹ do dnia 28 lutego.

Przy ustalaniu kwot œrodków na finansowanie programów na rzecz promocji za-
trudnienia. ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie,
algorytm podzia³u œrodków Funduszu Pracy, w szczególnoœci uwzglêdnia:

– skalê nap³ywów do bezrobocia i odp³ywów z bezrobocia;
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– udzia³ osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bez-
robotnych;

– stopê bezrobocia;
– kwoty œrodków Funduszu Pracy przeznaczone w województwie na realizacjê pro-

jektów wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Ograniczenia w dysponowaniu w 2011 r. œrodkami Funduszu Pracy na aktywizacjê

zawodow¹ bezrobotnych wymagaæ bêd¹ od urzêdów pracy prowadzenia racjonalnej
polityki wydatkowania œrodków oraz podejmowania inicjatyw adresowanych do osób
bêd¹cych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, co mo¿e doprowadziæ do efektyw-
niejszego wykorzystywania œrodków i poszukiwania ich tak¿e poza Funduszem Pracy,
a tak¿e doskonalenia aktywnej polityki rynku pracy poprzez zapewnienie szerokiej do-
stêpnoœci do podstawowych us³ug rynku pracy i zwiêkszenie trafnoœci jej adresowania
(poœrednictwo pracy, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, informacja i poradnic-
two zawodowe i inne mechanizmy sk³aniaj¹ce bezrobotnych do aktywnoœci, przewi-
dziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Zapewniam, ¿e Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej pozostanie aktywnym w moni-
torowaniu sytuacji na krajowym rynku pracy wynikaj¹cej z poziomu i stopy bezrobocia
na poszczególnych lokalnych rynkach pracy jak i reagowaniu w przypadku niekorzyst-
nego rozwoju sytuacji, poprzez uruchamianie œrodków istniej¹cej rezerwy œrodków
Funduszu Pracy bêd¹cej w dyspozycji ministra, a tak¿e wnioskowaniu w sprawie
zmiany planu finansowego Funduszu Pracy w oparciu o realizowane dodatkowe przy-
chody Funduszu Pracy. Liczê, ¿e dzia³ania takie spotkaj¹ siê ze wsparciem ze strony
sejmowej komisji do spraw bud¿etu poprzez wyra¿enie pozytywnej opinii w zakresie
ewentualnych wniosków sk³adanych w oparciu o przepisy art. 29 ust. 1 pkt. 8–12
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z tymi przepisami Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej mo¿e dokonaæ zmia-
ny kwot przychodów i kosztów pañstwowego funduszu celowego ujêtych w planie fi-
nansowym po uzyskaniu zgody Ministra Finansów i opinii sejmowej komisji do spraw
bud¿etu.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Przedmiotem niniejszego oœwiadczenia pragnê uczyniæ problem zg³oszo-

ny do mojego biura senatorskiego przez burmistrza miasta Wa³cz, dotycz¹cy
kolejnego przesuniêcia terminu rozpoczêcia budowy obwodnicy Wa³cza na
drodze krajowej S10 – tym razem ma siê to odbyæ po roku 2013.

Miasto Wa³cz aktywnie uczestniczy³o w pracach miêdzywojewódzkiego
zespo³u do spraw przebudowy drogi S10 z nadziej¹, ¿e po wykonaniu obwod-
nicy Stargardu Szczeciñskiego rozpocznie siê budowa obwodnicy Wa³cza.
W tym celu opracowano ju¿ podstawow¹ dokumentacjê, wykupiono grunty
i kompletowana jest dalsza dokumentacja. Mo¿na by wiêc rozpocz¹æ budowê
obwodnicy.

Droga S10 krzy¿uje siê w Wa³czu z drog¹ krajow¹ nr 22. Dodatkowo
przez miasto przebiegaj¹ drogi wojewódzkie nr 178 i 163. Ruch samochodo-
wy w Wa³czu jest wiêc bardzo wzmo¿ony i tym samym uci¹¿liwy, a tak¿e nie-
bezpieczny dla jego mieszkañców.

Droga S10 ma bardzo wa¿ne znaczenie gospodarcze dla województwa
zachodniopomorskiego, dlatego te¿ uprzejmie proszê o zweryfikowanie „Pro-
gramu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015” i podjêcie tak d³ugo od-
wlekanej decyzji o rozpoczêciu budowy obwodnicy Wa³cza.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski

OdpowiedŸ

Warszawa, 1 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez pana senatora Piotra Zientarskiego

podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r., przekazane przy piœmie
przewodnim z dnia 2 lutego 2011 r. (sygnatura BPS/DSK-043-3324/11), dotycz¹ce
zweryfikowania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 i rozpoczêcia
budowy obwodnicy Wa³cza na drodze krajowej S-10, uprzejmie przedstawiam informa-
cje w sprawie.

W przyjêtym przez Radê Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. Programie Budowy
Dróg Krajowych na lata 2011–2015 na realizacjê zadañ inwestycyjnych, których budo-
wa rozpocznie siê do 2013 roku, Rada Ministrów przewidzia³a w Krajowym Funduszu
Drogowym kwotê 82,8 mld z³ pocz¹wszy od 2010 roku. Jest to kwota o 4,8 mld z³ wiêk-
sza od tej, która by³a przewidziana w konsultowanym spo³ecznie projekcie Programu,
co jest wynikiem intensywnych prac resortu nad pozyskaniem dodatkowych œrodków
na zadania drogowe.

Jednoczeœnie nale¿y mieæ na uwadze, ¿e poziom finansowy, wskazany przez Radê
Ministrów, jest o wiele ni¿szy od poziomu zak³adanego przez resort infrastruktury i zo-
sta³ ustalony w toku konsensusu spo³ecznego, do jakiego musia³o dojœæ wobec ograni-
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czonych mo¿liwoœci finansowych pañstwa. Z tego wzglêdu konieczna okaza³a siê
hierarchizacja zadañ planowanych do realizacji w latach 2011–2015, ze szczególnym
uwzglêdnieniem poziomu dostêpnych œrodków finansowych oraz zadañ prioryteto-
wych a wiêc ³¹cz¹cych oœrodki gospodarcze kraju, które ju¿ obecnie generuj¹ najwiêk-
szy popyt transportowy.

Tym samym tworz¹c listê zadañ do za³¹cznika nr 1 uwzglêdniono w pierwszej kolej-
noœci zadania autostradowe, zadania wspó³finansowane ze œrodków UE w ramach per-
spektywy finansowej 2007–2013 oraz zadania bêd¹ce w budowie. Jednoczeœnie inne
zadania priorytetowe, choæ stan ich przygotowania pozwala na rozpoczêcie prac do
2013 roku, zosta³y umieszczone w za³¹czniku nr 1a. Sta³o siê tak dlatego, ¿e w latach
2011–2013 nie zabezpieczono na ich realizacjê œrodków finansowych.

Zadania pozosta³e, które nie spe³niaj¹ kryteriów wskazanych powy¿ej i nie posia-
daj¹ jeszcze wszystkich wa¿nych decyzji administracyjnych, umieszczono w za³¹czni-
ku nr 2. Wœród tych zadañ pod pozycj¹ nr 54 wpisano zadanie pn. „Budowa obwodnicy
Wa³cza na S-10”. Umieszczenie tego tytu³u inwestycyjnego w za³¹czniku nr 2 stanowi
podstawê do kontynuowania prowadzonych prac przygotowawczych. Tempo prac
przygotowawczych determinowane bêdzie poziomem œrodków udostêpnionych w corocz-
nych ustawach bud¿etowych w czêœci 39. W przypadku tego zadania konieczne bêdzie
uzyskanie Decyzji o Uwarunkowaniach Œrodowiskowych (DUŒ) oraz Zezwolenia na Re-
alizacjê Inwestycji Drogowej (ZRID). Zakoñczenie procedury administracyjnej zaplano-
wano na IV kwarta³ 2011 roku.

Jednoczeœnie informujê, ¿e w 2012 roku przeprowadzona zostanie aktualizacja
Programu, która bêdzie mia³a na celu okreœlenie szczegó³owej listy zadañ oraz œrodków
niezbêdnych na realizacjê Programu do 2015 roku. W ramach tej listy przewiduje siê
wskazanie do realizacji tak¿e zadañ polegaj¹cych na budowie obejœæ miejscowoœci,
w granicach których przebiegaj¹ drogi krajowe o najwiêkszym natê¿eniu ruchu. Kryte-
ria wyboru zadañ do realizacji okreœla za³¹cznik nr 3 do Programu.

Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e o dostrze¿eniu rangi obwodnicy Wa³cza dla transpor-
tu krajowego œwiadczy imienne wpisanie tego zadania do Programu Budowy Dróg Kra-
jowych na lata 2011–2015. Nie by³o ono bowiem ujête na podstawowej liœcie tytu³ów
inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2008–2012.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do prezesa Urzêdu Transportu Kolejowego Krzysztofa Jaroszyñskiego

Szanowny Panie Prezesie!
W niniejszym oœwiadczeniu pragnê przekazaæ zapytanie o obecny stan

i planowane inwestycje w infrastrukturze kolejowej województwa zachod-
niopomorskiego przed turniejem UEFA Euro 2012.

Projekt „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015” General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie przewiduje daleko id¹cych prze-
kszta³ceñ w infrastrukturze drogowej województwa zachodniopomorskiego,
a z uwagi na obecny stan infrastruktury drogowej nale¿y liczyæ siê z tym, i¿
znaczna czêœæ podró¿uj¹cych mo¿e wybraæ transport kolejowy.

W zwi¹zku z prowadzonym przez Urz¹d Transportu Kolejowego nadzo-
rem technicznym nad eksploatacj¹ i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojaz-
dami kolejowymi, nadzorem nad bezpieczeñstwem ruchu kolejowego oraz
nad regulacj¹ transportu kolejowego proszê o informacjê na temat tego, jakich
zmian w strukturze i funkcjonowaniu sieci kolejowej mo¿na spodziewaæ siê
w województwie zachodniopomorskim przed turniejem Euro 2012. Na zakoñ-
czenie których planowanych inwestycji jest realna szansa? A przede wszyst-
kim, czy obecny stan infrastruktury, z uwagi na ograniczenia czasowe
i finansowe w realizacji inwestycji, gwarantuje bezpieczny transport kolej¹
w trakcie trwania Euro 2012?

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski

Stanowisko

Warszawa, 3 marca 2011 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na Pana pismo Nr BPS/DSK-043-3325/11 z dnia 2 lutego 2011 r.

w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Piotra Zientarskiego podczas 69. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r. uprzejmie informujê, ¿e Prezes Urzêdu
Transportu Kolejowego, jako centralny organ administracji rz¹dowej stosownie do
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2007 r.
Nr 16, poz. 94 z póŸn. zm.) zwanej dalej ustaw¹, jest w³aœciwy m.in. w sprawach:

1) regulacji transportu kolejowego,
2) nadzoru technicznego nad eksploatacj¹ i utrzymaniem linii kolejowych oraz po-

jazdów kolejowych,
3) bezpieczeñstwa ruchu kolejowego.
Wyszczególnienie zadañ Prezesa UTK w zakresie regulacji transportu kolejowego

zawiera art. 13 ust. 1 ustawy, a zadañ dotycz¹cych nadzoru technicznego nad eksploa-
tacj¹ linii kolejowych i bezpieczeñstwem ruchu kolejowego zawiera art. 13 ust. 2 usta-
wy. Jak wynika z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy, kompetencje Prezesa UTK nie dotycz¹ zmian
w strukturze i funkcjonowaniu sieci kolejowej jak równie¿ planowanych inwestycji
w tej infrastrukturze.
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Za budowê i utrzymanie infrastruktury kolejowej oraz utrzymanie jej w stanie za-
pewniaj¹cym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, jak równie¿ zapewnienie jej
rozwoju i modernizacji, stosownie do art. 5 ust. 1 i 2 ustawy odpowiedzialny jest za-
rz¹dca infrastruktury kolejowej.

Natomiast inwestycje wynikaj¹ce z umów i porozumieñ miêdzynarodowych oraz
koszty przygotowania i realizacji inwestycji obejmuj¹cych linie kolejowe o znaczeniu
pañstwowym stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy finansowane s¹ z bud¿etu pañstwa,
a stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy mog¹ byæ równie¿ finansowane ze œrodków samo-
rz¹du terytorialnego.

Tak wiêc, Prezes Urzêdu Transportu Kolejowego nie jest w³aœciwy do udzielenia od-
powiedzi na pytania zawarte w oœwiadczeniu z³o¿onym przez senatora Piotra Zientar-
skiego podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia 2011 r.

Jak wynika z powy¿szego w³aœciwymi do odpowiedzi na przedstawione pytania bêd¹:
1) zarz¹dca danej infrastruktury kolejowej,
2) minister infrastruktury,
3) jednostki samorz¹du terytorialnego, na terenie których znajduje siê dana infra-

struktura kolejowa.

Z powa¿aniem

Krzysztof Jaroszyñski

Stanowisko

Warszawa, 30 marca 2011 r.

Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego w dniu 27 stycznia 2011 przez Senatora
RP Pana Piotra Zientarskiego podczas 69. posiedzenia Senatu RP, które stanowi³o za-
³¹cznik do pisma nr BPS/DSK-043-3325 /11, uprzejmie informujemy, i¿ ze wzglêdu
na koniecznoœæ pozyskania szczegó³owych danych na temat inwestycji kolejowych,
w tym z uwzglêdnieniem dzia³añ w obrêbie województwa zachodniopomorskiego,
Urz¹d Transportu Kolejowego wyst¹pi³ w powy¿szej kwestii z zapytaniem do spó³ki PKP
Polskie Linie Kolejowe SA.

Po otrzymaniu stosownych informacji od podmiotu bezpoœrednio odpowiedzialne-
go za stan infrastruktury oraz realizacjê inwestycji dotycz¹cych modernizacji i rozbu-
dowy sieci kolejowej, Urz¹d Transportu Kolejowego przedstawi stanowisko w przed-
miotowej sprawie.

Krzysztof Jaroszyñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 22 kwietnia 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego w dniu 27 stycznia 2011 przez Senatora

RP Pana Piotra Zientarskiego podczas 69. posiedzenia Senatu RP, które stanowi³o za-
³¹cznik do pisma nr BPS/DSK-043-3325/11, Urz¹d Transportu Kolejowego przedsta-
wia informacje na temat inwestycji kolejowych w zwi¹zku z organizacj¹ UEFA Euro
2012, w tym z uwzglêdnieniem dzia³añ podjêtych w obrêbie województwa zachodnio-
pomorskiego.

Zgodnie z przekazanymi przez spó³kê PKP PLK SA informacjami, wœród zg³oszo-
nych zadañ inwestycyjnych przewidziano prace modernizacyjne zarówno w g³ównych
korytarzach transportowych pomiêdzy krajami Unii Europejskiej i Ukrain¹, jak i po-
³¹czeniach pomiêdzy miastami bior¹cymi udzia³ w organizacji mistrzostw Europy. Za-
kres prac modernizacyjnych obejmuje miêdzy innymi: kompleksow¹ wymianê
podtorza, szyn, sieci trakcyjnej, budowê odwodnieñ, wyposa¿enie w urz¹dzenia stero-
wania ruchem kolejowym, modernizacjê istniej¹cych i budowê nowych obiektów in¿y-
nieryjnych (mosty, wiadukty, itp.), modernizacjê przejazdów kolejowo-drogowych oraz
przystanków kolejowych w standardzie obs³ugi osób niepe³nosprawnych, ochronê œro-
dowiska naturalnego (przejœcia dla zwierz¹t, odstraszacze). Efektem prac ma byæ zwiêk-
szenie maksymalnych prêdkoœci i przepustowoœci poszczególnych linii, zwiêkszenie
bezpieczeñstwa przewozów oraz bezpieczeñstwa na przejazdach kolejowych.

Inwestycje na polskiej sieci infrastruktury kolejowej.
W ramach zakoñczonych 26 zadañ poddano modernizacji ³¹cznie 647,75 km linii

i uzyskano zak³adane efekty eksploatacyjne (na poziomie 60,5%). W trakcie realizacji
znajduje siê 12 zadañ, z czego siedem z nich zostanie ukoñczonych w 2011 roku:

1. linia nr E65:
⇒ szlaki: Legionowo – Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin – Nasielsk – Œwiercze,
⇒ stacje: G¹socin, Ciechanów, szlaki: Œwiercze – G¹socin, G¹socin – Ciechanów,
⇒ stacje: Konopki, M³awa; szlaki Ciechanów – Konopki, Konopki – M³awa,

2. linia nr E30:
⇒ linia Œroda Wielkopolska – Malczyce,
⇒ posterunek odga³êŸny Szczedrzykowice,

3. linia nr 8:
⇒ budowa ³¹cznicy – tunelu ³¹cz¹cego liniê nr 8 ze stacj¹ Miêdzynarodowy Port

Lotniczy (MPL) Okêcie,
4. Warszawski Wêze³ Kolejowy: przystanek osobowy Warszawa Stadion, natomiast

piêæ pozosta³ych do maja 2012 roku, w tym:
1. linia nr E65:

⇒ Lokalne Centrum Sterowania Dzia³dowo,
2. linia nr E30:

⇒ infrastruktura stacji Wroc³aw G³ówny,
3. linia nr 273:

⇒ budowa przystanku osobowego Wroc³aw Stadion,
4. linia nr E20:

⇒ stacja Poznañ G³ówny – czêœæ wschodnia,
5. linia nr 1:

⇒ Warszawa Zachodnia – Skierniewice, etap II odc. A.
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Nale¿y zaznaczyæ, ¿e kolejnych piêæ zadañ znajduje siê w fazie przygotowania,
z czego jedno z nich planowane jest do realizacji do koñca bie¿¹cego roku (linia nr E30:
stacja Leœnica), pozosta³e cztery:

1. linia nr E59:
⇒ Wroc³aw – Skokowa oraz ¯migród – granica województwa dolnoœl¹skiego,

2. linia nr E20:
⇒ stacja Poznañ G³ówny – czêœæ zachodnia,

3. Warszawski Wêze³ Kolejowy: stacja Warszawa Wschodnia czêœæ dalekobie¿na,
etap I,

4. linia nr E30:
⇒ po³¹czenie kolejowe Kraków G³ówny – Mydlniki – Miêdzynarodowy Port Lotni-

czy (MPL) Balice, etap I,
zostan¹ ukoñczone na prze³omie kwietnia i maja 2012 roku.
Bior¹c pod uwagê zakres planowanych prac modernizacyjnych i ich realizacjê

przed UEFA Euro 2012, mo¿liwe bêdzie zwiêkszenie maksymalnych prêdkoœci na li-
niach ³¹cz¹cych miasta, które wezm¹ udzia³ w organizowaniu rozgrywek. Dziêki temu
czas przejazdu w niektórych relacjach ulegnie znacznemu skróceniu:

1. Warszawa – Gdañsk
⇒ dotychczasowy czas przejazdu – 4:45
⇒ planowany czas przejazdu – ok. 3:10

2. Warszawa – Poznañ
⇒ dotychczasowy czas przejazdu – 2:46
⇒ planowany czas przejazdu - ok. 2:25

3. Wroc³aw – Poznañ
⇒ dotychczasowy czas przejazdu – 2:25
⇒ planowany czas przejazdu – ok. 2:10

4. Warszawa – Wroc³aw przez Poznañ
⇒ dotychczasowy czas przejazdu – 5:11
⇒ planowany czas przejazdu – ok. 4:40

5. Poznañ – Gdañsk
⇒ dotychczasowy czas przejazdu – 5:10
⇒ planowany czas przejazdu – ok. 3:20.

Inwestycje kolejowe prowadzone na obszarze województwa zachodnio-
pomorskiego

Czêœæ zg³oszonych przez spó³kê PKP PLK SA dzia³añ inwestycyjnych prowadzonych
jest na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Poni¿ej przedstawiono szczegó-
³owy opis ka¿dego z tych przedsiêwziêæ:

I. Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 402 Goleniów – Ko³obrzeg wraz z budo-
w¹ ³¹cznicy do Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów:
1. Wartoœæ projektu wynosi – 55 672,2 tys. z³ (netto)
2. Parametry techniczne linii przed i po modernizacji

⇒ przed modernizacj¹:
– dopuszczalna prêdkoœæ dla poci¹gów osobowych i szynobusów –

100 km/h,
– dopuszczalna prêdkoœæ dla poci¹gów towarowych – 60 km/h,

⇒ po modernizacji:
– dopuszczalna prêdkoœæ dla poci¹gów osobowych i szynobusów –

120 km/h,
– dopuszczalna prêdkoœæ dla poci¹gów towarowych – 80 km/h.

3. Planowy do realizacji zakres rzeczowy na lata 2011–2013:
⇒ kompleksowa wymiana nawierzchni w torach – 16,263 kmt,
⇒ ci¹g³a wymiana podk³adów – 0,89 km,
⇒ odwodnienie toru na st. Gryfice – 0,5 km,
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⇒ pojedyncza wymiana podk³adów – 4000 szt.,
⇒ regulacja toru nr 1 wraz z pojedyncz¹ wymian¹ podk³adów na st. Nowogard

na d³ugoœci 0,3 km, podk³adów – 250 szt.,
⇒ wymiana doboru podrozjazdnic na st. Nowogard – 23,05m3,
⇒ modernizacja nawierzchni przejazdów kolejowych – 114 mb,
⇒ modernizacja peronów w Nowogardzie, Starym Borku, G³owaczowie, Bie-

czanie Pomorskim, Trzebiatowie, G¹binie, Baszewicach, Wyszomierzu
i Mostach,

⇒ monta¿ wiat peronowych wraz z elementami ma³ej architektury w Starym
Borku, G³owaczowie, Bieczanie Pomorskim, Trzebiatowie, G¹binie, Basze-
wicach, Wyszomierzu Mostach i P³otach,

⇒ budowa dojœcia do peronu nr 2 na st. Nowogard – 1 szt.,
⇒ modernizacja wiaduktu w km 86,362 – 1 szt.,
⇒ budowa samoczynnej sygnalizacji przejazdowej – 4 szt.,
⇒ przebudowa urz¹dzeñ srk na st. P³oty – 1 kpl.,
⇒ modernizacja urz¹dzeñ elektroenergetycznych – 24 kpl.

Roboty na projektowanej ³¹cznicy do Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów:
⇒ roboty ziemne – 4 km,
⇒ budowa uk³adu torowego – 4 km,
⇒ usuniêcie drzew i innej roœlinnoœci koliduj¹cych z przebiegiem toru wraz

przystosowaniem terenu – 10,3 ha,
⇒ budowa rowów bocznych nieumocnionych – 8,1 km,
⇒ budowa przepustów – 2 szt.,
⇒ budowa peronu przy porcie lotniczym wraz z wiat¹ peronow¹ i elementami

ma³ej architektury,
⇒ budowa urz¹dzeñ sterowania ruchem na posterunku odga³êŸnym wraz z po-

wi¹zaniami do stacji Goleniów i Nowogard,
⇒ roboty energetyczne (budowa oœwietlenia peronu, ogrzewania rozjazdów,

zasilania nowego posterunku),
⇒ budowa przejazdów kolejowych – 5 kpl.

Postêpowania przetargowe dla zadania zosta³y zakoñczone.
II. Modernizacja linii kolejowej nr 403 Pi³a – Ulikowo na odcinku Wa³cz – Kalisz Po-

morski – Ulikowo:
1. Wartoœæ projektu wynosi – 20 155,7 tys. z³ (netto)
2. Parametry techniczne linii przed i po modernizacji

⇒ przed modernizacj¹:
– dopuszczalna prêdkoœæ dla poci¹gów osobowych i szynobusów – 80 km/h,
– dopuszczalna prêdkoœæ dla poci¹gów towarowych – 40 km/h,

⇒ po modernizacji:
– dopuszczalna prêdkoœæ dla poci¹gów osobowych i szynobusów – 100 km/h,
– dopuszczalna prêdkoœæ dla poci¹gów towarowych – 70 km/h.

3. Planowy do realizacji zakres rzeczowy w latach 2011–2012:
⇒ modernizacja nawierzchni linii kolejowej – 26,098 kmt,
⇒ likwidacja rozjazdów – 2 szt.,
⇒ wymiana czêœci rozjazdowych – 1 szt.,
⇒ uzupe³nienie brakuj¹cych elementów nawierzchni kolejowej – 1 km,
⇒ wymiana podrozjazdnic – 275,7 mb,
⇒ wymiana podk³adów – 19 697 szt.,
⇒ odchwaszczanie torów wraz z wycink¹ drzew i krzewów – 33,5 km,
⇒ renowacja rowów bocznych – 17,5 km,
⇒ modernizacja przejazdów – 7 szt.,
⇒ budowa urz¹dzeñ zabezpieczenia ruchu na przejeŸdzie – kat. A + TVU – 3 kpl.,
⇒ budowa urz¹dzeñ samoczynnych sygnalizacji przejazdowych kat. B – 2 kpl.,
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⇒ budowa linii kablowej na odcinku Wa³cz – Kalisz Pomorski oraz uruchomienie
³¹cznoœci i blokady – 39,5 km,

⇒ budowa dwóch masztów antenowych – 2 szt.,
⇒ modernizacja przepustów – 2 szt.,
⇒ modernizacja wiaduktu – 1 szt.,
⇒ modernizacja mostów – 2 szt.,
⇒ modernizacja urz¹dzeñ energetycznych – 24 kpl.,
⇒ modernizacja nawierzchni peronów stacji Wa³cz Raduñ, Str¹czno, Rutwica,

Tuczno Krajeñskie, Jeziorki, Krêpa Krajeñska, Bia³y Zdrój Po³udniowy, Cybo-
wo, Prostynia, ¯ó³wino, Recz Pomorski, Sokoliniec, Ognica, Tamowo Pomor-
skie, Sulino, Baszkowice, Pêzino i Ulikowo.

Postêpowania przetargowe dla zadania zosta³y zakoñczone.
III. Modernizacja linii kolejowej Nr 401 Szczecin – Œwinoujœcie (kontynuacja moder-

nizacji linii):
1. Wartoœæ projektu wynosi – 105 000,0 tys. z³ (netto)
2. Parametry techniczne linii przed i po modernizacji:

⇒ przed modernizacj¹:
– dopuszczalnaprêdkoœædlapoci¹gówosobowych iszynobusów–60–80km/h,
– dopuszczalna prêdkoœæ dla poci¹gów towarowych – 50–60 km/h,

⇒ po modernizacji:
– dopuszczalnaprêdkoœædlapoci¹gówosobowychiszynobusów–120–130km/h,
– dopuszczalna prêdkoœæ dla poci¹gów towarowych – 70–80 km/h.

3. Wykonany zakres rzeczowy do koñca 2010 r.
Zmodernizowano ³¹cznie 28,653 kmt (odcinkami od km 24,485 do km 94,640).

4. Planowy do realizacji zakres rzeczowy na lata 2011–2013:
⇒ wymiana nawierzchni torowej – 36,154 km,
⇒ likwidacja rozjazdów – 4 szt.,
⇒ wymiana czêœci rozjazdowych – 8 szt.,
⇒ przebudowa dotychczasowego uk³adu torowego st. Za³om,
⇒ budowa peronu jednokrawêdziowego z budow¹ dojœcia st. Za³om,
⇒ zabudowa urz¹dzeñ ssp kat. B w km 6,271,
⇒ modernizacja uk³adu torowego st. Wysoka Kamieñska,
⇒ modernizacja peronu w Troszynie,
⇒ modernizacja obiektów in¿ynieryjnych,
⇒ ci¹g³a wymiana podk³adów 97 szt.

Og³oszenie przetargu na realizacjê zakresu zadania przewidzianego na 2011 r. pla-
nowane na dzieñ 31.03.2011 r.

IV. Modernizacja linii kolejowej Nr 273 Wroc³aw – Szczecin, na odcinku G³ogów – Zie-
lona Góra – Rzepin – Dolna Odra.

Wartoœæ projektu – 600 090,00 tys. z³
Na terenie województwa zachodniopomorskiego zadanie bêdzie realizowane od gra-

nicy województwa – 262,163 km linii do Dolnej Odry – 329,448 km linii.
Linia 273 w wyniku jej intensywnej eksploatacji jest w bardzo z³ym stanie technicz-

nym, planowana inwestycja pozwoli tylko na przywrócenie podstawowych parametrów
linii, natomiast modernizacja linii w znacznie szerszym zakresie przewidywana jest w ra-
mach realizacji III etapu zadania „Modernizacja linii kolejowej C-E59 Miêdzylesie –
Wroc³aw – Kostrzyn – Szczecin” ze œrodków unijnych w kolejnym okresie bud¿etowania
tj. po roku 2013.

1. Wartoœæ projektu – 130 000,0 tys. z³ (netto)
2. Parametry techniczne linii przed i po modernizacji:

⇒ przed modernizacj¹:
– dopuszczalna prêdkoœæ dla poci¹gów osobowych i szynobusów – 50–70 km/h,
– dopuszczalna prêdkoœæ dla poci¹gów towarowych – 40–50 km/h,
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⇒ po modernizacji:
– dopuszczalnaprêdkoœædlapoci¹gówosobowych i szynobusów–80–100km/h,
– dopuszczalna prêdkoœæ dla poci¹gów towarowych – 70 km/h.

3. Wykonany zakres rzeczowy do koñca 2010 r.
Zmodernizowano ³¹cznie 11,297 kmt (odcinkami od km 329,448 do km 355,061).
4. Planowy do realizacji zakres rzeczowy na lata 2012–2015:

⇒ kompleksowa wymiana nawierzchni torowej – 81,800 kmt,
⇒ likwidacja rozjazdów – 2 szt.,
⇒ modernizacja rozjazdów – 10 szt.,
⇒ likwidacja posterunku, przeniesienie urz¹dzeñ srk – st. Godków,
⇒ wykonanie TV przemys³owej na przejeŸdzie w km 293,221,
⇒ modernizacja nawierzchni torowej na 10 przejazdach,
⇒ modernizacja obiektów in¿ynieryjnych – 9 szt.

V. Modernizacja linii kolejowej C-E59 Miêdzylesie – Wroc³aw – Kostrzyn – Szczecin –
przygotowanie dokumentacji przedprojektowej – etap I w Polsce. Projekt jest I eta-
pem modernizacji linii kolejowej C-E59. W ramach projektu by³y realizowane dwa
kontrakty:
1. Umowa Nr A/IIZ3F-FS 2006/PL/16/C/PA/001-01/08 z dnia 19.08.2008 r.

„Wykonanie dokumentacji przedprojektowej modernizacji linii kolejowej
C-E59 na odcinku Wroc³aw G³ówny – Miêdzylesie” – zakoñczona, uzyskano de-
cyzjê œrodowiskow¹.

2. Umowa Nr A/IIZ3e/FS 2006/PL/16/C/PA/001-2 z dnia 19.08.2008 r. „Wyko-
nanie dokumentacji przedprojektowej dla linii kolejowej nr 273 – odcinek Wroc-
³aw G³ówny – Szczecin” – dokumentacja opracowana, uzyskanie decyzji œrodo-
wiskowej przewidywany termin uzyskania – marzec 2011 r.

W ramach Etapu II przewiduje siê opracowanie:
⇒ dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesty-

cji celu publicznego oraz pozwoleñ na budowê,
⇒ materia³ów przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych,
⇒ wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójnoœci realizacji robót budowla-

nych na ww. odcinkach.
W ramach Etapu III przewiduje siê wykonanie robót budowlanych.
Projekt „Modernizacja linii C-E59 Wroc³aw – Zielona Góra – Szczecin”, etap I znaj-

duje siê na liœcie projektów rezerwowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œro-
dowisko 2007–2013.

W ramach projektu wyodrêbniono dwa odcinki:
⇒ Wroc³aw – G³ogów (nr projektu: 7.1–32).
⇒ Dolna Odra – Szczecin (nr projektu: 7.1–31).

W dniu 30.09.2008 r. zosta³y podpisane preumowy dotycz¹ce przygotowania pro-
jektów indywidualnych.

Projekt jest przygotowany do wdro¿enia nastêpnych etapów.
VI. Modernizacja linii E59 na odcinku Poznañ – Szczecin – Œwinoujœcie.
Opracowanie Studium Wykonalnoœci (umowa TEN-T 2004-PL-92602-S) – w dniu

29.12.2004 zosta³a podjêta Decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy finan-
sowej w ramach pomocy technicznej w zakresie transeuropejskich sieci transporto-
wych (TEN) w sektorze infrastruktury transportowej (TEN-T) dla studium
wykonalnoœci dla linii kolejowej Poznañ – Szczecin – Œwinoujœcie.

W ramach tej decyzji i prac przedprojektowych podpisano dwie umowy:
Opracowanie studium dotycz¹cego przygotowania projektu „Modernizacja linii ko-

lejowej E59 na odcinku Poznañ – Szczecin – Œwinoujœcie” w tym:
Etap I – Opracowanie Studium Wykonalnoœci i syntezy studium dla odcinka E 59

Poznañ – Szczecin – Œwinoujœcie.
Etap Ia – Modyfikacja opcji modernizacyjnej opracowanej w Etapie I.
Etap II – Opracowanie technicznej, ekonomicznej i finansowej oceny wykonalnoœci

zalecanej opcji modernizacyjnej zdefiniowanej w poprzednim etapie.
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Etap III – Opracowanie projektu wstêpnego dla realizacji modernizacji wraz ze
szczegó³ow¹ koncepcj¹ modernizacji oraz analizy wp³ywu przedsiêwziêcia na œrodowis-
ko. Sporz¹dzenie wniosków o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go wraz z wymaganymi za³¹cznikami i uzyskanie w imieniu Zamawiaj¹cego przedmioto-
wych decyzji.

Etap IV – Przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.
Etap V – Przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakontraktowanie robót

modernizacyjnych i wybór in¿yniera kontraktu.
Przekazano Zamawiaj¹cemu etapy I, I a, II, III, IV i V z tego odebrane zosta³y etapy I,

Ia, II.
W ramach umowy „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Poznañ – Szczecin

– Œwinoujœcie”
Wykonawca wyst¹pi³ o:
1. decyzje o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziê-

cia:
⇒ woj. wielkopolskie – 19.02.2008 r.
⇒ woj. lubuskie – 03.01.2008 r.
⇒ woj. zachodniopomorskie – 07.03.2008 r.

2. decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej:
⇒ woj. wielkopolskie – wrzesieñ 2007 r.
⇒ woj. lubuskie – 06.09.2007 r.
⇒ woj. zachodniopomorskie – 06.09.2007 r.

Do dnia dzisiejszego powy¿sze decyzje nie zosta³y wydane.
W za³¹czeniu Urz¹d Transportu Kolejowego przekazuje projekt graficzny przedsta-

wiaj¹cy czas przejazdów w bezpoœrednich relacjach w RJP 2010/2012 w czasie Euro
2012 oraz przedzia³y maksymalnych prêdkoœci dla poci¹gów pasa¿erskich na g³ów-
nych liniach kolejowych wg RJP 2010/2011, opracowane przez Zespó³ Euro 2012 na
podstawie informacji Biura Sprzeda¿y i Centrum Zarz¹dzania Ruchem Kolejowym
spó³ki PKP PLK.

Z powa¿aniem

PREZES
Urzêdu Transportu Kolejowego
Krzysztof Jaroszyñski
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70. POSIEDZENIE SENATU
(4 lutego 2011 r.)





Oœwiadczenie senatora Ryszarda Bendera

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Zdajê sobie sprawê, Panie Ministrze, ze szczup³oœci œrodków bud¿eto-
wych, jakimi ministerstwo mo¿e wesprzeæ spó³ki kolejowe, by lepiej funkcjo-
nowa³y. Rozparcelowano na nie polsk¹ kolej, PKP. Takich problemów nie
maj¹ nadal jednolite w strukturze Deutsche Bahn w Niemczech ani koleje
francuskie Société Nationale des Chemins de Fer Français, SNCF.

Panie Ministrze, mimo braku pieniêdzy, zaistnia³ych trudnoœci finanso-
wych, kilka spó³ek, miêdzy innymi InterCity, znalaz³o mo¿liwoœæ sfinansowa-
nia zmiany czapek narodowych, kolejarskich rogatywek, na czapki okr¹g³e,
które wciœniêto polskim kolejarzom na g³owy w czasach komunistycznych,
a które oni po zrywie „Solidarnoœci” porzucili. Kolejarze skar¿¹ siê, narzeka-
j¹. Zgodzi siê pan minister z tym, ¿e s³usznie.

Kiedy wysiada³em z poci¹gu na stacji Warszawa Centralna, ju¿ na pero-
nie zwróci³o siê do mnie kilku kolejarzy ze s³owami: widzi pan senator, jakie
dano nam ubranka, jakie czapki zamiast rogatywek, wygl¹damy jak hotelo-
wi boye, niech pan powie o tym tam na górze. I w³aœnie mówiê.

Panie Ministrze, co komu szkodzi³o zachowaæ tradycyjn¹ polsk¹ czapkê ro-
gatywkê jako czêœæ munduru kolejowego? Pytam, czy pan minister mo¿e wy-
konaæ minimum wysi³ku, aby nie niszczono piêknej, polskiej tradycji zwi¹zanej
z kolejow¹ rogatywk¹.

Ryszard Bender

OdpowiedŸ

Warszawa, 2 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³ane przy piœmie Nr BPS/DSK-043-3326/11 z dnia 09 lute-

go 2011 r. oœwiadczenie senatora Ryszarda Bendera z³o¿one podczas 70. posiedzenia
Senatu RP w dniu 04 lutego 2011 r. uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 8 wrzeœnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” (Dz. U.
z 2000 r. Nr 84, poz. 948 z póŸn. zm.) w 2001 r. PKP SA utworzy³a na podstawie art. 14
ust. 1 spó³ki przewozowe, na podstawie art. 15 ust. 1 spó³kê PKP Polskie Linie Kolejo-
we SA oraz na podstawie art. 19 ust. 1 inne spó³ki.

Spó³ki te s¹ spó³kami prawa handlowego, dzia³aj¹ jako samodzielne podmioty go-
spodarcze i podejmowane decyzje le¿¹ w kompetencjach organów statutowych tych
spó³ek.

Zgodnie z przekazanymi przez PKP Intercity SA wyjaœnieniami, w 2002 r. spó³ka
zdecydowa³a o odnowieniu swojego wizerunku, który by³by spójny z prowadzon¹ poli-
tyk¹ spó³ki. W tym celu wprowadzono zmianê ca³ego umundurowania dru¿yn konduk-
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torskich, wprowadzaj¹c jednoczeœnie now¹ jakoœæ œwiadczonych us³ug i wizerunku
kolei.

Przywrócenie czapek rogatywek i poprzedniego umundurowania nie jest przez
spó³kê rozwa¿ane, gdy¿ wi¹za³oby siê z du¿ymi nak³adami finansowymi, którymi
PKP Intercity SA aktualnie nie dysponuje.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o informacjê na temat

udzia³u PKP w wyjazdach do Rzymu w zwi¹zku z beatyfikacj¹ Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II. Szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na wyjazdy z u¿y-
ciem wagonów sypialnych lub wagonów z miejscami do le¿enia. Bêdê bardzo
wdziêczny za odpowiedŸ, ile ewentualnie takich wagonów, jeœli w ogóle, jest
przygotowywanych w skali kraju i jak wygl¹da przygotowanie polskich kolei
do tego przedsiêwziêcia.

Otrzyma³em bowiem niepokoj¹ce sygna³y od samorz¹dowców z Wado-
wic, którzy chcieli zorganizowaæ pielgrzymkê, korzystaj¹c z us³ug PKP, i na-
trafili na barierê (byæ mo¿e nie do pokonania) w postaci braku takich
wagonów (8–10 sztuk).

Jestem przekonany, ¿e przy dobrej woli tak prozaiczny, w moim przekona-
niu, problem mo¿na rozwi¹zaæ.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Bisztygi w sprawie udzia-

³u PKP w wyjazdach do Rzymu w zwi¹zku z beatyfikacj¹ Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II,
z³o¿one podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2011 r. (pismo
nr BPS/DSK-043-3327/11 z dnia 9 lutego 2011 r.) uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Z okazji obchodów beatyfikacji Jana Paw³a II spó³ka PKP Intercity SA planuje uru-
chomienie trzech poci¹gów specjalnych z Warszawy do Rzymu. Wyjazdy z Polski prze-
widziano na prze³omie 30 kwietnia i 1 maja 2011 r., a przyjazdy z powrotem do Polski
w dniu 2 maja 2011 r. Spó³ka poinformowa³a, ¿e nie bêdzie prowadziæ sprzeda¿y w³as-
nej miejsc w tych poci¹gach i najprawdopodobniej zostan¹ one sprzedane w ca³oœci,
w tym jeden dla burmistrza Wadowic.

D³ugoœæ poci¹gów ograniczona jest do 12 wagonów, w zwi¹zku z warunkami tech-
nicznymi obowi¹zuj¹cymi na trasie. Jednoczeœnie spó³ka poinformowa³a, ¿e podjê³a
starania o pozyskanie dodatkowego taboru u obcych przewoŸników w celu uruchomie-
nia dodatkowego, czwartego poci¹gu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o informacjê, czy resort

rozwa¿a mo¿liwoœæ przekazania urzêdom pracy dodatkowych œrodków. Syg-
na³y, które otrzyma³em z powiatowych urzêdów pracy w Ma³opolsce, s¹ bar-
dzo niepokoj¹ce. W po³owie roku mo¿e zabrakn¹æ œrodków na sta¿e, roboty
interwencyjne i zadania wynikaj¹ce z Programu 50+, co mo¿e znacz¹co rozre-
gulowaæ lokalne rynki pracy.

Bardzo proszê Pani¹ Minister o zwrócenie uwagi na ten wa¿ny problem
i spowodowanie przekazania urzêdom pracy dodatkowych pieniêdzy, tak
aby dysponowa³y one œrodkami porównywalnymi ze œrodkami z lat ubieg-
³ych.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przy piœmie BPS/DSK-043-3328/11 z dnia 9 lutego

2011 r. oœwiadczeniem senatorskim Stanis³awa Bisztygi z³o¿onym podczas 70. posie-
dzenia Senatu RP w sprawie rozwa¿enia mo¿liwoœci przekazania urzêdom pracy dodat-
kowych œrodków, uprzejmie informujê.

Poziom zaplanowanych wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia-
³ania bezrobociu na rok bie¿¹cy okreœlony zosta³ w ustawie bud¿etowej na kwotê
3.235.080 tys. z³ i nie wynika³ z decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej. Rada
Ministrów okreœlaj¹c wydatki Funduszu Pracy na rok bie¿¹cy kierowa³a siê konieczno-
œci¹ ograniczeñ wydatków publicznych w celu korekty deficytu sektora instytucji
rz¹dowych i samorz¹dowych do poziomu nie wy¿szego ni¿ 3% PKB oraz ograniczenia
potrzeb po¿yczkowych bud¿etu pañstwa, zwi¹zanych z koniecznoœci¹ uzupe³niania
niedoboru w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (FUS), wynikaj¹cego z dotychczaso-
wego systemu emerytalnego, powstaj¹cego w wyniku przekazywania czêœci sk³adki
emerytalnej do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), powoduj¹cych narastaj¹ce
zagro¿enia dla d³ugu publicznego, który zbli¿a siê do II progu ostro¿noœciowego, okreœ-
lonego w ustawie o finansach publicznych na poziomie 55% PKB.

Aktualnie prowadzone w Parlamencie prace nad rz¹dowym projektem ustawy
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz o zmianie niektórych
ustaw pozwalaj¹ oczekiwaæ, ¿e w przypadku uchwalenia przez Sejm RP poprawki wnie-
sionej przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego do projektu wy¿ej
wymienionej ustawy, ograniczaj¹cej od dnia 1 kwietnia br. poziom sk³adki na ubezpie-
czenie emerytalne pochodz¹cej ze sk³adki ubezpieczonego, odprowadzanej przez ZUS
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do OFE, mo¿liwe bêdzie istotne ograniczenie wydatków bud¿etu pañstwa na pokrycie
niedoboru w FUS z tytu³u przekazywania do OFE czêœci sk³adki emerytalnej.

Ta oszczêdnoœæ ograniczy potrzeby po¿yczkowe pañstwa, realizowane dotychczas
na rynku pieniê¿nym oraz zwi¹zane z tym koszty, przez co zmniejszy siê równie¿ zagro-
¿enie wspomnianego wy¿ej przekroczenia II progu ostro¿noœciowego, a pod rz¹dami
nowej ustawy bud¿etowej i znowelizowanej ustawy o finansach publicznych pozwoli
w konsekwencji na zmianê planu finansowego Funduszu Pracy i zwiêkszenie wydat-
ków Funduszu przeznaczanych na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu jeszcze
przed 1 maja 2011 r. zgodnie z uzasadnionymi potrzebami krajowego rynku pracy.

Ju¿ w trakcie prac Parlamentu nad ustaw¹ bud¿etow¹ na 2011 r., w ramach tak
zaplanowanej kwoty wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania
bezrobociu dokonano zmiany struktury tych wydatków, która pozwoli³a na zwiêksze-
nie puli œrodków przeznaczanej dla powiatowych urzêdów pracy o 464 mln z³. Kwota ta
podzielona zosta³a na województwa zgodnie z rozporz¹dzeniem z dnia 17 lipca 2009 r.
w sprawie algorytmu ustalania kwot œrodków Funduszu Pracy na finansowanie zadañ
w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019). O nowej wy¿szej wysokoœci kwot wydatków
Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu marsza³kowie woje-
wództw zawiadomieni zostali 22 lutego br. Dla Województwa Ma³opolskiego zwiêksze-
nie kwoty na realizacjê przez samorz¹dy powiatowe programów na rzecz promocji
zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosi 27,5 mln z³
w stosunku do otrzymanej 27.12. ub.r. Ograniczenia w dysponowaniu w 2011 r. Œrod-
kami Funduszu Pracy na aktywizacjê zawodow¹ bezrobotnych wymagaæ bêd¹ od urzê-
dów pracy prowadzenia racjonalnej polityki wydatkowania œrodków oraz podejmo-
wania inicjatyw adresowanych do osób bêd¹cych w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy, co mo¿e doprowadziæ do efektywniejszego wykorzystywania œrodków i poszuki-
wania ich tak¿e poza Funduszem Pracy, a tak¿e doskonalenia aktywnej polityki rynku
pracy poprzez zapewnienie szerokiej dostêpnoœci do podstawowych us³ug rynku pracy
i zwiêkszenie trafnoœci jej adresowania (poœrednictwo pracy, pomoc w aktywnym po-
szukiwaniu pracy, informacja i poradnictwo zawodowe i inne mechanizmy sk³aniaj¹ce
bezrobotnych do aktywnoœci, przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy).

Zapewniam, ¿e Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej pozostanie aktywnym w moni-
torowaniu sytuacji na krajowym rynku pracy wynikaj¹cej z poziomu i stopy bezrobocia
na poszczególnych lokalnych rynkach pracy jak i reagowaniu w przypadku niekorzyst-
nego rozwoju sytuacji, poprzez uruchamianie œrodków istniej¹cej rezerwy œrodków
Funduszu Pracy bêd¹cej w dyspozycji ministra, a tak¿e wnioskowaniu w sprawie
zmiany planu finansowego Funduszu Pracy w oparciu o realizowane dodatkowe przy-
chody Funduszu Pracy. Liczê, ¿e dzia³ania takie spotkaj¹ siê ze wsparciem ze strony
sejmowej komisji do spraw bud¿etu poprzez wyra¿enie pozytywnej opinii w zakresie
wniosku na kwotê 1.200,6 mln z³ z³o¿onego w oparciu o przepisy art. 29 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tymi przepisami Minister Pracy
i Polityki Spo³ecznej mo¿e dokonaæ zmiany kwot przychodów i kosztów pañstwowego
funduszu celowego ujêtych w planie finansowym po uzyskaniu zgody Ministra Finan-
sów i opinii sejmowej komisji do spraw bud¿etu.

Uzyskanie œrodków z rezerwy ministra wymaga z³o¿enia wniosku zgodnie z doku-
mentem „Zasady przyznawania œrodków Funduszu Pracy stanowi¹cych rezerwê Mini-
stra Pracy i Polityki Spo³ecznej na finansowanie programów na rzecz promocji
zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku”
opublikowanym na stronie publicznych s³u¿b zatrudnienia. „Zasady(...) ” okreœlaj¹ ro-
dzaje programów, które mog¹ uzyskaæ dofinansowanie z rezerwy i wymagania formal-
ne do sk³adanych wniosków. Rezerwa Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej naliczona na
podstawie planu finansowego Funduszu Pracy na 2011 r. wynosi 164 mln z³. Œrodki
rezerwy na realizacjê programów przyznawane s¹ przez Ministra z jego inicjatywy lub
na wniosek marsza³ka województwa. Aktualnie urzêdy mog¹ sk³adaæ wnioski na finan-
sowanie programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przy-
czyn niedotycz¹cych pracowników oraz pracowników objêtych zwolnieniami monitoro-
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wanymi, na programy zwi¹zane z aktywizacj¹ bezrobotnych na terenach, na których
mia³y miejsce klêski ¿ywio³owe oraz na dofinansowanie programów specjalnych. Œrod-
ki na powy¿sze programy s¹ uruchamiane na bie¿¹co. Priorytetem na rok 2011 s¹ pro-
gramy specjalne, kierowane do bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, w stosunku do
których stosowane ulgi i instrumenty rynku pracy okaza³y siê niewystarczaj¹ce do po-
wrotu na rynek pracy b¹dŸ utrzymania miejsc pracy.

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o uwzglêdnienie w pla-

nach finansowych MSWiA (wydatki zwi¹zane z usuwaniem skutków powo-
dzi) zadania polegaj¹cego na regulacji rzeki Raby na odcinku od zbiornika
wody w Dobczycach a¿ do Lubnia.

Szacowany koszt inwestycji to oko³o 20 milionów z³. Niezbêdna doku-
mentacja oraz wszelkie uzgodnienia zosta³y ju¿ wykonane przez myœlenicki
samorz¹d.

Po wykonaniu tych prac rzeka Raba przestanie byæ zagro¿eniem dla
przysz³ych pokoleñ.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 9 lutego 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-3329/10),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Stanis³awa Bisz-
tygê podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2011 roku w sprawie uwzglêd-
nienia w planach finansowych MSWiA zadania polegaj¹cego na regulacji rzeki Raby,
uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, ¿e regulacja rzeki Raby pozostaje w zakresie w³aœciwo-
œci Ministra Œrodowiska i podleg³ego mu Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wod-
nej, bowiem zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 roku
o dzia³ach administracji rz¹dowej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.),
problematyka budowy, modernizacji oraz utrzymania urz¹dzeñ wodnych zabezpiecza-
j¹cych przed powodzi¹, nale¿y do dzia³u administracji rz¹dowej „gospodarka wodna”.

Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji jest dysponentem rezerwy celowej
bud¿etu pañstwa na przeciwdzia³anie i usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych. W przy-
padku uznania dofinansowania regulacji rzeki Raby za zasadne, Minister Œrodowiska
mo¿e wyst¹piæ do Ministra SWiA z wnioskiem o przyznanie œrodków na realizacjê
przedmiotowego zadania z ww. rezerwy celowej bud¿etu pañstwa. Inicjatywa w tym
wzglêdzie nale¿y jednak do Ministra Œrodowiska. Przy podejmowaniu decyzji o ewen-
tualnym przyznaniu œrodków finansowych na powy¿szy cel, Minister Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji bierze pod uwagê m.in. mo¿liwoœci finansowe bud¿etu pañstwa.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ w 2011 roku w ramach rezerwy na przeciw-
dzia³anie i usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych – na wniosek Ministra Œrodowiska –
zaplanowane zosta³y œrodki finansowe w wysokoœci 65 mln z³. Przedmiotowe œrodki
przeznaczone bêd¹ na sfinansowanie zadañ zwi¹zanych z usuwaniem skutków powo-
dzi z 2010 roku na rzekach i potokach oraz na odbudowê obiektów i urz¹dzeñ ochrony
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przeciwpowodziowej, realizowanych przez Regionalne Zarz¹dy Gospodarki Wodnej.
Harmonogram realizacji ww. zadañ w ramach przyznanych œrodków finansowych
przygotowywany jest przez Ministra Œrodowiska.

Ponadto nadmieniæ nale¿y, ¿e w 2010 roku Minister Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa na przeciwdzia³anie i usuwanie skutków
klêsk ¿ywio³owych – na wniosek Ministra Œrodowiska – na usuwanie szkód powodzio-
wych na rzekach i potokach oraz na odbudowê obiektów i urz¹dzeñ ochrony przeciw-
powodziowej przekaza³ œrodki finansowe w wysokoœci oko³o 82 mln z³.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Barbary Borys-Damiêckiej

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator RP, zgodnie z przys³uguj¹cym mi prawem do sk³adania

oœwiadczeñ, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o zbadanie dzia³alnoœci
konsula generalnego w Mediolanie na rzecz zamieszka³ych w Republice
W³oskiej Polaków i ich aktywnoœci w organizacjach polonijnych. Po posiedze-
niu Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ w dniu 2 lute-
go 2011 r. rozpatruj¹cej wnioski o dotacje finansowe na dzia³alnoœæ
organizacji polonijnych za poœrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” stwierdzam brak obiektywizmu w opiniowaniu wniosków przez konsu-
lat w Mediolanie, a opis zakresu dzia³añ tych organizacji by³ podobny.

Ewidentne preferowanie stowarzyszenia z Veneto staje siê przyczyn¹
poczucia niesprawiedliwoœci w innych organizacjach. Zauwa¿am szczególne
sekowanie stowarzyszenia AIPP z Padwy, któremu nie udzielono pomocy
konsularnej w prawid³owym przygotowaniu wniosku, co wyeliminowa³o je
z ubiegania siê o fundusze. Sytuacja nierównego traktowania organizacji po-
lonijnych jest znana zarówno panu Gerardowi Pokruszyñskiemu reprezentu-
j¹cemu MSZ podczas posiedzeñ Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci
z Polakami za Granic¹, jak i panom ministrom Borkowskiemu i Litwinowi oraz
dyrektorowi Szymañskiemu, z którymi osobiœcie rozmawia³am po moich wi-
zytach w tych organizacjach (chodzi nie tylko o opiniowanie wniosków na do-
tacje). Myœlê, ¿e problem przybli¿yæ mo¿e równie¿ pan Wojciech Poniekowski
– ambasador nadzwyczajny i pe³nomocny w Republice W³oskiej, który ostat-
nio rozmawia³ z profesorem Ryszardem Demelem, znakomitym Polakiem za-
mieszka³ym w Padwie, honorowym prezesem AIPP, ostatnio odznaczonym
medalem „Gloria Artis” przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Uwa¿am, ¿e jednym z g³ównych zadañ konsulatów jest s³u¿enie wiedz¹
i wszelkiego rodzaju pomoc¹ le¿¹c¹ w kompetencjach tych konsulatów. Cho-
dzi o sprawiedliwe traktowanie, o to, ¿eby nie niszczyæ intencji i dobrych chê-
ci rodaków.

Z powa¿aniem
Barbara Borys-Damiêcka

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 marca 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pani Senator Barbary Borys-Damiêckiej (pismo

nr BPS/DSK-043-3330/11 z dnia 9 lutego br.) z³o¿one podczas 70. posiedzenia Senatu
RP w dniu 4 lutego br. uprzejmie informujê.

Wszystkie projekty dotycz¹ce dofinansowania dzia³alnoœci stowarzyszeñ polonij-
nych na 2011 r. otrzymane z Senatu RP – za poœrednictwem Ministerstwa Spraw Za-
granicznych – Konsulat Generalny w Mediolanie oceni³ pozytywnie (Zwi¹zek Polaków
w Mediolanie, Stowarzyszenie Kulturalne W³osko-Polskie w Veneto, Ko³o Kulturalne
W³osko-Polskie w Lombardii). W opinii placówki Stowarzyszenie Kulturalne W³osko-
-Polskie w Veneto nale¿y do najaktywniejszych organizacji polonijnych w okrêgu kon-
sularnym. Stowarzyszenie zg³osi³o swoje projekty w wyznaczonym przez placówkê ter-
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minie do 25 paŸdziernika 2010 r. (pismo do prezesów wszystkich organizacji
polonijnych w pó³nocnych W³oszech KG z dnia 4 paŸdziernika 2010 r.). Po weryfikacji
w MSZ zosta³y uznane za wartoœciowe i zatwierdzone do zrealizowania w ramach zadañ
placówki. Czêœæ œrodków przeznaczono dla dzia³aj¹cej przy Stowarzyszeniu Polskiej
Ludoteki Rodzinnej, bêd¹cej po³¹czeniem przedszkola i szko³y podstawowej (w 2010 r.
realizowa³a inicjatywy promuj¹ce jêzyk polski i kulturê wœród najm³odszego pokolenia
Polaków we W³oszech).

Zgodnie z zapewnieniem placówki, wszystkie stowarzyszenia polonijne dzia³aj¹ce
w mediolañskim okrêgu konsularnym traktowane s¹ przez urz¹d z dba³oœci¹, staran-
noœci¹ i z poszanowaniem zasad równoœci, konkurencyjnoœci i przepisów obowi¹zu-
j¹cego prawa.

Stowarzyszenie AIPP, podobnie jak inne organizacje polonijne dzia³aj¹ce w medio-
lañskim okrêgu konsularnym, otrzyma³o list konsula zapraszaj¹cy wszystkie organi-
zacje polonijne do wspó³pracy z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie przy
realizacji projektów polonijnych z zakresu promocji kultury polskiej, jêzyka i oœwiaty
polonijnej na 2011 rok. AIPP jako jedno z nielicznych stowarzyszeñ nie skorzysta³o z tej
mo¿liwoœci w wyznaczonym terminie (skorelowanym z terminem przesy³ania projektu
bud¿etu na 2011 r. w zakresie funduszy polonijnych). Wniosek AIPP pt. „Projekt na
funkcjonowanie Szko³y Polskiej przy AIPP w Padwie” wp³yn¹³ z miesiêcznym opóŸnie-
niem i nie móg³ ju¿ zostaæ rozpatrzony. Na wspó³pracê placówki z AIPP po³o¿y³a siê cie-
niem sprawa nierozliczenia w wymagany przepisami sposób z dotacji otrzymanych
z KG w 2008 r. na funkcjonowanie szko³y polonijnej przy AIPP – co potwierdzi³y ustale-
nia komisji kontrolnej, która bada³a dzia³ania placówki w zakresie wspó³pracy z Polo-
ni¹. Sprawa ta rzutowa³a na mo¿liwoœci wspó³pracy Konsulatu z organizacj¹
powoduj¹c uzasadnion¹ ostro¿noœæ urzêdu w przekazywaniu kolejnych funduszy.

Iloœæ i jakoœæ przedsiêwziêæ zorganizowanych przez Konsulat Generalny RP w Me-
diolanie, dotycz¹cych zw³aszcza promocji polskiej kultury, jêzyka ojczystego i wartoœci
patriotycznych potwierdza, ¿e placówka przywi¹zuje du¿¹ wagê do wspó³pracy z orga-
nizacjami polonijnymi. W 2010 roku Konsulat Generalny w Mediolanie zrealizowa³,
wspó³pracuj¹c przy tym z siedmioma stowarzyszeniami polonijnymi, 45 projektów
i wydarzeñ kulturalnych.

Chcia³bym dodaæ, i¿ z uznaniem odnosimy siê do wszelkich inicjatyw organizacji
polonijnych, choæ ze wzglêdów finansowych i organizacyjnych nie jesteœmy w stanie
wspó³pracowaæ przy realizacji wszystkich projektów. Wyra¿am szczer¹ nadziejê, ¿e
wczeœniejsze nieporozumienia zwi¹zane z formaln¹ stron¹ wspó³dzia³ania KG w Me-
diolanie z AIPP zostan¹ prze³amane. Jestem przekonany, i¿ poczynione ze stosownym
wyprzedzeniem rzeczowe i konkretne uzgodnienia pomiêdzy organizacjami polonijny-
mi aplikuj¹cymi o sfinansowanie ich projektów w ramach realizacji zadañ placówki
wyeliminuj¹ Ÿród³o niepotrzebnych konfliktów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych do-
³o¿y wszelkich starañ, aby w postêpowaniu konkursowym o œrodki polonijne docenia-
ne by³y inicjatywy wszystkich organizacji zg³aszaj¹cych wolê wspó³dzia³ania i aby
znalaz³o to odzwierciedlenie w poczynaniach konsulów inspiruj¹cych œrodowiska polo-
nijne do jak najwiêkszej aktywnoœci promuj¹cej polsk¹ kulturê, jêzyk ojczysty w kra-
jach zamieszkania.

Pragnê zaznaczyæ, i¿ Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest bardzo zainteresowa-
ne wspó³dzia³aniem we wspieraniu i budowaniu przez œrodowiska polonijne jak najlep-
szych relacji, które bêd¹ s³u¿yæ przekazywaniu W³ochom pozytywnego wizerunku
Polski i Polaków, zarówno tych w kraju, jak i spo³ecznoœci polskiej zamieszkuj¹cej
Pó³wysep Apeniñski.

Z wyrazami szacunku

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

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwrócili siê do mojego biura przedsiêbiorcy z Bia³egostoku, wskazuj¹c na

istotne bariery rozwoju w³asnych firm, a tak¿e rozwoju województwa podlas-
kiego. Jedn¹ z podstawowych przyczyn tego stanu rzeczy jest ograniczona
dostêpnoœæ komunikacyjna. Widoczna jest ona zw³aszcza w przypadku stoli-
cy województwa, miasta Bia³ystok, a z uwagi na ostatnie decyzje zwi¹zane
z planowanym ograniczeniem budowy trasy S8 jedynie do odcinków Je¿ewo
– Choroszcz – Bia³ystok oraz obwodnicy Zambrowa i Wiœniewa w skierowa-
nym do konsultacji projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2011–2015 budzi zwiêkszone obawy o przysz³¹ dostêpnoœæ komunikacyjn¹
miasta. Ju¿ w ubieg³ym roku zapad³y decyzje o pominiêciu Bia³egostoku pod-
czas ustalania przebiegu tak zwanej Via Baltica. Oddali³o to w czasie mo¿li-
woœæ szybkiego kolejowego po³¹czenia z centrum Polski.

Istotne zastrze¿enia co do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych
na lata 2011–2015 maj¹ te¿ jednostki samorz¹du terytorialnego (Rada Po-
wiatu w Zambrowie, Rada Miejska w Sokó³ce oraz Sejmik Województwa Pod-
laskiego). Wyrazi³y one sprzeciw dotycz¹cy przesuniêcia przebudowy drogi
S8 Wyszków – Bia³ystok (bez odcinków Je¿ewo – wêze³ Choroszcz i obwodni-
cy miejscowoœci Zambrów i Wiœniewo) do inwestycji rezerwowych.

Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ projektowana trasa ekspresowa S8 na te-
renie województwa podlaskiego ma ju¿ prawomocn¹ decyzjê o œrodowisko-
wych uwarunkowaniach, zgodê na realizacjê przedsiêwziêcia, zaœ w 2011 r.
wojewoda podlaski ma wydaæ zezwolenie na realizacjê inwestycji drogowej,
które umo¿liwi rozpoczêcie prac budowlanych. Ponadto wskazaæ nale¿y, i¿
w obecnym stanie trasa S-8 jest tras¹ niebezpieczn¹, na której corocznie ma
miejsce kilkadziesi¹t wypadków i nawet kilkaset kolizji drogowych. Przebu-
dowa wymienionej trasy zgodnie z pierwotnymi za³o¿eniami znacznie popra-
wi³aby bezpieczeñstwo ruchu drogowego.

Realizacja przedmiotowej inwestycji ma strategiczne znaczenie dla ca³e-
go województwa podlaskiego, jak równie¿ dla ruchu tranzytowego w ca³ej
Polsce i w tej czêœci Europy. Nierealizowanie jej b¹dŸ te¿ realizacja w znacz-
nie okrojonym zakresie mo¿e doprowadziæ do trwa³ego wykluczenia tej czêœci
kraju, gdy idzie o rozwój Polski, do zahamowania procesu integracji wojewó-
dztwa podlaskiego z pozosta³¹ czêœci¹ kraju i do ograniczenia mo¿liwoœci
pañstwa w prowadzeniu polityki transgranicznej. Nierealizowanie tych
przedsiêwziêæ mo¿e w istotny i decyduj¹cy sposób wp³yn¹æ na marginaliza-
cjê nie tylko województwa podlaskiego, ale i ca³ej Polski Wschodniej oraz
uniemo¿liwiæ jej prawid³owy i zrównowa¿ony rozwój.

Bior¹c to pod uwagê oraz fakt, i¿ dostêpnoœæ komunikacyjna ma kluczo-
we znaczenie dla rozwoju podlaskich przedsiêbiorstw, zwracam siê do Pana
Premiera z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. Dlaczego w przygotowanym projekcie Programu Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2011–2015 pominiête zosta³y inwestycje modernizacji miêdzyna-
rodowego szlaku komunikacyjnego w Polsce pó³nocno-wschodniej, co
spowoduje dalsz¹ marginalizacjê tej czêœci Polski, a w szczególnoœci miasta
Bia³egostoku, drugiego co do wielkoœci miasta we wschodniej czêœci Polski,
ograniczaj¹c jego znaczenie jako wa¿nego punktu tranzytowego i transgra-
nicznego na kierunkach wschód – zachód i pó³noc – po³udnie?

2. Czy mo¿liwe jest wprowadzenie zmian do projektu Programu Budowy
Dróg Krajowych na lata 2011–2015, które polegaæ bêd¹ na realizacji inwesty-
cji zwi¹zanych z budow¹ przedmiotowej trasy w pierwotnie ustalonym termi-
nie i zakresie?

3. Czy i kiedy zostanie zrealizowana inwestycja drogowa trasy S8
w pe³nym zakresie?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 23 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 9 lutego 2011 r. sygn. akt BPS/DSK-043-3331/11

skierowane do Pana Donalda Tuska – Prezesa Rady Ministrów, przekazuj¹ce tekst
oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Jana Dobrzyñskiego podczas 70. posiedzenia
Senatu RP, dotycz¹cego budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wyszków – Bia³y-
stok na terenie woj. podlaskiego w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2011–2015, przekazujê informacje w przedmiotowej sprawie.

W dniu 25 stycznia br. Rada Ministrów przyjê³a program wieloletni pn. „Program
Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015”, który zast¹pi³ dotychczas obowi¹zuj¹cy
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 ustanowiony w 2007 r.

Odnosz¹c siê do kwestii realizacji drogi ekspresowej S-8 na terenie woj. podlaskie-
go nale¿y wskazaæ, ¿e w ramach za³¹cznika nr 1 Programu (lista zadañ, których reali-
zacja rozpocznie siê do 2013 r.) ujête zosta³y nastêpuj¹ce zadania: budowa S-8
Wyszków – Bia³ystok: odc. obwodnicy Zambrowa i Wiœniewa oraz od Je¿ewa do w. Cho-
roszcz (Bia³ystok) o d³ugoœci 35,6 km.

Jednoczeœnie na liœcie zadañ priorytetowych, których realizacja mo¿e rozpocz¹æ siê
do 2013 r. (za³¹cznik nr la) umieszczona zosta³a inwestycja polegaj¹ca na budowie drogi
ekspresowej S-8 Wyszków – Bia³ystok o d³ugoœci 83 km na pozosta³ych odcinkach.

Nale¿y wskazaæ, ¿e zakres rzeczowy zawarty w Programie jest wynikiem aktualnych
mo¿liwoœci finansowych pañstwa i opiera siê na trzech dokumentach finansowych:

1) Wieloletnim Planie Finansowym Pañstwa na lata 2011–2013,
2) Ustawie bud¿etowej na rok 2011, która w za³¹czniku nr 11 wskazuje limity wydat-

ków zarówno bud¿etu pañstwa jak i Krajowego Funduszu Drogowego na zadania
drogowe,

3) Uchwale Rady Ministrów z dnia 19 paŸdziernika 2010 r. w sprawie niektórych
dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ programu wieloletniego pod nazw¹ „Program Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012”.

W przypadku przyznania dodatkowych limitów powy¿ej kwoty 82,8 mld z³ na realiza-
cjê zadañ inwestycyjnych odpowiedniej zmianie ulegnie te¿ zakres rzeczowy Programu.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Ministerstwo Infrastruktury bêdzie kontynuowaæ sta-
rania w celu jak najszybszego zapewnienia œrodków finansowych dla wszystkich inwe-
stycji ujêtych w Programie na lata 2011–2015, szczególnie dla zadañ priorytetowych
ujêtych w za³¹czniku la.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z przeprowadzon¹ reform¹ regulacji rynku cukru w Unii Euro-

pejskiej zosta³ zlikwidowany rejon plantacyjny, co skutkowa³o wygaszeniem
dzia³alnoœci Cukrowni £apy.

Z przekazanych mi informacji wynika, i¿ w chwili obecnej zarówno na
krajowym, jak i œwiatowym rynku cukru poda¿ jest znacznie mniejsza ni¿ po-
pyt. Wp³ywa to miêdzy innymi na wzrost ceny cukru znajduj¹cego siê na ryn-
ku. W tej sytuacji w³aœciwszym wydaje siê zabieganie o zwiêkszenie limitu
produkcji w Polsce, ani¿eli o zwiêkszenie importu z innych krajów Unii Euro-
pejskiej. Obecnie krajowy limit produkcji jest znacznie ni¿szy ni¿ potrzeby
rynku.

Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ zlikwidowana cukrownia w £apach, jako
jedna z najwiêkszych nowoczesnych cukrowni w Polsce, posiada³a jedne
z najwy¿szych mocy przerobowych w Krajowej Spó³ce Cukrowej SA. Ponadto
cukrownia w £apach posiada du¿y potencja³ technologiczny, znaczne mo¿li-
woœci produkcyjne oraz zaplecze kadrowe, dotychczas niewykorzystane.
Tak¿e maj¹tek tej cukrowni dot¹d nie zosta³ zagospodarowany. A wskutek
jej likwidacji znacznie wzros³o bezrobocie w tej czêœci województwa podlas-
kiego.

Bior¹c to wszystko pod uwagê, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpu-
j¹cymi pytaniami. Czy przewiduje Pan mo¿liwoœæ wznowienia produkcji
w Cukrowni £apy? Je¿eli tak, to proszê o wskazanie przybli¿onego terminu
podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do ponownego uruchomienia produkcji. A je-
¿eli nie, to proszê o wskazanie, w jaki sposób zostanie zaspokojony zwiêk-
szony popyt na cukier na rynku krajowym, oraz o odpowiedŸ, czy przewiduje
Pan mo¿liwoœæ zwiêkszenia importu cukru z innych krajów Unii Europejskiej,
a je¿eli tak, to w jakim zakresie, a tak¿e w jaki sposób i kiedy zostanie zago-
spodarowany maj¹tek Cukrowni £apy (grunty, hale, ci¹g technologiczny).

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z dnia 04.02.2011 r. (BPS/DSK-043-3332/11), z³o-

¿one przez Pana Jana Dobrzyñskiego Senatora RP, dotycz¹ce mo¿liwoœci wznowienia
produkcji cukru w „Cukrowni £apy” Oddziale Krajowej Spó³ki Cukrowej SA z siedzib¹
w Toruniu, przedstawiam poni¿sze informacje.

Krajowa Spó³ka Cukrowa SA od pocz¹tku swojego istnienia realizowa³a procesy re-
strukturyzacyjne, których celem by³o planowanie i wdra¿anie programu zmian organi-
zacyjnych, strukturalnych, technicznych, produkcyjnych oraz funkcjonalnych.
Podstawowym instrumentem restrukturyzacji by³a koncentracja podmiotowa produk-
cji polegaj¹ca na ograniczeniu liczby jednostek przetwórczych (cukrowni) prowa-
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dz¹cych przerób buraków cukrowych. Ekonomika takiego procesu restrukturyzacji
polega³a na realizacji globalnych zadañ produkcyjnych spó³ki (tych samych lub zbli¿o-
nych w kolejnych latach obrotowych) na mniejszym potencjale rzeczowym. Przyjêcie
takiego kierunku postêpowania wynika³o z prostych rezerw technicznych zwi¹zanych
z nadmiernymi mocami przerobowymi wszystkich posiadanych cukrowni wobec zadañ
produkcyjnych KSC SA, wynikaj¹cych z regulacji Wspólnoty Europejskiej dla rynku
cukru. Procesy te by³y realizowane z zachowaniem procedur i kryteriów decyzyjnych
uwzglêdniaj¹cych mierniki techniczno-technologiczne, finansowe i organizacyjne, z jed-
noczesnym zachowaniem interesów strategicznych kontrahentów KSC, którymi s¹
plantatorzy buraków cukrowych.

Od roku gospodarczego 2006/2007 dodatkowym powodem dla bezwzglêdnej reali-
zacji planów restrukturyzacji by³y szczegó³owe rozwi¹zania prawne reformy rynku cu-
kru w UE. Nale¿y dodaæ, i¿ przyjête w UE zasady organizacji sektora cukru musz¹
respektowaæ miêdzynarodowe zobowi¹zania Unii Europejskiej uzgodnione na forum
Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO) oraz w ramach bilateralnych porozumieñ z kraja-
mi trzecimi (bezc³owe kontyngenty importowe, limit eksportowy itp.).

Decyzja Zarz¹du KSC SA o wy³¹czeniu z produkcji cukru m.in. „Cukrowni £apy”
by³a wynikiem przyjêtej strategii koncentracji produkcji, której istot¹ by³o optymalne
wykorzystanie posiadanego potencja³u produkcyjnego cukrowni posiadaj¹cych naj-
lepsze warunki techniczne i rozwojowe. Podejmuj¹c, tak trudne decyzje Zarz¹d Spó³ki
kierowa³ siê koniecznoœci¹ optymalizacji kosztów dostaw i przerobu surowca. Cel ten
realizowano przyjmuj¹c przy projektowaniu docelowej struktury terytorialnej Spó³ki
kryteria surowcowe tj.: produkcyjnoœæ plantacji, potencja³ produkcyjny danego obsza-
ru geograficznego (czynniki glebowo-klimatyczne), konkurencyjnoœæ kosztowo-przy-
chodow¹ mierzon¹ dochodami plantatorów buraka oraz koszt pozyskania surowca
(oddalenie plantacji od miejsca przerobu, wielkoœæ plantacji oraz koncentracjê planta-
cji w „rejonie kontraktacyjnym”). Redukcja rejonów kontraktacyjnych m.in. Oddzia³u
„Cukrownia £apy” oraz w innych lokalizacjach, umo¿liwi³a KSC SA uzyskanie optymal-
nej d³ugoœci kampanii cukrowniczej wynosz¹cej ponad 95 dni oraz redukcjê kosztów
kontraktacji i skupu surowca.

Podstawowym narzêdziem reformy w zakresie redukcji kwot by³ Fundusz Restruk-
turyzacji, z którego zaoferowano wysokie wsparcie finansowe z tytu³u zaniechania na
sta³e uprawy buraków cukrowych i produkcji cukru. Plantatorzy dodatkowo otrzymali
jednorazow¹ p³atnoœæ (237,5 Euro/t cukru) za zaprzestanie na sta³e uprawy buraków
cukrowych. Natomiast pracownicy m.in. wy³¹czonego z produkcji cukru Oddzia³u „Cu-
krownia £apy” zostali objêci Porozumieniem i programami dobrowolnych odejœæ.
W wyniku tych uzgodnieñ pracownicy otrzymali odszkodowania z tytu³u utraty miej-
sca pracy. Ponadto zaoferowano im finansowanie kursów doszkalaj¹cych, b¹dŸ prze-
kwalifikuj¹cych oraz bezp³atne doradztwo w zakresie poszukiwania pracy lub podej-
mowania w³asnej dzia³alnoœci, z jednoczesn¹ mo¿liwoœci¹ pokrycia kosztów rozpoczê-
cia w³asnej dzia³alnoœci.

W œwietle powy¿szych decyzji i podjêtych zobowi¹zañ przez Polskê – cz³onka Wspól-
noty Europejskiej, brak jest podstaw prawnych umo¿liwiaj¹cych wznowienie produk-
cji cukru w „Cukrowni £apy” Oddziale KSC SA.

Zarz¹d Krajowej Spó³ki Cukrowej SA podejmowa³ i nadal podejmuje dzia³ania
zmierzaj¹ce do zagospodarowania aktywów Oddzia³ów Spó³ki wy³¹czonych z produkcji
cukru, w tym Oddzia³u „Cukrownia £apy” m.in. poprzez wykorzystanie tych aktywów
do dzia³alnoœci alternatywnej w obszarze bioenergetyki. W roku obrotowym 2008/2009
Krajowa Spó³ka Cukrowa SA rozpoczê³a wspó³pracê z PGE Energia Odnawialna SA
z siedzib¹ w Warszawie. W wyniku prowadzonych dzia³añ, opracowano Studium Wy-
konalnoœci oraz Raport oddzia³ywania na œrodowisko dla instalacji biogazowej o zdol-
noœci produkcyjnej 2 MW z lokalizacj¹ na terenie cukrowni £apy i Wo¿uczyn.

W celu realizacji projektów bioenergetycznych w wybranych przez PGE EO SA loka-
lizacjach obejmuj¹cych czêœæ nieruchomoœci wy³¹czonych z produkcji cukru Oddzia-
³ów Krajowej Spó³ki Cukrowej SA „Cukrownia Wo¿uczyn” i „Cukrownia £apy”,
utworzone zosta³y odrêbne podmioty prawa handlowego odpowiednio – Biogazownia
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Wo¿uczyn Sp. z o.o. i Biogazownia £apy Sp. z o.o. – zale¿ne od PGE EO SA. Na potrzeby
tych wniosków uzgodniono i podpisano stosowne umowy dzier¿awy dla czêœci terenów
ww. cukrowni (ok. 6–7 ha ka¿da). Wnioski z³o¿one przez Biogazowniê £apy Sp. z o.o.
i Biogazowniê Wo¿uczyn Sp. z o.o. w konkursie o dofinansowanie inwestycji w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko – dzia³anie 9.4 – wytwarzanie
energii ze Ÿróde³ odnawialnych, przesz³y pozytywnie ocenê merytoryczn¹ I stopnia
przez Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Gospodarki i znalaz³y siê na
liœcie rezerwowej zg³oszonych projektów. Dalsze dzia³ania w powy¿szym zakresie uza-
le¿nione bêd¹ od decyzji organów korporacyjnych spó³ek Biogazownia Wo¿uczyn
Sp. z o.o. oraz Biogazownia £apy Sp. z o.o., zale¿nych od PGE EO SA. Aktualnie powy¿-
sze podmioty z³o¿y³y stosowne wnioski do organów korporacyjnych PGE Energia Od-
nawialna SA dotycz¹ce dzia³añ w zakresie przeprowadzenia procedury wyboru
dostawy technologii i wykonawcy dokumentacji w formie „zaprojektuj i zbuduj” w po-
stêpowaniu przetargowym.

Odnosz¹c siê do aktualnej sytuacji w zakresie poda¿y i popytu na rynku cukru in-
formujê, i¿ KSC SA ma ograniczone mo¿liwoœci ³agodzenia zaistnia³ej sytuacji z uwagi
na koniecznoœæ realizacji zobowi¹zañ do koñca bie¿¹cego sezonu oraz zapewnienia po-
da¿y cukru na rynku detalicznym do czasu rozpoczêcia nowej kampanii cukrowniczej.
Spó³ka podejmuje energiczne dzia³ania w celu sprowadzenia dodatkowej iloœci cukru,
jednak¿e koñcowy efekt uzale¿niony bêdzie od decyzji Komisji Europejskiej w zakresie
dzia³añ interwencyjnych na tym rynku.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana Premiera z wnioskiem o podjêcie dzia³añ w celu

umo¿liwienia zwiêkszenia produkcji energii odnawialnej.
Jako przewodnicz¹cy delegacji Sejmu i Senatu RP na Konferencjê Parla-

mentarn¹ Morza Ba³tyckiego (KPMB) obserwujê, i¿ kwestie wykorzystania
energii odnawialnej sta³y siê strategicznym obszarem dzia³ania parlamenta-
rzystów z regionu Morza Ba³tyckiego. Miêdzy innymi bêd¹ one tematem prze-
wodnim XX KPMB w Helsinkach w sierpniu br.; zagadnienie to bêdzie
równie¿ tematem prac nowej grupy roboczej organizacji. Przewiduje siê, i¿
kwestia ta bêdzie tak¿e g³ównym priorytetem nadchodz¹cej niemieckiej pre-
zydencji w Radzie Pañstw Morza Ba³tyckiego.

W mojej ocenie potrzeba produkcji energii odnawialnej w Polsce jest jed-
nym z najwa¿niejszych wyzwañ rozwoju gospodarczego naszego kraju.
Kwestia ta jest równie¿ priorytetem rozwojowym w wielu krajach Europy
i œwiata (np. Japonia, Niemcy, kraje skandynawskie).

Wiadomo, ¿e Polska zak³ada produkcjê energii odnawialnej w 2020 r. na
poziomie 15% potrzeb energetycznych. Z uwagi na uwarunkowania œrodowis-
kowo-klimatyczne oraz rozmieszczenie zasobów naturalnych w Polsce g³ów-
nym elementem produkcji energii odnawialnej mo¿e byæ agroenergetyka (upra-
wa roœlin energetycznych), przede wszystkim w Polsce pó³nocno-wschodniej.
Przewiduje siê, ¿e biomasa, uprawiana na oko³o 2 milionach ha ziem, stanowiæ
bêdzie oko³o 80% odnawialnych Ÿróde³ energii.

Uwa¿am, ¿e nale¿y podj¹æ szybkie dzia³ania w celu przygotowania
i przyjêcia przez rz¹d RP programu produkcji energii odnawialnej w Polsce.
W dzia³ania te powinny byæ zaanga¿owane przede wszystkim urzêdy cen-
tralne, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mini-
sterstwo Œrodowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej oraz urzêdy marsza³kowskie, powiatowe i gminne.
Uwa¿am za zasadne powo³anie miêdzyresortowego zespo³u do spraw energii
ze Ÿróde³ odnawialnych, o ile taki zespó³ ju¿ nie istnieje.

Jako wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, nadzoruj¹cy miêdzy innymi ob-
szar nauk biologicznych i rolniczych, w uzgodnieniu z prezesem akademii,
profesorem Micha³em Kleiberem, deklarujê mo¿liwoœæ w³¹czenia siê Polskiej
Akademii Nauk w realizacjê tego programu. Szans¹ powodzenia programu
mo¿e byæ wykorzystanie do jego realizacji wielkiego potencja³u naukowego
uczonych PAN oraz istniej¹cego potencja³u infrastrukturalnego (na przyk³ad
w Zak³adzie Doœwiadczalnym Agrobiologii PAN, zlokalizowanym w Barano-
wie w województwie warmiñsko-mazurskim, mog³oby powstaæ krajowe cen-
trum technologiczne i szkoleniowe produkcji energii odnawialnej). Warto
odnotowaæ, i¿ parlamentarzyœci z krajów regionu Morza Ba³tyckiego, w któ-
rych produkcja energii odnawialnej jest na zaawansowanym poziomie, de-
klaruj¹ pomoc konsultacyjn¹.

Jeœli Pan Premier uzna niniejsz¹ inicjatywê za wa¿n¹, to bardzo proszê
o spotkanie wraz z prezesem PAN, panem Micha³em Kleiberem.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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OdpowiedŸ

Warszawa, 8 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 9 lutego 2011 r. znak: BPS/DSK-043-3333/11,

przedstawiam poni¿ej stanowisko dotycz¹ce kwestii podniesionych w oœwiadczeniu
Pana Senatora Ryszarda Góreckiego, w sprawie podjêcia dzia³añ w celu zwiêkszenia
wykorzystania energii ze Ÿróde³ odnawialnych, z uwzglêdnieniem polskiego potencja³u
energetyki wiatrowej na obszarze Morza Ba³tyckiego.

Minister Gospodarki poprzez tworzone przepisy prawne zachêca potencjalnych in-
westorów do podejmowania dzia³añ w zakresie rozwoju wykorzystania energii ze Ÿróde³
odnawialnych. Podstaw¹ powy¿szych dzia³añ jest zapewnienie inwestorom optymal-
nych warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wytwarzania „zielo-
nej” energii elektrycznej. Niezbêdne mechanizmy wsparcia zawarte s¹ ju¿ od kilku lat
w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625, z póŸn. zm.) oraz odpowiednich aktach wykonawczych.

Obecnie w Ministerstwie Gospodarki przygotowywany jest projekt nowej ustawy
o energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Nowa ustawa zak³ada transpozycjê przepisów dyrek-
tywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych,
jak równie¿ modyfikacjê obecnych mechanizmów wsparcia. W szczególnoœci zak³ada
siê wprowadzenie nowych zasad, które ró¿nicuj¹ wsparcie wytwarzanej energii elektrycz-
nej ze Ÿróde³ odnawialnych, poprzez tzw. wspó³czynnik, który by³by przyznawany w za-
le¿noœci od noœnika, zainstalowanej mocy instalacji generuj¹cych energiê, a tak¿e daty
w³¹czenia instalacji do eksploatacji lub jej modernizacji. Bardziej precyzyjne zasady
wsparcia przyczyni¹ siê do obni¿enia cen energii elektrycznej, jak równie¿ wp³yn¹ na
o¿ywienie zainteresowania inwestowaniem w te technologie, które dotychczas nie uzy-
skiwa³y odpowiedniego wsparcia.

Wyjaœnienia wymaga, ¿e w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku, przyjêtej
przez Radê Ministrów w listopadzie 2009 r., wyznaczono kierunek wzrostu udzia³u
energii ze Ÿróde³ odnawialnych w koñcowym zu¿yciu energii brutto do co najmniej 15%
w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaŸnika w latach nastêpnych.

W ramach realizacji zobowi¹zañ zawartych w dyrektywie 2009/28/WE w Minister-
stwie Gospodarki opracowano Krajowy plan dzia³ania w zakresie energii ze Ÿróde³ od-
nawialnych (KPD). KPD okreœla krajowe cele w zakresie udzia³u energii ze Ÿróde³
odnawialnych zu¿yte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sekto-
rze ogrzewania i ch³odzenia w 2020 r. W KPD przyjêto, i¿ osi¹gniêcie powy¿szego celu
oparte bêdzie o dwa filary zasobów dostêpnych i mo¿liwych do wykorzystania w Polsce,
tj. poprzez wzrost produkcji energii elektrycznej z generacji wiatrowej oraz wiêksze ener-
getyczne wykorzystanie biomasy. W KPD przewiduje siê budowê na obszarze Morza
Ba³tyckiego farm wiatrowych o mocy zainstalowanej 500 MW w perspektywie do 2020 r.

Ponadto w celu usprawnienia wspó³pracy pomiêdzy podmiotami realizuj¹cymi stra-
tegiê energetyczn¹ pañstwa, Zarz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca
2010 r. zosta³ powo³any Miêdzyresortowy Zespó³ ds. Realizacji „Polityki energetycznej
Polski do 2030 r.”. W ramach ww. Zespo³u, zosta³y utworzone grupy robocze i zespo³y
doradcze do opracowania poszczególnych zagadnieñ problemowych, miêdzy innymi
w zakresie rozwoju wykorzystania energii ze Ÿróde³ odnawianych. Na mocy zarz¹dzeñ
Nr 3 i 4 Przewodnicz¹cego Miêdzyresortowego Zespo³u ds. Realizacji „Polityki Energety-
cznej Polski do 2030 r.” powo³ano Zespó³ Doradczy ds. rozwoju energetyki wodnej oraz
Zespó³ Doradczy ds. rozwoju energetyki wiatrowej.

Planowanie rozwoju wykorzystania energii ze Ÿróde³ odnawialnych realizowane jest
tak¿e poprzez zaanga¿owanie przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki w ró¿ne pro-
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gramy oraz inicjatywy europejskie, czego przyk³adem jest chocia¿by udzia³ w projekcie
pn. Analiza warunków dla energii wiatrowej w regionie Morza Ba³tyckiego prowadzo-
nym w ramach Wspó³pracy Energetycznej w Regionie Morza Ba³tyckiego (BASREC).

Maj¹c na uwadze powy¿sze, z wielkim zainteresowaniem przyjmujê deklaracjê
wspó³pracy Polskiej Akademii Nauk (PAN) w zakresie podjêtych przez Ministra Gospo-
darki dzia³añ, zmierzaj¹cych do planowanego rozwoju wykorzystania energii ze Ÿróde³
odnawialnych. Proponujê, aby PAN wytypowa³a przedstawicieli, których Ministerstwo
Gospodarki bêdzie zapraszaæ na spotkania grup i zespo³ów doradczych powo³anych
w ramach realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.”.

Przedstawiaj¹c powy¿sze informacje wyra¿am przekonanie, ¿e stanowi¹ one wy-
czerpuj¹c¹ odpowiedŸ na kwestie zawarte w oœwiadczeniu Pana Senatora Ryszarda
Góreckiego.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z proœb¹, któr¹ jeden z mieszkañców Warmii i Mazur ponownie

z³o¿y³ do mojego biura senatorskiego, jeszcze raz proszê o rozpatrzenie zmian
w procedurze rekrutacji i selekcji do s³u¿by w Policji.

Rekrutacja ta realizowana jest na podstawie rozporz¹dzenia ministra
spraw wewnêtrznych i administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie po-
stêpowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegaj¹cych siê o przyjê-
cie do s³u¿by w Policji (DzU nr 170 poz. 1202). Zgodnie z § 11 pkt 8
przedmiotowego rozporz¹dzenia, ustalenia zdolnoœci fizycznej i psychicznej
kandydata do s³u¿by dokonuje komisja lekarska podleg³a ministrowi w³aœci-
wemu do spraw wewnêtrznych na podstawie uregulowañ zawartych w roz-
porz¹dzeniu ministra spraw wewnêtrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie
w³aœciwoœci i trybu postêpowania komisji lekarskich podleg³ych ministrowi
spraw wewnêtrznych (DzU nr 79 poz. 349 z póŸn. zm.). Zgodnie ze wskaza-
nym rozporz¹dzeniem ustalone w dziale XI § 43 pkt 5 za³¹cznika nr 2 do
wspomnianego rozporz¹dzenia kryterium stanowi o niezdolnoœci kandyda-
tów do s³u¿by w Policji (kat. zdrowia „N” – niezdolny), je¿eli kandydat przeby³
owrzodzenie ¿o³¹dka lub dwunastnicy, bez nawrotów i powik³añ.

Wspó³czesna medycyna umo¿liwia ca³kowite wyleczenie chorych na owrzo-
dzenie ¿o³¹dka lub dwunastnicy, ale osoby, które w wieku m³odzieñczym
przesz³y stany zapalne niektórych organów uk³adu trawiennego, nawet mi-
mo ca³kowitego powrotu do zdrowia i doskona³ej kondycji zdrowotnej, obec-
nie nie maj¹ szans na przyjêcie do Policji i otrzymuj¹ kategoriê „N”.

Podobne zapytanie kierowa³em w dniu 18 lutego 2009 r. do ówczesnego
ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny. W odpo-
wiedzi napisano, i¿ ministerstwo rozpatrzy moje sugestie i zmieni zapis wy-
kluczaj¹cy chorych na owrzodzenie ¿o³¹dka w wieku m³odzieñczym
z procesu rekrutacji do Policji. Do dnia dzisiejszego nie wprowadzono jednak
¿adnych zmian w tej kwestii.

W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytanie:
czy resort przewiduje zmianê przepisu ograniczaj¹cego dostêp do s³u¿by
w Policji osobom po przebytych stanach zapalnych uk³adu trawiennego
w przypadku, gdy nie nast¹pi³ nawrót choroby?

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 9 lutego 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-3334/11)

przekazuj¹cego oœwiadczenie Senatora RP Pana Ryszarda Góreckiego z³o¿one podczas
70. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2011 roku w sprawie potrzeby zmian w pro-
cedurze rekrutacji i selekcji do s³u¿by w Policji, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce
informacje.
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Aktualnie trwaj¹ prace (zakoñczony etap uzgodnieñ wewn¹trzresortowych) nad
zmian¹ rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 9 lipca 1991 roku
w sprawie w³aœciwoœci i trybu postêpowania komisji lekarskich podleg³ych Ministrowi
Spraw Wewnêtrznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349 z póŸn. zm.). Projekt rozporz¹dzenia
zmieniaj¹cego powy¿sze rozporz¹dzenie przewiduje, ¿e w odniesieniu do kandydatów
z chorob¹ wrzodow¹ ¿o³¹dka lub dwunastnicy bez upoœledzenia sprawnoœci, zostanie
wprowadzona obok kategorii zdrowia N (niezdolny) kategoria zdrowia – Z (zdolny).

W zwi¹zku z powy¿szym, mo¿liwe bêdzie uznanie przez komisje lekarskie podleg³e
Ministrowi SWiA za zdolnych do s³u¿by kandydatów z rozpoznan¹ chorob¹ wrzodow¹
¿o³¹dka lub dwunastnicy bez nawrotów i powik³añ, którzy posiadaj¹ pozytywny wynik
badania endoskopowego i konsultacji specjalisty gastrologa.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego
oraz senatora Stanis³awa Gorczycy

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do informacji medialnych, które ca³kowicie zasadnie odno-

sz¹ siê do planowanego wy³¹czenia s¹dów rejonowych w E³ku, Gi¿ycku, Pi-
szu i Olecku z okrêgu olsztyñskiego i przekazania ich do okrêgu w Suwa³-
kach, kierujemy do Pana Ministra postulat o pozostawienie obecnego stanu.

Spo³ecznoœæ Warmii i Mazur wystêpowa³a do Pana Ministra w niniejszej
sprawie ju¿ dwukrotnie: dwa lata temu i pó³ roku temu. Proœba ta zosta³a za-
akceptowana. Z informacji medialnych wynika jednak, ¿e wymienione przez
nas s¹dy maj¹ w tym roku zostaæ od³¹czone.

Planowany podzia³ s¹downictwa w okrêgu olsztyñskim stanowi czynnik
dezintegracyjny województwa warmiñsko-mazurskiego. By³aby to decyzja
bardzo krzywdz¹ca, tym bardziej ¿e w ostatnich latach poczyniono spore in-
westycje w infrastrukturê s¹downicz¹ na Warmii i Mazurach. Dla przyk³adu
na same systemy informatyczne wydatkowano ponad 4,5 miliona z³. Struktu-
ra informatyczna s¹dów rejonowych w E³ku, Gi¿ycku, Piszu i Olecku jest œciœ-
le zale¿na i powi¹zana ze struktur¹ informatyczn¹ S¹du Okrêgowego
w Olsztynie. Ponadto w s¹dach tych podpisano i wprowadzono w ¿ycie
wspóln¹ politykê rachunkowoœci, zapewniaj¹c¹ jednolite zasady prowadze-
nia ksi¹g rachunkowych oraz ponoszenia wydatków. Zbudowano te¿ du¿¹
nowoczesn¹ siedzibê s¹du okrêgowego. Obecna struktura zatrudnienia do-
stosowana jest do istniej¹cych dwunastu s¹dów rejonowych. Podjêcie de-
cyzji o od³¹czeniu z okrêgu olsztyñskiego s¹dów w E³ku, Gi¿ycku, Piszu i Olecku
grozi ograniczeniem zatrudnienia poprzez redukcjê etatów sêdziowskich.

Spowoduje to te¿ ogromne zamieszanie w czynnoœciach nale¿¹cych
do Policji. Utrudni konwojowanie pe³noletnich skazanych oraz nieletnich
z policyjnej izby dziecka. Do tej pory zadanie to realizowane by³o w obrê-
bie jednego województwa. Pod³¹czenie poszczególnych s¹dów do okrêgu
suwalskiego spowoduje, i¿ s³u¿by te bêd¹ musia³y przekraczaæ granicê
województwa, a to wywo³a liczne komplikacje.

Obecna struktura terytorialna s¹dów okrêgowych funkcjonuje od
2001 r., a jej wprowadzenie mia³o obni¿yæ koszty i usprawniæ wspó³pracê
organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci w Polce. Zmiana struktury
funkcjonuj¹cej w ramach jednego województwa zaprzepaœci to, zlikwiduje
te korzyœci. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ wiêkszoœæ organów administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej posiada zakresy dzia³ania zgodne z podzia³em
administracyjnym kraju. Dlatego decyzja o wydzieleniu s¹dów rejonowych
w E³ku, Gi¿ycku, Piszu i Olecku z okrêgu olsztyñskiego wydaje siê byæ jesz-
cze bardziej niezrozumia³a.

Dodatkowo chcielibyœmy wskazaæ na zagro¿enie ograniczenia dostêpu
do s¹downictwa dla mieszkañców Warmii i Mazur. W ostatnich latach po-
czyniono wiele starañ, aby u³atwiæ im dostêp do S¹du Okrêgowego w Ol-
sztynie, siedziby województwa, w której do tej pory mo¿na by³o za³atwiæ
wszelkie sprawy, pozostaj¹ce w kompetencji wszelkich organów i instytucji
im podleg³ych. Przeniesienie podleg³oœci s¹dów rejonowych w E³ku, Gi¿yc-
ku, Piszu i Olecku do S¹du Okrêgowego w Suwa³kach bêdzie skutkowa³o
wieloma utrudnieniami dla mieszkañców województwa warmiñ-
sko-mazurskiego. Suwa³ki nie maj¹ zwi¹zku administracyjnego z miesz-
kañcami E³ku, Gi¿ycka, Pisza i Olecka. Podkreœliæ nale¿y, i¿ po³¹czenia
komunikacyjne, mimo ró¿nic w odleg³oœciach pomiêdzy przedmiotowymi
s¹dami rejonowymi a Olsztynem i Suwa³kami, nadal dogodniejsze i ko-
rzystniejsze by³yby z Olsztynem. Wiêcej po³¹czeñ komunikacyjnych jest
miêdzy Piszem a Olsztynem czy Gi¿yckiem a Olsztynem ni¿ miêdzy tymi
miastami a Suwa³kami, co wynika z przynale¿noœci do województwa
warmiñsko-mazurskiego.

Oczywiste jest równie¿ to, ¿e planowana zmiana podleg³oœci s¹dów rejo-
nowych w E³ku, Gi¿ycku, Piszu i Olecku wygeneruje znaczne koszty na przy-
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stosowanie jednostek do zmian, koszty, które bêdzie musia³ ponieœæ resort
sprawiedliwoœci.

Liczymy na to, ¿e ministerstwo uwzglêdni argumenty spo³eczeñstwa
Warmii i Mazur ujête w niniejszym piœmie. Dlatego te¿ kierujemy do Pana Mi-
nistra proœbê o nieod³¹czanie s¹dów rejonowych w E³ku, Gi¿ycku, Piszu
i Olecku z okrêgu olsztyñskiego.

Prosimy te¿ o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy ministerstwo zdaje sobie sprawê z tego, jak bardzo zdezintegruje

Warmiê i Mazury przeniesieniem podleg³oœci s¹dów rejonowych w E³ku, Gi-
¿ycku, Piszu i Olecku do S¹du Okrêgowego w Suwa³kach?

2. Jakie przyczyny le¿¹ u podstaw planowanego wydzielenia a¿ czterech
s¹dów rejonowych z podleg³oœci S¹du Okrêgowego w Olsztynie i przekazania
ich do Suwa³k?

Informujemy Pana Ministra, ¿e w omawianej sprawie apelowa³o do nas
wiele osób z Warmii i Mazur.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
Stanis³aw Gorczyca

OdpowiedŸ

Warszawa, 22.03.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na z³o¿one podczas 70. posiedzenia Senatu w dniu 4 lutego 2011 r.

wspólne oœwiadczenie Pana Senatora Ryszarda Góreckiego oraz Pana Senatora Stani-
s³awa Gorczycy w sprawie planowanego wy³¹czenia S¹dów Rejonowych w E³ku, Gi¿yc-
ku, Piszu i Olecku z okrêgu olsztyñskiego i przekazania ich do okrêgu suwalskiego,
przes³ane przy piœmie z dnia 9 lutego 2011 r. nr BPS/DSK-043-3335/11 – uprzejmie
przedstawiam, co nastêpuje.

W ramach prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwoœci prac reformuj¹cych
strukturê organizacyjn¹ s¹downictwa powszechnego rozwa¿ano mo¿liwoœæ dokonania
zmian w³aœciwoœci miejscowej niektórych jednostek s¹dowych. Celem tych dzia³añ jest
przede wszystkim wyrównanie obci¹¿enia poszczególnych s¹dów poprzez zniwelowa-
nie dysproporcji w ich wielkoœci, a w konsekwencji racjonalne wykorzystanie kadry
orzeczniczej i administracyjnej.

Podstawê formalnoprawn¹ podjêtych dzia³añ stanowi art. 20 pkt 1 ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z póŸn. zm.), zgodnie
z którym Minister Sprawiedliwoœci tworzy i znosi s¹dy oraz ustala ich siedziby i obsza-
ry w³aœciwoœci.

W istocie, jak podnosz¹ we wspólnym oœwiadczeniu Panowie Senatorowie, w po-
cz¹tkowej fazie prac legislacyjnych Ministerstwo Sprawiedliwoœci planowa³o przepro-
wadzenie zmian w zakresie terytorialnym S¹du Okrêgowego w Olsztynie i S¹du
Okrêgowego w Suwa³kach, maj¹cych polegaæ na w³¹czeniu do okrêgu suwalskiego
wszystkich czterech S¹dów Rejonowych, o których mowa w oœwiadczeniu, tj. w E³ku,
Gi¿ycku, Piszu i Olecku. Jednak¿e po przeprowadzeniu stosownej oceny stanu organi-
zacji s¹downictwa powszechnego na terenie wschodniej czêœci województwa warmiñ-
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sko-mazurskiego i pó³nocnej województwa podlaskiego, a tak¿e na podstawie analizy
uwag i wniosków zg³aszanych w toku przeprowadzonych uzgodnieñ i konsultacji, do-
konana zosta³a zmiana pierwotnych zamierzeñ.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 10 marca 2011 r. zmie-
niaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie s¹dów apelacyjnych, s¹dów okrêgowych i s¹dów
rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci, z dniem 1 kwietnia 2011 r.
nast¹pi przeniesienie S¹dów Rejonowych w E³ku i Olecku z jurysdykcji olsztyñskiego
okrêgu s¹dowego do okrêgu suwalskiego.

S¹d Rejonowy w E³ku i S¹d Rejonowy w Olecku do dnia 1 lipca 2001 r. pozostawa³y
we w³aœciwoœci miejscowej najpierw S¹du Wojewódzkiego, a od dnia 1 stycznia 1999 r.
– S¹du Okrêgowego w Suwa³kach. Dokonana z dniem 1 lipca 2001 r. reorganizacja po-
legaj¹ca na w³¹czeniu tych jednostek do obszaru w³aœciwoœci S¹du Okrêgowego w Olszty-
nie by³a konsekwencj¹ przyjêtej zasady zgodnoœci obszarów w³aœciwoœci s¹dów
okrêgowych z administracyjnymi granicami województw.

Bezwzglêdne stosowanie w praktyce wskazanego rozwi¹zania prowadzi w wielu
przypadkach do niekorzystnych zjawisk z punktu widzenia w³aœciwego funkcjonowa-
nia s¹downictwa powszechnego, co jest szczególnie widoczne w sferze realizacji kon-
stytucyjnej gwarancji dostêpu do s¹du. Jednolite powi¹zanie obszarów w³aœciwoœci
s¹dów okrêgowych z granicami administracyjnymi województw w skali ca³ego kraju
negatywnie rzutuje na realizacjê praw podmiotowych obywateli nie tylko w œwietle
gwarancji do rozpoznania sprawy w rozs¹dnym terminie, ale tak¿e z uwagi na fizyczne
bariery w dostêpie do s¹du, których zmniejszenie mo¿liwe jest przez ukszta³towanie
w³aœciwoœci miejscowej s¹dów okrêgowych w sposób autonomiczny.

Zmiana w obszarze w³aœciwoœci okrêgów olsztyñskiego i suwalskiego, co nale¿y wy-
raŸnie podkreœliæ, znajduje oparcie w art. 173 Konstytucji RP, zgodnie z którym s¹dom
zagwarantowano niezale¿noœæ, w tym tak¿e organizacyjn¹. Nale¿y równie¿ zaznaczyæ,
¿e ustawa z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformu-
j¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. Nr 133, poz. 872) w art. 95 ust. 2 zwolni³a Ministra
Sprawiedliwoœci z obowi¹zku dostosowania struktury s¹downictwa powszechnego do
nowego podzia³u terytorialnego pañstwa.

W zwi¹zku z powy¿szymi wyjaœnieniami i po przeanalizowaniu treœci oœwiadczenia,
nie sposób podzieliæ obaw Panów Senatorów dotycz¹cych dezintegruj¹cego wp³ywu
przeprowadzonej reorganizacji na region Warmii i Mazur.

W kontekœcie zmiany dotycz¹cej obszarów w³aœciwoœci S¹dów Okrêgowych w Ol-
sztynie i Suwa³kach, istotne znaczenie maj¹ znaczne odleg³oœci do Olsztyna z miejsco-
woœci po³o¿onych w powiatach: e³ckim, go³dapskim i oleckim. Wprowadzenie omawia-
nej zmiany organizacyjnej u³atwi dojazd obywateli do s¹du, z uwagi na zmniejszenie
odleg³oœci koniecznych do pokonania. W efekcie, konstytucyjne prawo do s¹du bêdzie
realizowane w sposób pe³niejszy ni¿ dotychczas.

Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na dotychczasowe dysproporcje w wielkoœci S¹dów
Okrêgowych w Olsztynie i Suwa³kach, a tak¿e okrêgów olsztyñskiego i suwalskiego.
W obszarze S¹du Okrêgowego w Olsztynie funkcjonowa³o jak dot¹d 12 s¹dów rejono-
wych, podczas gdy w obszarze S¹du Okrêgowego w Suwa³kach dzia³a³y jedynie 3 s¹dy
rejonowe.

Ponadto, wyniki pracy orzeczniczej wskazuj¹, ¿e S¹d Okrêgowy w Olsztynie jest jed-
nostk¹ bardziej obci¹¿on¹ ni¿ S¹d Okrêgowy w Suwa³kach. W zakresie spraw cywil-
nych „C” wp³yw do S¹du Okrêgowego w Olsztynie w I pó³roczu 2010 r. by³ blisko sze-
œciokrotnie wiêkszy od wp³ywu spraw tej kategorii do S¹du Okrêgowego w Suwa³kach,
w zakresie spraw karnych „K” – ponad dwukrotnie wiêkszy, w zakresie spraw ubezpie-
czeniowych „U” – piêciokrotnie wiêkszy, a w zakresie spraw pracowniczych odwo³aw-
czych „Pa” – ponad dziewiêciokrotnie wiêkszy.

Przedstawione dane statystyczne wyraŸnie wskazuj¹, ¿e omawiana zmiana organi-
zacyjna pozytywnie wp³ynie na mo¿liwoœæ prawid³owej realizacji normy zawartej
w art. 45 Konstytucji RP, tj. prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki.

W nawi¹zaniu do sygnalizowanego przez Panów Senatorów zagro¿enia ogranicze-
nia zatrudnienia wynikaj¹cego z redukcji etatów sêdziowskich w przypadku od³¹cze-
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nia jednostek s¹dowych szczebla rejonowego z okrêgu olsztyñskiego informujê, ¿e
w omawianym zakresie jedyna istotna konsekwencja zmiany w³aœciwoœci miejscowej
S¹dów Okrêgowych w Olsztynie i Suwa³kach zwi¹zana jest ze zniesieniem z dniem
1 kwietnia 2011 r. Wydzia³u Ubezpieczeñ Spo³ecznych S¹du Okrêgowego w Olsztynie
z siedzib¹ w E³ku rozpoznaj¹cego w I instancji sprawy z zakresu ubezpieczeñ spo³ecz-
nych z obszaru S¹dów Rejonowych w: E³ku, Gi¿ycku, Olecku i Piszu (rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 10 marca 2011 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w spra-
wie utworzenia s¹dów pracy i s¹dów ubezpieczeñ spo³ecznych).

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e w wyniku w³¹czenia S¹dów Rejonowych w E³ku i Olecku
do okrêgu suwalskiego w³aœciwoœæ miejscowa omawianego Wydzia³u ulegnie znaczne-
mu ograniczeniu, jego dalsze funkcjonowanie nie znajduje uzasadnienia zarówno ze
wzglêdów ekonomicznych, jak i organizacyjnych. Zniesienie Wydzia³u Ubezpieczeñ
Spo³ecznych S¹du Okrêgowego w Olsztynie z siedzib¹ w E³ku nie wi¹¿e siê jednak z re-
dukcj¹ etatu sêdziowskiego, a jedynie z ewentualnym przeniesieniem sêdziego, bez
zmiany stanowiska, na inne miejsce s³u¿bowe.

Reasumuj¹c pragnê poinformowaæ, ¿e z dniem 1 kwietnia 2011 r. S¹dy Rejonowe
w E³ku i Olecku zostan¹ w³¹czone do obszaru w³aœciwoœci S¹du Okrêgowego w Su-
wa³kach. Wyra¿am nadziejê, ¿e przedmiotowa reorganizacja przyniesie wymierne ko-
rzyœci wymiarowi sprawiedliwoœci oraz obywatelom.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego
oraz senatora Stanis³awa Gorczycy

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu Polskiej Izby Gospodarczej Przemys³u Drzewnego chcielibyœ-

my zwróciæ uwagê na nieprawid³owoœci, jakie w procesie obrotu drewnem
wywo³uj¹ przetargi og³aszane przez Lasy Pañstwowe. Brak precyzyjnych
przepisów w tej kwestii ogranicza konkurencjê na rynku i sprzyja dzia³aniom
o charakterze korupcyjnym. Polska Izba Gospodarcza w skierowanym do
mnie piœmie wskazuje, ¿e „stosowany przez Lasy Pañstwowe system sprze-
da¿y drewna jest nieszczêœciem dla ca³ego przemys³u drzewnego, a wraz
z nim dla ca³ej gospodarki kraju. To w³aœnie ten system stanowi przyczynê
niedostatecznego rozwoju wielu polskich przedsiêbiorstw, braku tak potrzeb-
nych inwestycji i rozwoju zagro¿eñ, które daj¹ o sobie znaæ w postaci strat go-
spodarczych, utraty miejsc pracy, odp³ywu z Polski surowca drzewnego
i w efekcie redukcji wp³ywów z przemys³u do bud¿etu pañstwa”.

Izba wskazuje, i¿ system nie jest przejrzysty, jak to mia³o byæ w za³o¿e-
niach. Informacje o przetargach, wygranych, iloœciach sprzedanego drewna
nie s¹ podawane do publicznej wiadomoœci, jak powinno to byæ w przypadku
mienia Skarbu Pañstwa. System przetargów stanowi znakomite narzêdzie
do kreowania wysokich cen i skutecznie wp³ywa na przejmowanie polskiego
rynku drewna przez konkurentów spoza granic kraju. Stosowanie tak zwa-
nych przetargów ograniczonych jest narzêdziem spekulacji wykorzystywa-
nym przez firmy uznawane za sta³ych odbiorców. S¹ to handlarze, którzy
podbijaj¹ ceny na niekorzyœæ producentów drewna.

Wewnêtrznie okreœlane zasady kategoryzacji drewna powoduj¹, i¿ star-
tuj¹cy w przetargu tak naprawdê nie wie, co kupuje. Odbiorcy drewna tarta-
cznego musz¹ bowiem podczas przetargu licytowaæ cenê drewna klasy
WC01, a kupuj¹ w ten sposób zupe³nie co innego, mianowicie partie okreœla-
ne przez wymyœlon¹ przez LP nazwê „W_Standard”, co oznacza drewno za-
wieraj¹ce wszystkie mo¿liwe klasy i wymiary. Odbiorca nie ma ¿adnej
mo¿liwoœci sprawdzenia, jakie s¹ udzia³y tych klas, a wiêc tego, co faktycz-
nie kupi³, a¿ do momentu dostarczenia dostawy do jego zak³adu. Dodatkowo,
jak wskazuje izba, Lasy Pañstwowe dopuszczaj¹ negocjacje w sprawie jako-
œci i innych cech sprzedanego drewna, co zaprzecza idei samego przetargu.

Wszystkich odbiorców teoretycznie obowi¹zuj¹ równe warunki zakupu.
W praktyce jednak warunki umów s¹ okreœlane przez poszczególnych nad-
leœniczych, nie ma jednakowego systemu w ca³ym kraju. Lasy Pañstwowe
stosuj¹ tak¿e restrykcyjne i jednostronne, zapisane we wszystkich umowach
kary umowne, prowadz¹ce do zabezpieczenia interesów tylko jednej strony.

Obecnie obowi¹zuj¹ce zasady, na podstawie których og³aszane i przepro-
wadzane s¹ przetargi, s¹ krzywdz¹ce dla polskich przedsiêbiorców zajmu-
j¹cych siê obrotem drewna. Jak wynika z danych przytoczonych przez Polsk¹
Izbê Gospodarcz¹ Przemys³u Drzewnego, w 2010 r. z Polski wywieziono cztery
razy wiêcej drewna okr¹g³ego ni¿ jeszcze w 2008 r. Ta iloœæ to oko³o 2300 tysiê-
cy m3, a bez drewna opa³owego 1700 tysiêcy. Same Niemcy do grudnia zaim-
portowa³y z tego 1107 tysiêcy m3, prawie dwa razy wiêcej ni¿ w 2009 r.
i dziesiêæ razy wiêcej ni¿ w 2008 r., przy czym ceny tego drewna s¹ generalnie
znacznie ni¿sze, choæ jakoœæ jest wy¿sza, ni¿ ceny dla odbiorców krajowych.
Pokazuje to skalê „drena¿u” polskiego rynku surowcowego, jak¹ stworzy³ obo-
wi¹zuj¹cy od 2009 r. i w 2010 r. system sprzeda¿y przetargowej. Dlaczego Pol-
sce op³aca siê tanio eksportowaæ surowce, zamiast wyprodukowane z nich
wyroby? Wszak przerób tego drewna w Polsce da³by kilka tysiêcy miejsc pracy
i znaczne wp³ywy do bud¿etu z tytu³u VAT i CIT. Dane niemieckiego Urzêdu
Statystycznego nie pozostawiaj¹ przy tym w¹tpliwoœci: drewno tartaczne
sprzedawane z Polski do Niemiec by³o i jest tañsze od tego sprzedawanego pol-
skim odbiorcom. W 2008 r. ró¿nica wynosi³a a¿ 41% dla sosny i 38% dla œwier-
ku, a w 2009 r. dla drewna sosnowego 36%.

Przekazuj¹c te uwagi, kierujemy do Pana Ministra nastêpuj¹ce pytania.
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1. Czy resort jest œwiadomy tego, jak w rzeczywistoœci dzia³a system przetar-
gowy w Lasach Pañstwowych?

2. Czy ministerstwo planuje poprawê systemu przetargowego, tak aby
wszyscy mieli równe szanse na zakup drewna?

Ryszard Górecki
Stanis³aw Gorczyca

OdpowiedŸ

Warszawa, 10.03.2011 r.

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan
Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na wspólne oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego oraz senato-

ra Stanis³awa Gorczycy z³o¿one podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego
2011 r. w sprawie nieprawid³owoœci, jakie w procesie obrotu drewnem wywo³uj¹ prze-
targi og³aszane przez Lasy Pañstwowe, przekazane przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia
9.02.2011 r. znak: BPS/DSK-043-3336/11, uprzejmie informujê.

Sprzeda¿ drewna, zgodnie z ustaw¹ o lasach, jest elementem gospodarki leœnej,
któr¹ realizuje Pañstwowe Gospodarstwo Leœne Lasy Pañstwowe w ramach zarz¹du
nad mieniem Skarbu Pañstwa, ustanowionego ww. ustaw¹.

Od kilku lat w Polsce i w Europie wystêpuje zjawisko przewagi popytu na drewno
nad jego poda¿¹. Powoduje to napiêcia pomiêdzy sprzedaj¹cym – Lasami Pañstwowy-
mi, a przemys³em drzewnym i innymi przemys³ami opartymi na surowcu drzewnym.
¯aden system sprzeda¿y drewna nie bêdzie w stanie usatysfakcjonowaæ potencjalnych
nabywców tego surowca, je¿eli nie mo¿na pozyskaæ i sprzedaæ go tyle, ile aktualnie po-
trzebuje rynek.

System sprzeda¿y drewna na przestrzeni ostatnich lat ulega³ modyfikacjom, od ne-
gocjacyjnego do wprowadzonego w 2007 r. systemu opartego na przetargach i auk-
cjach. Podstaw¹ jego funkcjonowania jest zapewnienie wszystkim potencjalnym
nabywcom drewna równych szans dostêpu do zakupu tego surowca, gwarancja kon-
kurencyjnoœci i rynkowej ceny drewna.

Nabywców surowca drzewnego mo¿na podzieliæ na odbiorców masowych, œrednie
i ma³e przedsiêbiorstwa, odbiorców detalicznych, a tak¿e na przedsiêbiorców z tzw. hi-
stori¹ zakupów (kupuj¹cych drewno z Lasów Pañstwowych od wielu lat), wielkie kon-
cerny lokuj¹ce swoje inwestycje w Polsce, œrednie i ma³e podmioty rozpoczynaj¹ce
dzia³alnoœæ w przemyœle drzewnym, krajowych i zagranicznych przedsiêbiorców drzew-
nych, przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na rynku „zielonej energii”.

Ka¿dy z tych potencjalnych nabywców drewna chcia³by posiadaæ gwarancje zakupu,
gwarancje cen, wieloletnie zapewnienie dostaw surowca.

W dobie gospodarki rynkowej i koniecznoœci zapewnienia wymogów konkurencyj-
noœci, spe³nienie tych oczekiwañ nie jest mo¿liwe.

Sprzeda¿ drewna przez Lasy Pañstwowe jest pod sta³ym nadzorem Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, a ka¿dy przejaw ograniczenia konkurencyjnoœci jest
przedmiotem postêpowania antymonopolowego.

Bior¹c jednak pod uwagê postulaty przedsiêbiorców drzewnych, bêd¹cych natural-
nym partnerem Lasów Pañstwowych oraz dostrzegaj¹c potrzebê ustabilizowania zasad
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zaopatrzenia w surowiec drzewny i utrwalenia w prawie powszechnie obowi¹zuj¹cym
systemu sprzeda¿y, podjêto próbê uregulowania tej sprawy w ustawie o lasach, w tym
wprowadzenia systemu umów wieloletnich na zakup surowca drzewnego. W zwi¹zku
z tym w projekcie za³o¿eñ do nowelizacji ustawy o lasach przewiduje siê wprowadzenie
zapisów, ¿e drewno pochodz¹ce z lasów w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych bêdzie sprze-
dawane w trybie przetargów na dostawy wieloletnie, aukcji elektronicznych i detalicz-
nie. Jednoczeœnie przewidziana by³aby delegacja dla Ministra Œrodowiska do wydania
rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego szczegó³owe warunki sprzeda¿y drewna oraz kompeten-
cje i uprawnienia Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych w tym zakresie.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z realizowan¹ modernizacj¹ drogi krajowej S15 na odcinku

Wrzeœnia – Gniezno mieszkañcy powiatu gnieŸnieñskiego i wrzesiñskiego
dziêkuj¹ za ukoñczenie I i II etapu inwestycji, czyli odnowê nawierzchni drogi
³¹cz¹cej Wrzeœniê z Gnieznem.

Korzystaj¹c z okazji, pragnê zapytaæ Pana Ministra, czy w bie¿¹cym roku
prace remontowe na tej drodze (III odcinek) bêd¹ realizowane zgodnie z wcze-
œniejsz¹ informacj¹ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 lutego 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia senatora Piotra Gruszczyñskiego przekazanego

przy piœmie znak BPS/DSK-043-3337/11 z dnia 9 lutego 2011 r., w sprawie moderni-
zacji drogi krajowej Nr 15 na odcinku Wrzeœnia – Gniezno przedstawiam nastêpuj¹ce
wyjaœnienia.

W ubieg³ym roku Oddzia³ GDDKiA w Poznaniu przyst¹pi³ do przebudowy drogi kra-
jowej Nr 15 na odcinku od m. Wrzeœnia wraz z przejœciem przez miasto do m. Czeluœcin
o d³. 10,5 km. Przebudowa obejmuje poszerzenie jezdni, przebudowê skrzy¿owañ, u³o-
¿enie nowych warstw nawierzchni, korektê odwodnienia oraz wprowadzenie elemen-
tów poprawy bezpieczeñstwa ruchu. Realizacjê pozosta³ej czêœci odcinka drogi,
tj. Czeluœcin – ¯ydowo – Gniezno o d³. 12,8 km, Oddzia³ GDDKiA w Poznaniu przewidy-
wa³ na lata 2011–2012.

Z uwagi na ograniczone finansowanie usankcjonowane m.in. w Wieloletnim Planie
Finansowym na lata 2011–2013 i ustawie bud¿etowej Program Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2011–2015, zatwierdzony przez Radê Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r.
przewiduje realizacjê pozosta³ej czêœci odcinka przedmiotowego zadania w za³¹czniku
Nr la. Oznacza to, i¿ jego realizacja mo¿e zostaæ rozpoczêta do roku 2013 w przypadku
wyst¹pienia oszczêdnoœci b¹dŸ przyznania dodatkowych œrodków finansowych.

Jednoczeœnie informujê, i¿ w 2012 roku przeprowadzona zostanie aktualizacja
Programu, która bêdzie mia³a na celu okreœlenie szczegó³owej listy zadañ oraz œrodków
niezbêdnych na jego realizacjê do 2015 roku. W ramach tej listy przewiduje siê wska-
zanie do realizacji tak¿e zadañ polegaj¹cych na budowie obejœæ miejscowoœci, w grani-
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cach których przebiegaj¹ drogi krajowe o najwiêkszym natê¿eniu ruchu. Kryteria
wyboru zadañ do realizacji okreœla za³¹cznik nr 3. Jedn¹ z podstaw aktualizacji finan-
sowej bêdzie wielkoœæ wsparcia projektów drogowych przez UE w ramach perspektywy
finansowej 2014–2020.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Pragnê poinformowaæ pana marsza³ka, ¿e w dniu 4 listopada 2010 r. z³o-
¿y³em oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz. Dotyczy³o
ono pewnych kwestii zwi¹zanych z wyjaœnianiem tragedii smoleñskiej i dzia-
³añ podjêtych przez rz¹d w tym zakresie. Zapyta³em, czy pani minister pod-
trzymuje s³owa, ¿e grunt by³ przekopany na metr g³êbokoœci i przesiany. Do
tej pory nie otrzyma³em odpowiedzi.

W art. 49 pkt 5 Regulaminu Senatu mówi siê dok³adnie w ten sposób: od-
powiedzi udzielane s¹ senatorom w formie pisemnej, w terminie nie d³u¿szym
ni¿ trzydzieœci dni od dnia przekazania oœwiadczenia. Informujê pana mar-
sza³ka, ¿e do dzisiaj nie otrzyma³em odpowiedzi na moje oœwiadczenie.
A dzisiaj mija ju¿ trzecia miesiêcznica nieotrzymania tej odpowiedzi. Te trzy
miesi¹ce œwiadcz¹ o niebywa³ej opiesza³oœci cz³onka Rady Ministrów.

Niniejszym proszê pana marsza³ka Senatu o podjêcie starañ maj¹cych
na celu wyjaœnienie zaistnia³ego stanu.

Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 lutego 2011 r.

Pan
Tadeusz Gruszka
Senator RP

Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na Pañskie oœwiadczenie wyg³oszone podczas 70. posiedzenia Senatu,

skierowane do mnie w zwi¹zku z nieotrzymaniem przez Pana odpowiedzi na oœwiadcze-
nie z³o¿one podczas 64. posiedzenia Senatu w dniu 4 listopada 2010 r., uprzejmie in-
formujê, ¿e zwróci³em siê do minister zdrowia z przypomnieniem o obowi¹zku
udzielenia odpowiedzi na oœwiadczenie senatorskie w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni
od dnia przekazania oœwiadczenia jego adresatowi.

Bogdan Borusewicz
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka
oraz senatora Macieja Klimy

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Panie Ministrze!
Prosimy o informacje na temat badania wypadków lotniczych, zdarzeñ

i naruszeñ przepisów w Si³ach Zbrojnych RP. Informacje prasowe na temat
Casy i l¹dowania Jaka-40 w Smoleñsku 10 kwietnia ubieg³ego roku s¹ niepo-
koj¹ce i stawiaj¹ pod znakiem zapytania prawid³owoœæ nadzoru nad s³u¿ba-
mi odpowiedzialnymi za bezpieczeñstwo lotów.

24 stycznia 2008 r. w Miros³awcu samolot uderzy³ w ziemiê w trakcie
podchodzenia do l¹dowania. Mimo up³ywu tylu miesiêcy prasa nadal donosi
o niewyjaœnionych aspektach tej katastrofy i o naciskach nieokreœlonych
osób na rodziny ofiar, by nie dzieli³y siê z opini¹ publiczn¹ swoj¹ wiedz¹ na
temat okolicznoœci katastrofy.

Do tych dwóch pytañ – o przyczynê katastrofy i naciski na rodziny – zain-
spirowanych doniesieniami prasowymi dok³adamy ze swojej strony kolejne:
czy na tym i podobnych lotniskach wojskowych dzia³aj¹ ju¿ systemy l¹dowa-
nia wed³ug przyrz¹dów ILS odpowiadaj¹ce standardom ICAO dla II kategorii
(jako ¿e brak dzia³aj¹cego systemu ILS w Miros³awcu przyczyni³ siê do wy-
padku)?

Tu przechodzimy do operacji samolotu Jak-40 l¹duj¹cego w Smoleñsku
rankiem 10 kwietnia ubieg³ego roku. Sprzeczne s¹ informacje prasowe odno-
sz¹ce siê do oceny postêpowania pilota w tym czasie. Czy wed³ug kierownic-
twa Si³ Powietrznych l¹dowanie zosta³o wykonane zgodnie z przyjêtymi
procedurami, czy te¿ pilot naruszy³ obowi¹zuj¹ce standardy? Jaki jest osta-
tecznie pogl¹d resortu?

Witold Idczak
Maciej Klima

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
W MINISTERSTWIE
OBRONY NAROWOEJ

Warszawa, 2011.03.10

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Panów Senatorów Witolda Idczaka

i Macieja Klimê podczas 70. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lu-
tego br. w sprawie badania wypadków lotniczych w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (BPS/DSK-043-3339/11), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœ-
nieñ.

Organizacjê i zasady dzia³ania systemu bezpieczeñstwa lotów okreœla Instrukcja
bezpieczeñstwa lotów lotnictwa Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ona zasad-
niczym dokumentem ustalaj¹cym m.in. ogólne regu³y badania zdarzeñ lotniczych
w lotnictwie pañstwowym, tak¿e tych, które s¹ zwi¹zane z naruszaniem przepisów
obowi¹zuj¹cych w lotnictwie.
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Badanie zdarzeñ lotniczych jest procesem z³o¿onym, zw³aszcza w odniesieniu do
wypadków ciê¿kich – katastrof, awarii lotniczych oraz powa¿nych obra¿eñ cia³a. Wszyst-
kie zdarzenia lotnicze badane s¹ przez specjalistyczne komisje (Komisjê Badania Wy-
padków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego oraz Komisjê Badania Incydentu).

G³ównym celem badania zdarzeñ lotniczych jest ustalenie rzeczywistych przyczyn
wypadków i incydentów lotniczych oraz im zapobieganie. Na ten proces sk³ada siê zbie-
ranie, rejestrowanie i analizowanie materia³ów zawieraj¹cych informacje istotne dla
ustalenia okolicznoœci, przebiegu oraz przyczyn zdarzenia, jak i opracowanie zaleceñ
profilaktycznych. Wyniki takich badañ przedstawiane s¹ w karcie lub protokole bada-
nia zdarzenia lotniczego zatwierdzanym przez osobê powo³uj¹c¹ komisjê.

W kwestii przyczyny katastrofy samolotu CASAC-295M, która mia³a miejsce
w dniu 23 stycznia 2008 r. podczas podchodzenia do l¹dowania na lotnisku Miros³a-
wiec, informujê, ¿e Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego
okreœli³a, i¿ bezpoœredni¹ przyczyn¹ katastrofy samolotu by³o nieœwiadome doprowa-
dzenie przez za³ogê do nadmiernego przechylenia samolotu, w wyniku nieprawid³owe-
go roz³o¿enia wagi w kabinie. To spowodowa³o postêpuj¹cy spadek si³y noœnej, co
doprowadzi³o w koñcowej fazie lotu do gwa³townego zni¿ania z utrat¹ kierunku i zde-
rzenia samolotu z ziemi¹. Ponadto pragnê wskazaæ, ¿e Komisja dokona³a szeregu bar-
dzo dog³êbnych analiz wszystkich potencjalnych czynników, które mog³y i jak siê
okaza³o mia³y wp³yw na katastrofê. Protokó³ badania katastrofy samolotu CASA
C-295M zosta³ przygotowany przez wspomnian¹ Komisjê skrupulatnie, w sposób kom-
petentny i zawiera syntezê prac wszystkich podkomisji oraz ekspertów. Zawiera opis
okolicznoœci zdarzenia i wykonanych badañ oraz ekspertyz, a tak¿e ustalone przyczy-
ny zdarzenia potwierdzone faktami. Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa
Pañstwowego wykaza³a, ¿e jednym z zasadniczych czynników by³o dzia³anie cz³owieka,
rozpoczynaj¹c od organizatora lotu, przez s³u¿by operacyjne, s³u¿by kierowania, a na
za³odze koñcz¹c.

Odpowiadaj¹c na pytanie Panów Senatorów Witolda Idczaka i Macieja Klimy
w aspekcie dzia³ania na lotnisku Miros³awiec oraz podobnych lotniskach wojskowych
systemu l¹dowania wed³ug przyrz¹dów ILS odpowiadaj¹cym standardom Miêdzynaro-
dowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego dla II kategorii, pragnê poinformowaæ, ¿e w Si-
³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej eksploatowanych jest obecnie dziesiêæ
systemów l¹dowania wed³ug przyrz¹dów ILS z DME. Systemy te eksploatowane s¹ na
lotniskach: w Dêblinie, £asku, Malborku, Miñsku Mazowieckim, Miros³awcu, Powi-
dzu, Poznaniu Krzesinach, Œwidwinie – Si³y Powietrzne oraz Babich Do³ach (Oksywie),
Siemirowicach (Cewice) – Marynarka Wojenna.

Wspomniane systemy w³¹czone s¹ do pracy operacyjnej w kategorii I. System ILS
w tej kategorii dostarcza informacji od granicy pokrycia systemu do punktu, w którym
linia kursu radiolatarni przecina siê ze œcie¿k¹ zni¿ania systemu ILS na wysokoœci
60 m lub mniej, ponad p³aszczyznê poziom¹ zawieraj¹c¹ próg drogi startowej.

Odnoœnie do pytania Panów Senatorów dotycz¹cego l¹dowania samolotu Jak-40 na
lotnisku w Smoleñsku w dniu 10 kwietnia 2010 r. informujê, ¿e Dowódca Si³ Powietrz-
nych rozkazem nr Z-18 z dnia 7 maja 2010 r. powo³a³ Komisjê Badania Incydentu, któ-
rej zadaniem by³o zbadanie okolicznoœci tego l¹dowania. Po przeprowadzeniu analiz
informacji uzyskanych podczas badañ, wspomniana komisja przedstawi³a wyniki
prac, okreœlaj¹c przyczynê i grupê kwalifikacyjn¹ zdarzenia. Z uwagi na brak pewnych
danych dotycz¹cych faktycznych warunków atmosferycznych na lotnisku w Smoleñ-
sku Komisja wyst¹pi³a równie¿ z wnioskiem o udostêpnienie takich informacji do Ko-
misji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego, badaj¹cej katastrofê
samolotu Tu-154M. Z notatki uzyskanej t¹ drog¹ wynika³o, ¿e za³oga samolotu Jak-40
wykona³a l¹dowanie poni¿ej warunków minimalnych lotniska okreœlonych w kartach
podejœcia. W zwi¹zku z tym Komisja stwierdzi³a rozbie¿noœci miêdzy oœwiadczeniami
cz³onków za³ogi a faktycznymi warunkami atmosferycznymi podczas podejœcia do
l¹dowania.

W sprawie odwo³añ za³ogi samolotu Jak-40 od ustaleñ Komisji, zgodnie z rozkazem
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 4 lutego 2011 r., powo³ana zosta³a
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komisja do ich rozpatrzenia, która, po dokonaniu weryfikacji ustaleñ Komisji Badania
Incydentu, nie uwzglêdni³a z³o¿onych odwo³añ.

W zwi¹zku z powy¿szym Dowódca Si³ Powietrznych skierowa³ do Wojskowej Proku-
ratury Okrêgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa
przez za³ogê samolotu.

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

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

Sekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
OBRONY NARODOWEJ
ds. Spo³ecznych i Profesjonalizacji
Czes³aw Pi¹tas

70. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2011 r. 245



Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie!
Dnia 3 stycznia 2011 roku wp³ynê³a do mnie treœæ wyst¹pienia prezyden-

ta miasta Œwidnicy Wojciecha Murdzka w sprawie budowy obwodnicy po³u-
dniowej Œwidnicy w ci¹gu drogi krajowej nr 35. Niestety, pomimo
dziesiêcioletnich starañ w³adz samorz¹dowych obwodnica Œwidnicy nie zna-
laz³a siê na liœcie zadañ inwestycyjnych przewidywanych do wykonania po
2013 roku, nie ma jej nawet na liœcie rezerwowej.

Gmina Œwidnica, powiat œwidnicki oraz gmina wiejska Œwidnica zleci³y
ju¿ z w³asnych œrodków finansowych (za ok. 200 tysiêcy z³) sporz¹dzenie
studium techniczno-ekonomicznego oraz koncepcji programowo-przestrzen-
nej z analiz¹ ekonomiczn¹ przedsiêwziêcia.

Przedmiotowa inwestycja ma zasadnicze znaczenie dla uk³adu komuni-
kacyjnego oraz rozwoju gospodarczego regionu. Znacznie zmniejszy³aby na-
tê¿enie miejskiego ruchu tranzytowego, zapewni³aby p³ynnoœæ ruchu
w ca³ym ci¹gu drogowym oraz obs³ugê specjalnych stref ekonomicznych.

W zwi¹zku ze skierowaniem przez ministra infrastruktury do konsultacji
spo³ecznych projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015
zwracam siê z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci uzupe³nienia listy zadañ, któ-
rych realizacja przewidywana jest po roku 2013, o obwodnicê Œwidnicy
w ci¹gu drogi krajowej nr 35.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 9 lutego 2011 r. o sygn. BPS/DSK-043-3340/11,

przy którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Jurcewicza w spra-
wie budowy obwodnicy Œwidnicy w ci¹gu drogi krajowej 35, uprzejmie przekazujê na-
stêpuj¹ce informacje.

W resorcie infrastruktury przygotowany zosta³ Program Budowy Dróg Krajowych
na lata 2011–2015 przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r., który za-
st¹pi³ dotychczasowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012.

Zakres rzeczowy zawarty w Programie musia³ zostaæ dostosowany do aktualnych
mo¿liwoœci finansowych pañstwa i opiera siê na trzech dokumentach finansowych:

1) Wieloletnim Planie Finansowym Pañstwa na lata 2011–2013,
2) Ustawie bud¿etowej na rok 2011, która w za³¹czniku nr 11 wskazuje limity wydat-

ków zarówno bud¿etu pañstwa jak i Krajowego Funduszu Drogowego na zadania
drogowe,

3) Uchwale Rady Ministrów z dnia 19 paŸdziernika 2010 r. w sprawie niektórych
dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ programu wieloletniego pod nazw¹ „Program Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012”.
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Z uwagi na to zadanie pn. „Budowa obwodnicy Œwidnicy w ci¹gu dk nr 35” nie zo-
sta³o ujête w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015.

Jednoczeœnie informujê, ¿e okres Programu obejmuje 5 lat, natomiast programo-
wanie finansowe okres 3 lat. Oznacza to, ¿e w roku 2012 zostanie dokonana aktualiza-
cja Programu, która bêdzie mia³a na celu m.in. okreœlenie zakresu rzeczowego zadañ
realizowanych w latach 2014–2015 oraz wskazania niezbêdnych œrodków finanso-
wych. Podstawê aktualizacji rzeczowej Programu bêdzie stanowi³a lista zadañ wskaza-
nych w za³¹czniku nr 2, okreœlaj¹cym zadania realizowane po 2013 roku oraz kryteria
wyboru do realizacji zadañ polegaj¹cych na obejœciach miejscowoœci wskazane w za-
³¹czniku nr 3.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjê³a dzia³ania w celu przygoto-
wania budowy obwodnicy Œwidnicy do realizacji. Zosta³y podpisane dwie umowy
(21 czerwca 2006 r. i 30 grudnia 2010 r.) na wykonanie koncepcji programowej. Reali-
zacja zamówienia zakoñczy siê z chwil¹ wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê in-
westycji. W dniu 30 grudnia 2009 roku uzyskano decyzjê œrodowiskow¹, która
12 lutego 2010 roku sta³a siê ostateczna.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê z proœb¹ o zwiêkszenie œrodków Funduszu Pracy na aktyw-

ne formy zwalczania bezrobocia. Dotyczy to szczególnie powiatów k³odzkie-
go, z¹bkowickiego i dzier¿oniowskiego, gdzie stopa bezrobocia przekracza
20%. Taka sytuacja niesie negatywne skutki spo³eczne dla wielu rodzin tych
powiatów, poszerza obszar biedy i wykluczenia spo³ecznego. Jest to szcze-
gólnie bolesne dla ludzi m³odych koñcz¹cych szko³y. Bardzo niskie œrodki na
aktywizacjê, w tym na sta¿e, uniemo¿liwiaj¹ zdobycie doœwiadczenia zawo-
dowego, skazuj¹ na biernoœæ wiele osób bêd¹cych na pocz¹tku swojej drogi
¿yciowej. Stopa bezrobocia na dzieñ 31 grudnia 2010 r. wynosi³a: w powiecie
dzier¿oniowskim – 22,6%, w powiecie k³odzkim – 24,5%, w powiecie z¹bko-
wickim – 21,7%.

Nale¿y tu z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, ¿e przekazane œrodki dla wy¿ej wymie-
nionych powiatów nie pozwalaj¹ na zmniejszenie wzrastaj¹cego bezrobocia.
Przekazane w 2011 r. kwoty z Funduszu Pracy wi¹¿¹ siê ze zdecydowanie
mniejszymi mo¿liwoœciami, jeœli chodzi o aktywizowane osób m³odych, w po-
równaniu z rokiem ubieg³ym.

Maj¹c na uwadze trudn¹ sytuacjê wymienionych powiatów, proszê Pa-
ni¹ Minister o zwiêkszenie œrodków z rezerwy ministra na aktywne formy
zwalczania bezrobocia.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 3 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przy piœmie BPS/DSK-043-3341/11 z dnia 9 lutego

2011 r. oœwiadczeniem senatorskim Stanis³awa Jurcewicza z³o¿onym podczas 70. po-
siedzenia Senatu RP w sprawie zwiêkszenia œrodków Funduszu Pracy w 2011 r. prze-
znaczonych na aktywizacjê bezrobotnych (szczególnie powiatu k³odzkiego, z¹bkowic-
kiego, dzier¿oniowskiego), uprzejmie informujê.

Poziom zaplanowanych wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia-
³ania bezrobociu na rok bie¿¹cy okreœlony zosta³ w ustawie bud¿etowej na kwotê
3.235.080 tys. z³.

Rada Ministrów okreœlaj¹c wydatki Funduszu Pracy na rok bie¿¹cy kierowa³a siê
koniecznoœci¹ ograniczeñ wydatków publicznych w celu korekty deficytu sektora in-
stytucji rz¹dowych i samorz¹dowych do poziomu nie wy¿szego ni¿ 3% PKB oraz ograni-
czenia potrzeb po¿yczkowych bud¿etu pañstwa, zwi¹zanych z koniecznoœci¹
uzupe³niania niedoboru w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (FUS), wynikaj¹cego
z dotychczasowego systemu emerytalnego, powstaj¹cego w wyniku przekazywania
czêœci sk³adki emerytalnej do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), powoduj¹cych
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narastaj¹ce zagro¿enia dla d³ugu publicznego, który zbli¿a siê do II progu ostro¿no-
œciowego, okreœlonego w ustawie o finansach publicznych na poziomie 55% PKB.

Aktualnie prowadzone w Parlamencie prace nad rz¹dowym projektem ustawy
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz o zmianie niektórych
ustaw pozwalaj¹ oczekiwaæ, ¿e w przypadku uchwalenia przez Sejm RP poprawki wnie-
sionej przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego do projektu wy¿ej
wymienionej ustawy, ograniczaj¹cej od dnia 1 kwietnia br. poziom sk³adki na ubezpie-
czenie emerytalne pochodz¹cej ze sk³adki ubezpieczonego, odprowadzanej przez ZUS
do OFE, mo¿liwe bêdzie istotne ograniczenie wydatków bud¿etu pañstwa na pokrycie
niedoboru w FUS z tytu³u przekazywania do OFE czêœci sk³adki emerytalnej.

Ta oszczêdnoœæ ograniczy potrzeby po¿yczkowe pañstwa, realizowane dotychczas
na rynku pieniê¿nym oraz zwi¹zane z tym koszty, przez co zmniejszy siê równie¿ zagro-
¿enie wspomnianego wy¿ej przekroczenia II progu ostro¿noœciowego, a pod rz¹dami
nowej ustawy bud¿etowej i znowelizowanej ustawy o finansach publicznych pozwoli
w konsekwencji na zmianê planu finansowego Funduszu Pracy i zwiêkszenie wydat-
ków Funduszu przeznaczanych na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu jeszcze
przed 1 maja 2011 r. zgodnie z uzasadnionymi potrzebami krajowego rynku pracy.

Ju¿ w trakcie prac Parlamentu nad ustaw¹ bud¿etow¹ na 2011 r., w ramach tak
zaplanowanej kwoty wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania
bezrobociu dokonano zmiany struktury tych wydatków, która pozwoli³a na zwiêksze-
nie puli œrodków przeznaczanej dla powiatowych urzêdów pracy o 464 mln z³. Kwota ta
podzielona zosta³a na województwa zgodnie z rozporz¹dzeniem z dnia 17 lipca 2009 r.
w sprawie algorytmu ustalania kwot œrodków Funduszu Pracy na finansowanie zadañ
w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019). O nowej wy¿szej wysokoœci kwot wydatków
Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu marsza³kowie woje-
wództw zawiadomieni zostali 22 lutego br. Dla Województwa Dolnoœl¹skiego zwiêksze-
nie kwoty na realizacjê przez samorz¹dy powiatowe programów na rzecz promocji
zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosi ponad
33 mln z³ w stosunku do otrzymanej 27.12. ub.r.

Przy ustalaniu kwot œrodków na finansowanie programów na rzecz promocji za-
trudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie,
algorytm podzia³u œrodków Funduszu Pracy, w szczególnoœci uwzglêdnia:

– skalê nap³ywów do bezrobocia i odp³ywów z bezrobocia;
– udzia³ osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bez-

robotnych;
– stopê bezrobocia;
– kwoty œrodków Funduszu Pracy przeznaczone w województwie na realizacjê pro-

jektów wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Nie pozwala on Ministrowi Pracy i Polityki Spo³ecznej na uznaniowe zwiêkszenie

dysponowanych œrodków na rzecz poszczególnych województw czy powiatów. Ograni-
czenia w dysponowaniu w 2011 r. œrodkami Funduszu Pracy na aktywizacjê zawodow¹
bezrobotnych wymagaæ bêd¹ od urzêdów pracy prowadzenia racjonalnej polityki wy-
datkowania œrodków oraz podejmowania inicjatyw adresowanych do osób bêd¹cych
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, co mo¿e doprowadziæ do efektywniejszego
wykorzystywania œrodków i poszukiwania ich tak¿e poza Funduszem Pracy, a tak¿e
doskonalenia aktywnej polityki rynku pracy poprzez zapewnienie szerokiej dostêpno-
œci do podstawowych us³ug rynku pracy i zwiêkszenie trafnoœci jej adresowania (poœred-
nictwo pracy, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, informacja i poradnictwo za-
wodowe i inne mechanizmy sk³aniaj¹ce bezrobotnych do aktywnoœci, przewidziane
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Zapewniam, ¿e Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej pozostanie aktywnym w moni-
torowaniu sytuacji na krajowym rynku pracy wynikaj¹cej z poziomu i stopy bezrobocia
na poszczególnych lokalnych rynkach pracy jak i reagowaniu w przypadku niekorzyst-
nego rozwoju sytuacji, poprzez uruchamianie œrodków istniej¹cej rezerwy œrodków
Funduszu Pracy bêd¹cej w dyspozycji ministra, a tak¿e wnioskowaniu w sprawie
zmiany planu finansowego Funduszu Pracy w oparciu o realizowane dodatkowe przy-
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chody Funduszu Pracy. Liczê, ¿e dzia³ania takie spotkaj¹ siê ze wsparciem ze strony
sejmowej komisji do spraw bud¿etu poprzez wyra¿enie pozytywnej opinii w zakresie
wniosku na kwotê 1.200,6 mln z³ z³o¿onego w oparciu o przepisy art. 29 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z tymi przepisami Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej mo¿e dokonaæ zmia-
ny kwot przychodów i kosztów pañstwowego funduszu celowego ujêtych w planie fi-
nansowym po uzyskaniu zgody Ministra Finansów i opinii sejmowej komisji do spraw
bud¿etu. Uzyskanie œrodków z rezerwy ministra wymaga z³o¿enia wniosku zgodnie
z dokumentem „Zasady przyznawania œrodków Funduszu Pracy stanowi¹cych rezerwê
ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej na finansowanie programów na rzecz promocji za-
trudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku”
opublikowanym na stronie publicznych s³u¿b zatrudnienia. „Zasady(...)” okreœlaj¹ ro-
dzaje programów, które mog¹ uzyskaæ dofinansowanie z rezerwy i wymagania formal-
ne do sk³adanych wniosków. Rezerwa w 2011 r. w znacznej czêœci przeznaczona bêdzie
na dofinansowanie realizacji programów specjalnych na rzecz bezrobotnych i poszu-
kuj¹cych pracy, w stosunku do których stosowane instrumenty rynku pracy okaza³y
siê niewystarczaj¹ce do powrotu na rynek pracy.

Z szacunkiem

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

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z protestem otrzymanym od Stowarzyszenia Wychowawców

Samorz¹dowych Placówek Opiekuñczo-Wychowawczych z Tarnobrzega, do-
tycz¹cym projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej
z dnia 29 stycznia 2010 r., w sprawie braku jednoznacznych decyzji co do lik-
widacji stanowiska nauczyciela wychowawcy w placówkach opiekuñczo-
-wychowawczych, sk³adam niniejsze oœwiadczenie.

W piœmie czytamy, co nastêpuje. Pracownicy samorz¹dowi, czyli pracow-
nicy pedagogiczni placówek opiekuñczo-wychowawczych, czuj¹ siê po-
krzywdzeni i dyskryminowani przez ustawodawcê w porównaniu z pra-
cownikami zatrudnionymi na tych samych stanowiskach pracy, ale z t¹ ró¿-
nic¹, ¿e ich forma zatrudnienia zapisana jest w ustawie – Karta Nauczyciela.
Pracownicy placówek opiekuñczo-wychowawczych posiadaj¹ dodatkowe
kwalifikacje z zakresu pracy socjalnej i pracy z rodzin¹, czego nie posiadaj¹
nauczyciele. S¹ to wa¿ne kwalifikacje, pozwalaj¹ce na uzdrowienie rodziny
i w wielu przypadkach powrót dziecka do œrodowiska rodzinnego. Ca³y trud
opieki nad dzieckiem, z uwagi na d³u¿szy czas pracy, spoczywa na nich.
W odró¿nieniu od nauczycieli pracuj¹ oni na nocnych dy¿urna, w wakacje
i œwiêta, jednak za dwu-, trzykrotnie ni¿sze pensje.

W zwi¹zku z przedstawionymi faktami zwracam siê do Pani Minister
z pytaniem, dlaczego pracownicy samorz¹dowi o takich samych kwalifika-
cjach jak nauczyciele, a pracuj¹cy w wiêkszym wymiarze czasu, przez co wy-
konuj¹ wiêcej obowi¹zków, i ponosz¹cy wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ, s¹
traktowani gorzej od nauczycieli – maj¹ inne, gorsze, warunki pracy i p³ace.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 9 lutego 2011 r., znak:
BPS/DSK-043-3342/11, dotycz¹ce oœwiadczenia senatora Piotra Kalety, z³o¿onego
podczas 70. posiedzenia Senatu RP, w sprawie braku jednoznacznych decyzji co do lik-
widacji stanowiska nauczyciela wychowawcy w placówkach opiekuñczo-wychowaw-
czych, wyjaœniam:

Kwestie podnoszone w piœmie Stowarzyszenia Wychowawców Samorz¹dowych Pla-
cówek Opiekuñczo-Wychowawczych znajduj¹ rozwi¹zanie w przygotowanym przez
rz¹d projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej. Projekt tej
ustawy zawiera m.in. propozycjê odejœcia od zatrudniania na podstawie ustawy Karta
Nauczyciela pracowników pedagogicznych placówek opiekuñczo-wychowawczych i oœrod-
ków adopcyjno-opiekuñczych. Propozycje te powsta³y po konsultacjach zarówno z eks-
pertami w zakresie pieczy zastêpczej, jak i praktykami realizuj¹cymi zadania z zakresu
pieczy zastêpczej. W pracê nad ustaw¹ zaanga¿owane by³y tak¿e samorz¹dy i organiza-
cje pozarz¹dowe. Nale¿y podkreœliæ, ¿e projekt spotka³ siê z pozytywnym przyjêciem za-

70. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2011 r. 251



równo œrodowisk naukowych jak i praktyków zaanga¿owanych w pomoc dziecku
i rodzinie.

W projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej nie przewi-
dziano likwidacji stanowisk pracy nauczyciela – wychowawcy. Celem wprowadzenia
przepisu przejœciowego, który mówi, ¿e w stosunku do osób zatrudnionych w placów-
kach opiekuñczo-wychowawczych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela przed
dniem wejœcia w ¿ycie projektowanej ustawy tak¹ formê zatrudnienia stosuje siê jesz-
cze przez dwa lata, by³o ujednolicenie systemu zatrudniania pracowników pedagogicz-
nych w placówkach. Po up³ywie dwóch lat od wejœcia w ¿ycie nowej ustawy osoby te
stan¹ siê pracownikami samorz¹dowymi.

Jest to kontynuacja dzia³añ podjêtych przy wprowadzaniu ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej. Wprowadzaj¹c wówczas przepis o wygaszaniu w placów-
kach opiekuñczo-wychowawczych zatrudnienia na podstawie Karty Nauczyciela, wy-
chodzono z za³o¿enia, ¿e placówki opiekuñczo-wychowawcze powinny zapewniæ
dzieciom stabilne œrodowisko wychowawcze, polegaj¹ce m.in. na nawi¹zaniu wiêzi
emocjonalnych z wychowawc¹. Aby to osi¹gn¹æ, niezbêdny jest d³u¿szy kontakt wy-
chowawcy z dzieckiem, ni¿ to wynika z zatrudnienia na podstawie Karty Nauczyciela.
Ponadto, praktykowany obecnie zró¿nicowany sposób zatrudniania wychowawców:
w oparciu o KN i jako pracowników samorz¹dowych, powoduje, ¿e w placówkach po-
wstaj¹ sytuacje konfliktowe w gronie pracowników oraz pomiêdzy dyrektorami a pra-
cownikami. Nie sprzyja to tworzeniu dobrej atmosfery w placówkach opiekuñczo-wy-
chowawczych, a tym samym ma niekorzystny wp³yw na wychowanków placówek
opiekuñczo-wychowawczych.

W dniu 14 wrzeœnia 2010 r. projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastêpczej zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów i przekazany pod obrady Sejmu RP.
Obecnie trwaj¹ prace w podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projek-
tu ustawy o rodzinnej opiece zastêpczej (druk nr 628) oraz rz¹dowego projektu ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej (druk nr 3378). Decyzje o ostatecz-
nym kszta³cie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej, w tym równie¿
o sposobie zatrudniania pracowników pedagogicznych placówek opiekuñczo-wy-
chowawczych podejm¹ pos³owie.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwróci³em siê do Pana 8 lipca 2010 r. z oœwiadczeniem senatorskim

w sprawie obaw co do jakoœci materia³ów budowlanych wykorzystywanych
w obecnie realizowanych programach infrastrukturalnych.

W Pana imieniu pan minister Rados³aw Styczeñ, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzia³ na moje oœwiadczenie 30 lipca
2010 r., prezentuj¹c pogl¹d, ¿e procedury zamówieñ publicznych, przyjête
w resorcie standardy dotycz¹ce sporz¹dzania SIWZ oraz obowi¹zuj¹ce prze-
pisy techniczno-budowlane gwarantuj¹ zachowanie w³aœciwej jakoœci budo-
wanych obecnie nawierzchni drogowych.

Po uzyskaniu tej odpowiedzi z resortu infrastruktury ukaza³o siê w prasie
szereg tekstów dotycz¹cych zg³aszanego przeze mnie problemu. Opinia
publiczna zapozna³a siê z przyk³adami niedostatecznej jakoœci nowych na-
wierzchni dróg, miêdzy innymi na Górnym Œl¹sku i na trasie pó³nocnej obwod-
nicy Warszawy. Oczywiœcie informacje te maj¹ charakter cz¹stkowy i odno-
sz¹ siê do niewielkiej czêœci budowanych obecnie elementów sieci drogowej,
jednak¿e pojawienie siê takich doniesieñ w prasie uzasadnia ponowienie mo-
jego pytania o ocenê resortu infrastruktury w odniesieniu do zagro¿eñ wyni-
kaj¹cych z mo¿liwego obni¿enia jakoœci materia³ów wykorzystywanych do
budowy dróg. Pytam wiêc, czy obecnie, odnosz¹c siê do doœwiadczeñ ostat-
nich kilkunastu miesiêcy, resort uwa¿a za celowe podjêcie dzia³añ zapobie-
gaj¹cych przyspieszonemu zu¿ywaniu siê budowanych obecnie nawierzchni
drogowych wskutek stosowania do ich budowy materia³ów, w szczególnoœci
kruszyw, o obni¿onej jakoœci.

Wed³ug mojej wiedzy wzrost zapotrzebowania na kruszywa budowlane
spowodowa³ powstawanie nowych kopalni i zak³adów przetwórczych do-
starczaj¹cych na rynek surowiec o znacznym zró¿nicowaniu jakoœciowym.

Kazimierz Kleina

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana senatora Kazimierza Kleiny z dnia 04 lutego

2011 r. w sprawie jakoœci materia³ów budowlanych wykorzystywanych w obecnie rea-
lizowanych programach infrastrukturalnych, przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Uprzejmie informujê, i¿ jakoœæ realizowanych inwestycji infrastrukturalnych jest
zadaniem priorytetowym zarówno resortu infrastruktury jak i Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Problemy jakie poruszy³ Pan senator w swoim oœwiadcze-
niu dotycz¹, odcinka autostrady A-1 Piekary Œl¹skie – Maciejów oraz jakoœci drogi eks-
presowej S-8 na odcinku Konotopa – Al. Prymasa Tysi¹clecia.
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W kwestii autostrady A-1 Piekary Œl¹skie – Maciejów pragnê poinformowaæ, i¿ do-
sz³o do przestêpczego procederu polegaj¹cego na wywo¿eniu przez jednego z wykonaw-
ców, wykorzystywanego do utwardzenia gruntu, dolomitu i wsypywaniu na to miejsce
ziemi z ha³dy. Centralne Biuro Œledcze zatrzyma³o sprawców tego procederu,
a GDDKiA otrzyma³a status pokrzywdzonego. Badania oraz odwierty wykonane przez
GDDKiA nie wykaza³y podstaw do stwierdzenia, ¿e z korpusu budowanej autostrady
A1 kradziony by³ wczeœniej zabudowany materia³, który nastêpnie mia³ byæ wykorzy-
stywany do budowy autostrady, a ubytki mia³y byæ zastêpowane materia³ami gorszej
jakoœci. Jednoczeœnie potwierdzono, ¿e wykonane zgodnie z projektem wzmocnienia
pod korpus autostradowy zapewniaj¹ bezpieczn¹ eksploatacjê autostrady zgodnie
z za³o¿eniami projektowymi i spe³nione s¹ wszelkie wymogi bezpieczeñstwa. Do wyko-
nywania robót na budowie autostrady, w tym na przedmiotowym odcinku, zosta³y za-
twierdzone materia³y spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Na etapie dopuszczania do zastosowania
materia³y zosta³y przebadane w Laboratorium GDDKiA. Uzyskano pozytywne wyniki
badañ. Nadzór na bie¿¹co kontrolowa³ jakoœæ wbudowanych materia³ów. Dla dostar-
czanych na budowê materia³ów masowych np. kruszyw, bie¿¹ca weryfikacja jakoœci
opiera³a siê na wyrywkowej kontroli dokumentów przewozowych potwierdzaj¹cych wy-
danie przez dostawcê materia³u, na ocenie makroskopowej przeprowadzanej na budo-
wie oraz na analizie wyników badañ laboratoryjnych materia³ów. Materia³y
wbudowane na przedmiotowym odcinku obejmowa³y kruszywa zastosowane w war-
stwach materaca wzmacniaj¹cego, geosyntetyki zastosowane w materacach oraz ma-
teria³ nasypowy zastosowany do wymiany gruntu z ha³dy.

Odnosz¹c siê do budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku Konotopa – A1. Pryma-
sa Tysi¹clecia, uprzejmie informujê, i¿ na tym odcinku stwierdzono uchybienia polega-
j¹ce na:

– zani¿onych iloœciach asfaltu w warstwach bitumicznych,
– nieprawid³owych wynikach badañ zagêszczenia oraz zawartoœci wolnych prze-

strzeni warstw bitumicznych,
– nieprawid³owych wynikach gruboœci warstw bitumicznych,
– nieprawid³owych wynikach badañ równoœci pod³u¿nej IRI (International Rough-

ness Index),
– nierównoœci pod³u¿ne w obszarze dylatacji modu³owych na obiektach w ci¹gu tra-

sy g³ównej S8,
– lokalnych rozmyciach skarp na ca³ym odcinku wymagaj¹ce naprawy,
– uszkodzeniach barier betonowych w pasie dziel¹cym,
– przekroczeniach dopuszczalnych wymiarów szczelin pomiêdzy spodem wieñca

œcian szczelinowych a górn¹ krawêdzi¹ ok³adziny,
– spêkaniach na obiektach od WA1 do WA5.
Pomimo licznych uchybieñ po stronie wykonawcy, droga ekspresowa S-8 na tym

odcinku jest bezpieczna i mog³a zostaæ dopuszczona do ruchu. Wojewódzki Inspekto-
rat Nadzoru Budowlanego wyda³ pozwolenie na u¿ytkowanie inwestycji. Trasa S-8 zo-
sta³a oddana kierowcom z uwagi na potrzeby komunikacyjne stolicy, ale wykonawca
bêdzie musia³ usun¹æ wszystkie uchybienia, do jakich dosz³o z jego winy. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zastrzeg³a sobie roczne prawo zg³aszania wyko-
nawcy ewentualnych nowych usterek, które mog¹ pojawiaæ siê ju¿ po otwarciu drogi.
Wszystkie b³êdy bêd¹ musia³y byæ usuniête przez wykonawcê na jego koszt – tak¿e te,
które zosta³y ju¿ wykryte, jak i te, które zostan¹ ewentualnie ujawnione w najbli¿szych
miesi¹cach. Po usuniêciu wszystkich uchybieñ inwestycja bêdzie zgodna z dokumen-
tacj¹ projektow¹ i wymogami w niej postawionymi.

Problem usterek obci¹¿aj¹cych wykonawcê trasy S-8 pokazuje, ¿e opracowany i re-
alizowany przez GDDKiA system kontroli jakoœci inwestycji na drogach krajowych jest
efektywny i sprawdza siê. Przypominamy, ¿e uchybienia, które zosta³y ujawnione przez
GDDKiA w ostatnich dniach by³y efektem prac prowadzonych na budowie trasy S-8
w ostatnich tygodniach. Zosta³y tym samym wychwycone natychmiast po tym, jak siê
pojawi³y. Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e 2010 rok by³ pierwszym okresem intensyfikacji
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prac laboratoriów drogowych GDDKiA. Inwestycje realizowane w tej chwili s¹ dziêki
temu dok³adnie kontrolowane ju¿ na etapie prac wstêpnych, a potem regularnie zgo-
dnie z postêpem robót. W 2009 roku GDDKiA uzyska³a finansowanie zwi¹zane z in-
westycjami w laboratoria. Na budowê 23 jednostek polowych wydano 65 mln z³,
natomiast na wyposa¿enie laboratoriów w nowoczesny sprzêt kontrolny wydatkowano
27,3 mln z³. Jednoczeœnie 26 mln z³ wynios³y wydatki na modernizacjê laboratoriów
stacjonarnych.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Op³ata wstêpna (czynsz inicjalny) jest op³at¹, której poniesienie jest wa-
runkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu. Przedmiotowa op³ata jest
uiszczana podczas podpisywania umowy leasingowej oraz przed wydaniem
przedmiotu leasingu. Ponadto jej zap³ata warunkuje skutecznoœæ umowy. Do
koñca 2006 r. powszechny by³ pogl¹d, ¿e choæ op³ata dotyczy umowy, której
okres obowi¹zywania przekracza rok, nie jest kosztem dotycz¹cym tego okre-
su, lecz kosztem jednorazowym. Powy¿sze skutkowa³o tym, ¿e zarówno pro-
wadz¹cy podatkowe ksiêgi przychodów i rozchodów (metod¹ uproszczon¹
lub memoria³ow¹), jak i prowadz¹cy ksiêgi rachunkowe, zaliczali op³atê
wstêpn¹ do kosztów, w pe³nej wysokoœci, w momencie jej poniesienia.

Obecnie przedmiotowa op³ata jest zaliczana jednorazowo do kosztów je-
dynie przez podatników prowadz¹cych ksiêgi podatkowe metod¹ uproszczo-
n¹. Problem dotyczy wiêc podatników prowadz¹cych ksiêgi podatkowe
metod¹ memoria³ow¹ oraz prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe. Zwi¹zane jest
to z wejœciem w ¿ycie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych. Wejœcie w ¿ycie wskazanych aktów spowo-
dowa³o dodanie art. 22 ust. 5c w ustawie o PIT, a tak¿e art. 15 ust. 4d w usta-
wie o CIT. Z przedmiotowych artyku³ów wynika, ¿e koszty poœrednio
zwi¹zane z przychodami nale¿y rozliczyæ w dacie ich poniesienia. Jednak¿e
je¿eli koszty dotycz¹ okresu przekraczaj¹cego rok podatkowy i nie jest mo¿li-
we okreœlenie, jaka ich czêœæ dotyczy danego roku, nale¿y rozliczyæ je propor-
cjonalnie do d³ugoœci okresu, którego dotycz¹.

Organy podatkowe, wydaj¹c interpretacje podatkowe, stoj¹ konsekwent-
nie na stanowisku, i¿ skoro op³ata wstêpna jest warunkiem zawarcia umowy
leasingu, to dotyczy ona ca³ego okresu trwania umowy i dlatego powinna byæ
zaliczana do kosztów proporcjonalnie do czasu trwania tej umowy. Powy¿szy
pogl¹d nie znajduje jednak akceptacji s¹dów administracyjnych, w tym Na-
czelnego S¹du Administracyjnego. Dla przyk³adu NSA w wyrokach z dnia
19 marca 2010 r. (sygnatura akt II FSK 1731/08) oraz 23 marca 2010 r. (syg-
natura akt II FSK 1733/08) wskaza³, ¿e fakt, i¿ op³ata wstêpna jest warun-
kiem zawarcia umowy leasingu, nie musi oznaczaæ, ¿e dotyczy ona ca³ego
okresu trwania umowy. S¹d w uzasadnieniach powy¿szych wyroków wska-
za³, ¿e obecne regulacje ustaw podatkowych nakazuj¹ rozliczaæ koszt poœredni
proporcjonalnie do d³ugoœci okresu, którego dotyczy, je¿eli spe³nione s¹ ³¹cz-
nie dwa warunki: po pierwsze, koszt dotyczy okresu przekraczaj¹cego rok
podatkowy, po drugie, nie jest mo¿liwe okreœlenie, jaka jego czêœæ dotyczy
danego roku podatkowego. Z kolei odnosz¹c siê do kwestii czynszu inicjalne-
go, s¹d wskaza³, ¿e je¿eli op³ata wstêpna dotyczy okresu od dnia podpisania
umowy do dnia wydania przedmiotu leasingu do u¿ywania i oba te zdarze-
nia maj¹ miejsce w jednym roku podatkowym, to wydatek w postaci op³aty
wstêpnej nale¿y uznaæ za wydatek zwi¹zany z okresem krótszym ni¿ rok po-
datkowy (mo¿liwe jest jego przypisanie do danego roku podatkowego). Zatem
Naczelny S¹d Administracyjny nie zgodzi³ siê z zaprezentowanym na wstê-
pie stanowiskiem organów podatkowych i w ostatecznoœci uzna³, ¿e rata lea-
singowa powinna zostaæ zaliczona do kosztów jednorazowo w dacie jej
poniesienia i nie ma potrzeby jej rozliczania w czasie.

Wobec powy¿szego nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ w przedmiotowym zakresie
istniej¹ znaczne rozbie¿noœci interpretacyjne pomiêdzy organami podatkowy-
mi a s¹dami administracyjnymi. Powy¿sze jest skutkiem braku przepisów,
które wprost regulowa³yby kwestiê rozliczania op³at leasingowych. Wydaje siê
tym samym, i¿ zasadne by³oby podjêcie inicjatywy ustawodawczej w tym za-
kresie lub ewentualnie wydanie odpowiedniej interpretacji ogólnej.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE FINANSÓW

Warszawa, 9 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Ryszarda Knosalê na

70. posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2011 r. w sprawie op³aty wstêpnej leasingowej
przedstawiam stanowisko w tej kwestii.

Uprzejmie informujê, ¿e w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych (art. 15 ust. 4d i 4e) oraz ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych (art. 22 ust. 5c) istnieje uzasadnienie do rozliczania czynszu inicjal-
nego w czasie. W myœl tych przepisów koszty poœrednie – a w tym m.in. wstêpna rata
leasingowa, powinny byæ uznane za koszt podatkowy w dacie poniesienia. Dniem po-
niesienia jest dzieñ, na który ujêto koszt w ksiêgach rachunkowych na podstawie
otrzymanej faktury (rachunku), albo innego dowodu, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy doty-
czy³oby to ujêtych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeñ miêdzyokresowych kosz-
tów. Ujêcie w ksiêgach rachunkowych (zaksiêgowanie) kosztu poœredniego na
okreœlony dzieñ, w tym wstêpnej op³aty leasingowej, decyduje obecnie o dacie i sposo-
bie jego rozliczania jako kosztu podatkowego. Wstêpna op³ata leasingowa jest uznawa-
na za koszt poœredni, bowiem nie mo¿na jej bezpoœrednio powi¹zaæ z konkretnymi
przychodami osi¹ganymi przez podatnika, gdy¿ jest ona na ogó³ uiszczana jednorazo-
wo, a jej zap³ata jest warunkiem koniecznym skutecznoœci umowy leasingu.

Pragnê zaznaczyæ, ¿e z Krajowego Standardu Rachunkowoœci nr 5 „Leasing, najem
i dzier¿awa” wynika, ¿e, w odniesieniu do umowy leasingu operacyjnego op³aty leasin-
gowe (w tym op³atê wstêpn¹) ustala siê metod¹ liniow¹, w jednakowej wysokoœci i zali-
cza równomiernie do kosztów poszczególnych miesiêcy lub kwarta³ów objêtych
okresem leasingu. Je¿eli jednak inny sposób roz³o¿enia op³at leasingowych lepiej od-
zwierciedla rozk³ad w czasie korzyœci czerpanych przez korzystaj¹cego z przedmiotu
umowy, to mo¿e on byæ stosowany.

Niezale¿nie od wskazañ zawartych w wy¿ej wymienionym Standardzie nale¿y
przede wszystkim ustaliæ, czy op³ata wstêpna stanowi czêœæ wynagrodzenia finansu-
j¹cego za oddanie w leasing przedmiotu umowy. Sam fakt, ¿e op³ata ma inn¹ nazwê lub
¿e ustala siê j¹ w wysokoœci odmiennej ani¿eli pozosta³e raty z tytu³u leasingu, nie
œwiadczy jeszcze o tym, ¿e oplata wstêpna nie stanowi czêœci wynagrodzenia finansu-
j¹cego, a wiêc ceny za leasing. Decyduje o tym treœæ postanowieñ umowy.

Podatnicy podatków dochodowych prowadz¹cy ksiêgi rachunkowe, dla celów ra-
chunkowych stosuj¹ zasadê istotnoœci (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoœci), zgodnie
z któr¹ mo¿na w ramach przyjêtych zasad rachunkowoœci stosowaæ uproszczenia, je-
¿eli nie wywiera to istotnie ujemnego wp³ywu na przedstawienie rzetelnie i jasno sytua-
cji maj¹tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Zasada ta ma tak¿e
zastosowanie do czynnych rozliczeñ miêdzyokresowych kosztów, w sytuacji gdy op³a-
cone kwoty dotycz¹ przysz³ych okresów sprawozdawczych. Stosuj¹c tê zasadê, je¿eli
kwoty podlegaj¹ce rozliczeniu w czasie nie by³yby istotne w porównaniu na przyk³ad do
sumy przychodów i kosztów, wówczas mo¿na je zarachowaæ bezpoœrednio w koszty
w miesi¹cu poniesienia.

Je¿eli zatem podatnik uzna dla celów bilansowych, ¿e koszt jest nieistotny, nie
wp³ynie na zniekszta³cenie wyniku jednostki, w ramach przyjêtych uproszczeñ, koszt
taki mo¿e byæ zaliczony do kosztów jednorazowo, bez koniecznoœci rozliczania miêdzy-
okresowego. W takiej sytuacji równie¿ podatkowo, taki koszt zaliczy do kosztów uzys-
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kania przychodów jednorazowo. Je¿eli zaœ podatnik zdecyduje, ¿e wartoœæ wydatku
jest istotna i dla celów bilansowych rozlicza j¹ w czasie, w poszczególnych miesi¹cach,
to w tym samym czasie powinien zaliczyæ j¹ do kosztów uzyskania przychodów dla ce-
lów podatkowych.

Odnoœnie zaœ do wydania w tym zakresie interpretacji ogólnej uprzejmie informujê,
¿e podstawow¹ normê prawn¹ w zakresie instytucji interpretacji ogólnych przepisów
prawa podatkowego zawiera art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja po-
datkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.). Zgodnie z brzmieniem
tego przepisu minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych d¹¿y do zapewnienia
jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kon-
troli skarbowej, dokonuj¹c w szczególnoœci jego interpretacji, przy uwzglêdnieniu orzecz-
nictwa s¹dów oraz Trybuna³u Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci (interpretacje ogólne).

Zasadnicz¹ funkcj¹ interpretacji ogólnej jest kszta³towanie prawid³owej wyk³adni
oraz ujednolicenie praktyki stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe
oraz organy kontroli skarbowej. St¹d te¿ podstawow¹ przes³ank¹ inicjuj¹c¹ dzia³anie
ministra finansów jest wyst¹pienie – lub prawdopodobne wyst¹pienie - niejednolitoœci
stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe lub organy kontro-
li skarbowej. W tym zakresie ustawodawca nakazuje Ministrowi Finansów uwzglêdnia-
nie orzecznictwa s¹dów, Trybuna³u Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoœci.

Pragnê zaznaczyæ, ¿e s¹dy administracyjne prezentowa³y swoje stanowiska w opar-
ciu o zró¿nicowane stany faktyczne, co mog³o powodowaæ powstanie odmiennego sta-
nowiska ni¿ prezentowane przez Ministerstwo Finansów. Wydaje siê zatem, ¿e wydanie
interpretacji ogólnej w oparciu o rozbie¿ne orzecznictwo s¹dów administracyjnych nie
znajduje uzasadnienia.

Z powa¿aniem

Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Wedle obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów urz¹dzanie i prowadzenie lote-
rii fantowych mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w zgodzie z ustaw¹ z dnia 19 lis-
topada 2009 r. o grach hazardowych. Ustawa ta definiuje loteriê fantow¹
jako loteriê, „w której uczestniczy siê przez nabycie losu lub innego dowodu
udzia³u w grze, a podmiot urz¹dzaj¹cy loteriê oferuje wy³¹cznie wygrane rze-
czowe”.

W myœl dalszych regulacji wspomnianej ustawy loterie fantowe mog¹
byæ urz¹dzane przez podmioty, które posiadaj¹ zezwolenie na prowadzenie
loterii. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia nale¿y wyst¹piæ do dyrektora iz-
by celnej, na którego obszarze w³aœciwoœci miejscowej ma zostaæ przeprowa-
dzona okreœlona loteria. Co wiêcej, wniosek taki powinien zawieraæ
przewidziane ustaw¹ elementy obligatoryjne (miêdzy innymi projekt regula-
minu gry, który dodatkowo podlega zatwierdzeniu przez dyrektora w³aœciwej
izby celnej). Wydanie zezwolenia na urz¹dzenie loterii fantowej wi¹¿e siê
nadto z na³o¿eniem na wnioskodawcê obci¹¿eñ finansowych w postaci jed-
norazowej op³aty za udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie loterii (co naj-
mniej 1 635,70 z³) oraz op³aty z tytu³u podatku od gier (10% wp³ywów
uzyskanych ze sprzeda¿y losów i innych dowodów udzia³u w grze).

Podkreœlenia wymaga, ¿e cytowana ustawa, okreœlaj¹c warunki
urz¹dzania i zasady prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie gier losowych, za-
k³adów wzajemnych i gier na automatach, nie ró¿nicuje w ¿aden sposób pod-
miotów ubiegaj¹cych siê o zezwolenie na przeprowadzenie loterii fantowej.
Tymczasem nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w praktyce obok podmiotów, które z ty-
tu³u wspomnianej dzia³alnoœci uzyskuj¹ znaczne dochody, spotkaæ mo¿na
tak¿e takie, które organizuj¹ tego typu loterie sporadycznie oraz na niewielk¹
skalê, i uzyskuj¹ dochody na poziomie zaledwie kilku tysiêcy z³otych (np. lo-
terie fantowe w trakcie festynów szkolnych, festynów klasowych czy imprez
wiejskich). Jak wynika z informacji, które uzyska³em od dyrektorów szkó³,
dochody z loterii fantowych organizowanych przez szko³y kszta³tuj¹ siê na
poziomie 2–3 tysiêcy z³. Istnieje zatem realne niebezpieczeñstwo, ¿e drobni
organizatorzy loterii fantowych (np. wspomniane ju¿ szko³y) bêd¹ zmuszeni
zaprzestaæ tego typu inicjatyw ze wzglêdu na niewspó³miernoœæ op³at, jakie
musieliby ponieœæ. Warto te¿ zauwa¿yæ, i¿ w przypadku ka¿dej tego typu lo-
terii dochód w ca³oœci by³ przekazywany na cele charytatywne (np. choremu
na nowotwór dziecku, które jest uczniem danej szko³y) lub na okreœlony cel
publiczny (np. na szkolne pomoce dydaktyczne).

W moim przekonaniu postanowienia niniejszej ustawy s¹ krzywdz¹ce
dla podmiotów, które sporadycznie organizuj¹ drobne loterie fantowe, albo-
wiem musz¹ one spe³niæ takie same wymagania jak „du¿e podmioty”. Wyda-
je siê zatem, ¿e zasadna by³aby zmiana obowi¹zuj¹cych przepisów, na
przyk³ad poprzez zapis, i¿ od podmiotów, które w ca³oœci zamierzaj¹ przezna-
czyæ dochód z loterii fantowej na okreœlony w jej regulaminie cel charytatyw-
ny, cel publiczny lub cel spo³eczny, nie pobiera siê op³aty za wydanie
zezwolenia lub op³ata ta ulega odpowiedniemu obni¿eniu. Warto nadto roz-
wa¿yæ, aby dochód uzyskany z takiej loterii by³ w ca³oœci zwolniony z podat-
ku od gier.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo znak: BPS/DSK-043-3344/11 (data wp³ywu: 11 lutego

2011 r.), przy którym zosta³o przes³ane oœwiadczenie Pana Senatora Ryszarda Knosali
dotycz¹ce przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
Nr 201, poz. 1540 i z 2010 r. Nr 127, poz. 857), w zakresie dotycz¹cym problematyki
zwi¹zanej z urz¹dzaniem loterii fantowych, uprzejmie przekazujê odpowiedŸ na przed-
miotowe oœwiadczenie, skierowane do Ministra Finansów.

Stosownie do treœci art. 3 ustawy o grach hazardowych urz¹dzanie i prowadzenie
dzia³alnoœci w zakresie gier losowych, zak³adów wzajemnych i gier na automatach jest
dozwolone na zasadach okreœlonych w ww. ustawie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, loterie fantowe mog¹ byæ
urz¹dzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne
lub jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci prawnej. Loterie te mog¹ byæ
urz¹dzane jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej, zgodnie z zatwierdzonym
regulaminem (art. 13 ustawy).

Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy o grach hazardowych dochód z loterii fantowej
przeznaczany jest w ca³oœci na realizacjê okreœlonych w zezwoleniu i regulaminie gry
celów spo³ecznie u¿ytecznych, w szczególnoœci dobroczynnych. Jak z powy¿szego wy-
nika, przeznaczenie œrodków uzyskanych z loterii fantowych na cele spo³ecznie u¿y-
teczne jest obowi¹zkiem prawnym organizatora loterii, i w zwi¹zku z tym podmioty or-
ganizuj¹ce je nie mog¹ w sposób dowolny decydowaæ o sposobie przeznaczenia docho-
du uzyskanego z ich urz¹dzania.

Warunkiem zorganizowania loterii fantowej jest uzyskanie zezwolenia w³aœciwego
dyrektora izby celnej. Zezwolenia na urz¹dzenie loterii fantowej urz¹dzanej na obsza-
rze w³aœciwoœci miejscowej jednego dyrektora izby celnej udziela dyrektor izby celnej,
na którego obszarze w³aœciwoœci miejscowej s¹ urz¹dzane i prowadzone takie gry, na-
tomiast zezwolenia na urz¹dzenie loterii fantowej urz¹dzanej na obszarze w³aœciwoœci
miejscowej wiêcej ni¿ jednego dyrektora izby celnej udziela dyrektor izby celnej w³aœci-
wy wed³ug miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

Ponadto, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 cytowanej wy¿ej ustawy, osoby pe³ni¹ce funk-
cjê lub zajmuj¹ce stanowisko, z którym wi¹¿e siê obowi¹zek nadzorowania m.in. loterii
fantowej, obowi¹zane s¹ posiadaæ œwiadectwo zawodowe.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e art. 38 ww. ustawy, okreœla wymogi formalne, jakie powinien
spe³niaæ wniosek o udzielenie zezwolenia na urz¹dzenie loterii fantowej, ograniczaj¹c jedno-
czeœnie czêœæ z nich w przypadku, gdy wniosek dotyczy udzielenia zezwolenia na urz¹dzenie
loterii fantowej, w której wartoœæ puli wygranych nie przekracza wysokoœci ustalonej, zgod-
nie z przepisami ustawy, kwoty bazowej, która w 2011 r. wynosi 3394,58 z³otych.

Tego rodzaju wniosek, poœród innych wymaganych dokumentów, powinien zwie-
raæ:

– oœwiadczenie o legalnoœci Ÿróde³ pochodzenia kapita³u zak³adowego, œrodków fi-
nansowych lub innego maj¹tku przeznaczonego na urz¹dzenie loterii fantowej;

– oœwiadczenie o niezaleganiu z zap³at¹ podatków stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa, sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;

– wzór losu lub innego dowodu udzia³u w grze,
zamiast wymienionych w art. 38 ust. 1 tej ustawy:
– dokumentów potwierdzaj¹cych legalnoœæ Ÿróde³ pochodzenia kapita³u zak³adowe-

go, œrodków finansowych lub innego maj¹tku przeznaczonego na urz¹dzenie lote-
rii fantowej;
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– aktualnego zaœwiadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowi¹cych dochód bud-
¿etu pañstwa oraz o niezaleganiu z zap³at¹ sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne
oraz ubezpieczenie zdrowotne;

– ekspertyzy losów lub innych dowodów udzia³u w grze, potwierdzaj¹cej zabezpie-
czenie przed sfa³szowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry,
w szczególnoœci przed przeœwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochron-
nej i zamkniêciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia
struktury papieru.

Zatem przepisy obowi¹zuj¹cej ustawy ró¿nicuj¹ w pewnym zakresie, w zale¿noœci
od wartoœci nagród, wymogi co do zawartoœci wniosku o udzielenie zezwolenia na
urz¹dzanie loterii fantowej i tym samym ograniczaj¹ wymogi formalne w tym wzglêdzie.
Jednoczeœnie w kontekœcie powy¿szego uprzejmie informujê, ¿e w przygotowanym
rz¹dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych
innych ustaw, który zosta³ przes³any do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zosta³y za-
proponowane zmiany art. 24 ust. 2 i art. 38 ustawy.

W wyniku wprowadzenia ich w ¿ycie, osoby nadzoruj¹ce i bezpoœrednio prowa-
dz¹ce loteriê fantow¹, w której pula nagród nie przekracza równowartoœci ustalonej
kwoty bazowej, nie bêd¹ musia³y uzyskiwaæ œwiadectwa zawodowego, a jedynie wyma-
gane bêdzie do³¹czenie do wniosku o udzielenie zezwolenia na urz¹dzenie takiej loterii
fantowej oœwiadczenia osoby nadzoruj¹cej oraz osoby bezpoœrednio prowadz¹cej lote-
riê o znajomoœci przepisów ustawy w zakresie loterii fantowych.

Powy¿sze zmiany zaproponowano kieruj¹c siê tym, i¿ w przypadku loterii fantowej
o niskiej ³¹cznej wartoœci wygranych (organizowanych np. przez szko³y, parafie, domy
dziecka), wymóg uzyskiwania œwiadectwa zawodowego dla organizatora tego rodzaju
okazjonalnej loterii jest utrudnieniem.

Odnosz¹c siê do kwestii pobieranych op³at za udzielenie zezwolenia uprzejmie in-
formujê, ¿e zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 4 obowi¹zuj¹cej ustawy o grach hazardowych,
op³ata za udzielenie zezwolenia na urz¹dzanie loterii fantowej wynosi 100% kwoty ba-
zowej, a gdy zezwolenie dotyczy gier urz¹dzanych na obszarze jednego województwa –
50% kwoty bazowej.

W ww. rz¹dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz
niektórych innych ustaw, zosta³a zaproponowana zmiana powy¿szego przepisu,
w œwietle której op³ata za zezwolenie na urz¹dzenie loterii fantowej, w której wartoœæ
puli wygranych nie przekracza wysokoœci ustalonej kwoty bazowej – bêdzie wynosiæ
5% kwoty bazowej. W takim wypadku op³ata powinna byæ dostosowana do mo¿liwoœci
p³atniczych organizatora loterii i pe³niæ funkcjê bardziej rejestracyjn¹ ni¿ fiskaln¹, st¹d
te¿ proponuje siê jej obni¿enie do wysokoœci 5% kwoty bazowej. Natomiast bez zmian
pozosta³aby wysokoœæ op³aty za zezwolenia na urz¹dzanie innej loterii fantowej, która
wynosi 100% kwoty bazowej, a gdy zezwolenie dotyczy gier urz¹dzanych na obszarze
jednego województwa – 50% kwoty bazowej.

Jednoczeœnie informujê, ¿e aktualnie nie przewiduje siê wprowadzenia generalne-
go zwolnienia od obowi¹zku uiszczenia op³aty za udzielenie zezwolenia na urz¹dzanie
ww. loterii oraz zwolnienia z podatku od gier dla podmiotów, które sporadycznie orga-
nizuj¹ loterie fantowe.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, uprzejmie zauwa¿am, ¿e kwestie stanowi¹ce przedmiot
oœwiadczenia zosta³y ju¿ wczeœniej dostrze¿one przez Ministra Finansów i w wyniku
ich analizy ujête w opracowanym i przekazanym do Sejmu RP projekcie nowelizacji
ustawy o grach hazardowych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W ostatnich latach nast¹pi³ znaczny wzrost liczby wielkoformatowych
ekranów wykonanych w technologii LED, które lokalizowane s¹ w szczegól-
noœci w miastach przy ruchliwych skrzy¿owaniach i drogach. Coraz czêœciej
mo¿na jednak us³yszeæ g³osy, ¿e urz¹dzenia te w okreœlonych okoliczno-
œciach mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
Wielkoformatowe ekrany diodowe s¹ szczególnie uci¹¿liwe w godzinach
wieczornych i nocnych, kiedy emitowane przez nie œwiat³o, z uwagi na jego
znaczne natê¿enie, mo¿e oœlepiaæ kierowców. W efekcie mog¹ oni nie zau-
wa¿yæ sygnalizacji œwietlnej, znaków drogowych lub innych uczestników
ruchu i spowodowaæ wypadek.

Wydaje siê, ¿e istota opisanego problemu sprowadza siê do braku odpo-
wiednich uregulowañ prawnych, które odnosi³yby siê w sposób bezpoœredni
do warunków, jakie winien spe³niæ inwestor w przypadku zamiaru umiesz-
czenia tego typu urz¹dzeñ w obszarze pasa drogowego lub w jego bezpoœred-
nim s¹siedztwie. Nale¿y wskazaæ tak¿e na brak skutecznych rozwi¹zañ
prawnych, które pozwoli³yby kontrolowaæ, czy ekrany te u¿ytkowane s¹
w sposób w³aœciwy, to znaczy, czy natê¿enie emitowanego przez nie œwiat³a
nie jest zbyt wysokie w stosunku do warunków zewnêtrznych i wymagañ po-
dyktowanych wzglêdami bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie podjêcia
dzia³añ niezbêdnych do przyjêcia stosownych przepisów w opisanym zakresie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 3 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 9 lutego 2011 r., znak: PBS/DSK-043-3345/11,

wraz z którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Ryszarda Knosali w sprawie re-
klam na ekranach LED umieszczanych przy drogach publicznych, uprzejmie przeka-
zujê stanowisko w tym zakresie.

Kwestie umieszczania reklam w pasach drogowych dróg publicznych reguluj¹
przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z póŸn. zm.).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 tej ustawy zabrania siê dokonywania w pasie drogowym
czynnoœci, które mog³yby powodowaæ niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urz¹dzeñ
albo zmniejszenie jej trwa³oœci oraz zagra¿aæ bezpieczeñstwu ruchu drogowego.
W szczególnoœci w pasie drogowym zabronione jest umieszczanie reklam poza obszara-
mi zabudowanymi, z wyj¹tkiem parkingów. Natomiast w terenie zabudowanym umie-
œciæ reklamê w pasie drogowym mo¿na wy³¹cznie za zgod¹ zarz¹dcy drogi, wyra¿on¹
w formie decyzji administracyjnej, po uiszczeniu stosownej op³aty.
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Przed wydaniem zezwolenia na zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia rekla-
my, zarz¹dca drogi jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do oceny, czy zajêcie pasa drogowe-
go pod reklamy jest dopuszczalne, tzn. czy nie bêdzie powodowaæ niszczenia drogi lub
naruszaæ zadañ organu zarz¹dzaj¹cego drog¹ m.in. obowi¹zku zapewnienia warunków
bezpieczeñstwa ruchu drogowego (co wynika z orzecznictwa s¹dowego m.in. wyrok
NSA z dnia 9 lutego 2009 r. sygn. akt II GSK 735108). Ponadto zarz¹dca drogi jest zo-
bowi¹zany równie¿ uwzglêdniaæ przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ru-
chu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z póŸn. zm.), które stanowi¹, i¿
zabronione jest umieszczanie na drodze lub w jej pobli¿u urz¹dzeñ wysy³aj¹cych lub
odbijaj¹cych œwiat³o w sposób powoduj¹cy oœlepianie albo wprowadzaj¹cych w b³¹d
uczestników ruchu oraz zas³anianie znaków i sygna³ów drogowych (art. 45 ust. 1 pkt 7
i 8). Przepisy Prawa o ruchu drogowym odpowiadaj¹ w tym zakresie zapisowi art. 4
ust. b Konwencji wiedeñskiej z dnia 8 listopada 1968 r. o znakach i sygna³ach drogo-
wych, której Rzeczpospolita Polska jest stron¹.

Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze, wyjaœniam, ¿e kwestia umieszczania reklam w pasie
drogowym jest uregulowana. Ustawodawca wyposa¿y³ bowiem zarz¹dcê drogi w mo¿li-
woœæ odmowy wydania zezwolenia na zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia re-
klamy, je¿eli jej lokalizacja narusza³aby zasady bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

Resort infrastruktury zauwa¿a natomiast potrzebê stworzenia odpowiednich prze-
pisów, które w sposób wyraŸny i czytelny okreœla³yby zasady lokalizacji reklam poza
pasem drogowym. Koniecznoœæ wypracowania przedmiotowej procedury potwierdzaj¹
liczne sygna³y, które nap³ywaj¹ do Ministerstwa Infrastruktury, zarówno od zarz¹dców
dróg, jak równie¿ z jednostek naukowych, informuj¹ce o negatywnym wp³ywie reklam
dynamicznych i wielkoformatowych (w tym szczególnie reklam wykorzystuj¹cych dio-
dy œwietlne) na bezpieczeñstwo ruchu drogowego.

W zwi¹zku z powy¿szym Ministerstwo Infrastruktury podjê³o starania zmierzaj¹ce
do utworzenia odpowiednich przepisów prawnych w tym zakresie.

Zauwa¿yæ jednak trzeba, ¿e problem jest z³o¿ony, chocia¿by z tego powodu, i¿ w od-
niesieniu do reklam œwietlnych lub obrazów ruchomych wymaga okreœlenia konkret-
nych parametrów fotometrycznych mierzonych z punktu widzenia kieruj¹cego
pojazdem, które okreœli³yby w miarodajny sposób stopieñ olœnienia kieruj¹cego. Ko-
nieczne jest równie¿ okreœlenie wp³ywu poszczególnych parametrów na ewentualne
zaburzenia czynnoœci psychomotorycznych kierowców.

Dlatego do wspó³pracy zaprosiliœmy równie¿ œrodowisko naukowe. W³aœnie
z udzia³em ludzi nauki, miêdzy innymi z Politechniki Warszawskiej i psychologów
transportu, w Ministerstwie Infrastruktury w styczniu i lutym br. odby³y siê pierwsze
posiedzenia, na których dyskutowano o sposobach rozwi¹zania istniej¹cego proble-
mu.

Przedstawiciele œrodowiska naukowego zadeklarowali, ¿e w tym zakresie w pra-
cach legislacyjnych udziel¹ wsparcia.

Z uwagi jednak na fakt, ¿e poruszona tematyka jest z³o¿ona, nie mo¿na dok³adnie
okreœliæ terminu wprowadzenia przedmiotowych zmian.

Z powa¿aniem

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

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Zgodnie z ogólnymi postanowieniami prawa pracy pracodawca mo¿e zo-
bowi¹zaæ pracownika do pe³nienia dy¿uru, czyli do pozostawania poza
zwyk³ym czasem pracy w gotowoœci do œwiadczenia pracy. Dy¿ur pracowni-
czy mo¿e byæ pe³niony tak w miejscu pracy, jak i poza nim, w miejscu wska-
zanym przez pracodawcê, a wiêc równie¿ w domu pracownika. Podczas
dy¿uru pracownik co do zasady posiada pewn¹ swobodê w zakresie mo¿li-
woœci wykonywania zajêæ niezwi¹zanych ze œwiadczeniem pracy. Niemniej
jednak pamiêtaæ nale¿y o istniej¹cych w tym zakresie ograniczeniach, bo-
wiem podjêta przez dy¿uruj¹cego pracownika aktywnoœæ mo¿e byæ wykony-
wana jedynie pod warunkiem, ¿e uczestnictwo w niej nie stoi na
przeszkodzie ewentualnemu niezw³ocznemu podjêciu przez niego obowi¹z-
ków s³u¿bowych.

Jak zauwa¿y³em na wstêpie, dy¿urem pe³nionym poza miejscem pracy
mo¿e byæ tak¿e dy¿ur pe³niony przez pracownika w jego domu. Za czas
pe³nienia przedmiotowego dy¿uru pracownikowi nie przys³uguje ¿adna re-
kompensata, chyba ¿e podczas takiego dy¿uru faktycznie wykonuje on pra-
cê. W tym wypadku czas wykonywania wspomnianej pracy nale¿y
zakwalifikowaæ jako czas pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie wyni-
kaj¹ce z umowy o pracê i obowi¹zuj¹cych przepisów p³acowych. Gwarantuje
to art. 80 kodeksu pracy, który stanowi, ¿e pracownikowi nale¿y siê wyna-
grodzenie za wykonan¹ pracê. W tym samym przepisie okreœlono nadto, ¿e
„za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagro-
dzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowi¹”. Na margine-
sie warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e w wypadku gdy pracownik zatrudniony jest
na przyk³ad w formie telepracy i z natury rzeczy pracê œwiadczy w domu, dy-
¿ur domowy traktowany jest wówczas na równi z dy¿urem w zak³adzie pracy.

Opisany stan prawny prowadzi niejednokrotnie do sytuacji, w której na
pracowników nagminnie nak³adane s¹ dodatkowe obowi¹zki w postaci ko-
niecznoœci pe³nienia dy¿urów domowych. Czêsto jest to nawet kilka godzin
dziennie poza zwyk³ym oœmiogodzinnym czasem pracy. Oczywiœcie obowi¹zki
te nak³adane s¹ w taki sposób, aby nie naruszaæ zapisanych w kodeksie pra-
cy postanowieñ, dotycz¹cych przys³uguj¹cego pracownikowi prawa do odpo-
czynku, miêdzy innymi co najmniej jedenastu godzin nieprzerwanego
odpoczynku dobowego. Rzecz jasna, w czasie pe³nienia dy¿uru domowego
pracownik podlega istotnym ograniczeniom, dla przyk³adu nie mo¿e oddalaæ
siê zbytnio od domu, nie mo¿e spo¿ywaæ alkoholu, poniewa¿ musi liczyæ siê
z ewentualnoœci¹, i¿ w ka¿dej chwili mo¿e zostaæ wezwany przez pracodawcê
do œwiadczenia pracy. Co za tym idzie, taki pracownik nie mo¿e dowolnie dys-
ponowaæ swoim czasem.

W mojej ocenie przedmiotow¹ regulacjê nale¿y postrzegaæ jako krzyw-
dz¹c¹ dla pracowników. Osoby te, pe³ni¹c dy¿ur domowy, nie mog¹ bowiem
swobodnie dysponowaæ swoim czasem, jednoczeœnie nie otrzymuj¹ z tego ty-
tu³u ¿adnej rekompensaty. Proszê zatem o rozwa¿enie zasadnoœci podjêcia
inicjatywy ustawodawczej w zakresie przyznania takim pracownikom stosow-
nego ekwiwalentu.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 3 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Ryszarda Knosalê
podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2011 r., w którym zosta³ zawarty
postulat zmiany przepisów Kodeksu pracy dotycz¹cych zobowi¹zywania pracownika
przez pracodawcê do pe³nienia dy¿uru, pragnê uprzejmie wyjaœniæ, co nastêpuje.

Zgodnie z regulacj¹ zawart¹ w art. 1515 § 1 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo
zobowi¹zaæ pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowo-
œci do wykonywania pracy wynikaj¹cej z umowy o pracê. Miejscem pe³nienia takiego
dy¿uru mo¿e byæ zak³ad pracy lub inne miejsce wyznaczone przez pracodawcê, co ozna-
cza tak¿e dom pracownika. Wprawdzie Kodeks pracy nie definiuje pojêcia „dy¿uru
pe³nionego w domu”, jednak¿e zgodnie z orzecznictwem S¹du Najwy¿szego – „O dy¿u-
rze domowym przes¹dza charakter wiêzi ³¹cz¹cej pracownika z miejscem dy¿urowania.
W typowej sytuacji chodzi tu o dom lub mieszkanie, które stanowi jego centrum ¿ycio-
we, jest traktowane przez niego jako miejsce, w którym ma zamiar przebywaæ stale lub
d³ugotrwale” (wyrok SN z dnia 13 maja 2009 r., III PK 8/09). Nale¿y jednak mieæ na
wzglêdzie, i¿ wraz z rozwojem ró¿nych form komunikacji, a zw³aszcza pojawieniem siê
telefonów komórkowych umo¿liwiaj¹cych kontakt z pracownikiem niezale¿nie od miej-
sca jego przebywania, okreœlenie „dy¿ur pe³niony w domu” nabra³o szerszego znacze-
nia. Choæ miejsce zamieszkania, jak wynika z ww. wyroku jest „typowym” miejscem
pe³nienia takiego dy¿uru, to jednak sytuacja, w której pracownik pozostaje w kontak-
cie telefonicznym, licz¹c siê z koniecznoœci¹ œwiadczenia pracy, tak¿e nosi cechy dy¿u-
ru domowego. Z uwagi na mniejsz¹ uci¹¿liwoœæ ww. dy¿uru przepisy Kodeksu pracy
nie przewiduj¹ prawa pracownika do rekompensaty jego pe³nienia, je¿eli nie wykonuje
on w tym czasie ¿adnej pracy (art. 1515 § 2 i 3 Kodeksu pracy).

W swoim oœwiadczeniu Pan Senator podkreœli³, i¿ ww. regulacje prawne s¹ krzyw-
dz¹ce dla pracowników, gdy¿ prowadz¹ do nagminnego nak³adania na nich dodatko-
wych obowi¹zków w postaci koniecznoœci pe³nienia dy¿urów domowych. Pan Senator
zwraca tak¿e uwagê, i¿ pe³ni¹c dy¿ur domowy pracownik nie mo¿e swobodnie dyspo-
nowaæ swoim czasem, oddalaæ siê od domu czy te¿ spo¿ywaæ alkoholu. Jednoczeœnie
brak polecenia wykonania pracy powoduje, i¿ pracownikom za ww. dyspozycyjnoœæ nie
nale¿y siê ¿adne œwiadczenie.

Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze nale¿y uznaæ, i¿ bezsprzecznie w przypadku dy¿uru
domowego dochodzi do pewnego ograniczenia pracownika w dysponowaniu swoim
czasem. Jednak¿e z drugiej strony mo¿liwoœæ pe³nienia dy¿uru w postaci koniecznoœci
pozostawania pod telefonem komórkowym zapewnia pracownikowi bardzo du¿¹ swo-
bodê zwi¹zan¹ z przemieszczaniem siê i za³atwianiem prywatnych spraw. Pracownik
mo¿e bowiem podj¹æ siê wszystkiego, co nie stoi na przeszkodzie ewentualnemu nie-
zw³ocznemu podjêciu obowi¹zków pracowniczych. Trudno by³oby natomiast uznaæ, i¿
za uci¹¿liwoœæ dy¿uru domowego, polegaj¹c¹ np. na koniecznoœci zachowania stanu
trzeŸwoœci, powinna siê nale¿eæ pracownikowi rekompensata. Poza tym nale¿y pamiê-
taæ, i¿ czas pe³nienia dy¿uru, w tym tak¿e domowego, jest limitowany, gdy¿ nie mo¿e
on naruszaæ prawa pracowników do 11-godzinnego dobowego i 35-godzinnego tygo-
dniowego nieprzerwanego odpoczynku. Warto te¿ podkreœliæ, i¿ choæ prawo pracodaw-
cy do wydania polecenia pe³nienia dy¿uru zosta³o w przepisach prawnych zakreœlone
bardzo szeroko, to jednak nie jest mo¿liwe nadu¿ywanie tego prawa bez wyraŸnej po-
trzeby (art. 8 Kodeksu pracy), jak równie¿ dyskryminowanie z tego powodu pracowni-
ków (art. 112, 113 oraz 183a–183e Kodeksu pracy). W praktyce wiêc zobowi¹zanie do
pe³nienia dy¿uru powinno byæ uzasadnione koniecznoœci¹ zabezpieczenia ewentual-
nych potrzeb pracodawcy (np. zagro¿enie awari¹, nieoczekiwane zlecenie do wykona-
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nia itp.). Nie jest zatem uprawniona praktyka ci¹g³ego zlecania pracownikom bez
potrzeby dy¿urów domowych, które w zwi¹zku z brakiem wykonywania podczas ich
pe³nienia pracy, nie s¹ rekompensowane.

Pomijaj¹c powy¿sze mo¿na tak¿e nadmieniæ, i¿ problematyka dy¿uru domowego
nie jest objêta regulacj¹ prawa wspólnotowego. Niemniej zagadnienie to pojawi³o siê
w orzecznictwie Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, który analizowa³ kwe-
stie rozliczania dy¿uru pe³nionego w miejscu pracy (sprawy SIMAP C-303/98, Pfeiffer
C-397/01, Jaeger C-151/02 i Dellas C-14/04). Jednoczeœnie jednak Trybuna³ uzna³
(w uzasadnieniu do jednej ze spraw), i¿ okres dy¿uru, w trakcie którego pracownicy
maj¹ obowi¹zek pozostawaæ w kontakcie z pracodawc¹, ale nie s¹ zobowi¹zani do po-
zostawania w miejscu pracy, nie musi byæ traktowany jako czas pracy (sprawa
C-303/98 SIMAP).

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ obowi¹zuj¹ce regulacje prawne zapewniaj¹ pra-
cownikom niezbêdny standard ochrony, jeœli chodzi o ich bezpieczeñstwo. Natomiast
nic nie stoi na przeszkodzie aby w sytuacji, w której pracodawca chcia³by zapewniæ
pracownikom rozwi¹zania korzystniejsze ni¿ obowi¹zuj¹ce przepisy powszechne,
w uk³adzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania b¹dŸ w umowie o pracê zo-
sta³y zawarte regulacje przewiduj¹ce np. rekompensatê dy¿uru pe³nionego w domu.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pod koniec grudnia ubieg³ego roku zapad³ wyrok Trybuna³u Sprawiedli-
woœci Unii Europejskiej w sprawie dopuszczenia do obrotu generycznych pro-
duktów leczniczych. Przedmiotem orzeczenia by³a w szczególnoœci ocena, czy
dzia³ania Rzeczypospolitej Polskiej polegaj¹ce na utrzymaniu w obrocie pro-
duktów leczniczych, które zosta³y wprowadzone do obrotu na podstawie po-
zwolenia wydanego przed 1 maja 2004 r., a wiêc przed akcesj¹ Polski do Unii
Europejskiej, s¹ zgodne z prawem wspólnotowym. Trybuna³ Sprawiedliwoœci
wskaza³, ¿e opisanym dzia³aniem Rzeczpospolita Polska uchybi³a postano-
wieniom prawa wspólnotowego, a w szczególnoœci przepisom dyrektywy
nr 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r.
w sprawie wspólnotowego kodeksu odnosz¹cego siê do produktów leczni-
czych stosowanych u ludzi.

Szacuje siê, ¿e obecnie oko³o 50% krajowego rynku farmaceutycznego
stanowi¹ w³aœnie produkty generyczne. Tak znacz¹cy udzia³ wynika niew¹t-
pliwie z faktu, ¿e produkt bêd¹cy zamiennikiem jest nierzadko znacznie tañ-
szy od produktu oryginalnego. Dlatego te¿ z punktu widzenia pacjenta
funkcjonuj¹ce dotychczas rozwi¹zanie jest korzystniejsze pod wzglêdem fi-
nansowym. Niemniej jednak istnieje obawa, ¿e przytoczony na wstêpie wy-
rok spowoduje stopniowe ograniczenie dostêpnoœci zamienników drogich
leków albo te¿ ¿e koniecznoœæ spe³nienia dodatkowych wymagañ unijnych
podczas rejestracji generycznych produktów leczniczych spowoduje wzrost
ich cen.

Maj¹c na wzglêdzie przedstawione fakty, pragnê zapytaæ, w jakim stop-
niu uzasadnione mog¹ byæ obawy co do tego, ¿e koniecznoœæ wykonania
wspomnianego orzeczenia bêdzie mia³a prze³o¿enie na wzrost cen produktów
leczniczych. Jeœli tak bêdzie, to czy mo¿na ju¿ teraz oszacowaæ, jak znacz¹ca
bêdzie ta zmiana? Czy w wypadku ziszczenia siê opisanego scenariusza Mi-
nisterstwo Zdrowia zamierza podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia
negatywnych skutków finansowych po stronie pacjenta, np. poprzez odpo-
wiednie zwiêkszenie refundacji?

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Ryszarda Knosali z dnia 4 lutego

2011 r., które zosta³o przekazane pismem Pani Gra¿yny Anny Sztark Wicemarsza-
³ek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej BPS/DSK-043-3347/11 z dnia 9 lutego 2011 r.,
uprzejmie informujê, i¿ dokumentacja pozwoleñ na dopuszczenie do obrotu, których
dotyczy³ przedmiotowy wyrok TSUE, zosta³a uzupe³niona na warunkach okreœlonych
w Traktacie Akcesyjnym oraz zgodnie z dyrektyw¹ 2001/83/WE, tym samym jest ona
zgodna z prawem Unii Europejskiej. Wszystkie przed³u¿one w procesie harmonizacji
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pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, w tym równie¿ pozwo-
lenia na dopuszczenie do obrotu odpowiedników produktu Plavix, spe³niaj¹ obecnie
wymagania okreœlone w art. 6 dyrektywy 2001/83/WE, przedstawione równie¿
w omawianym orzeczeniu TSUE, jak i pozosta³ych przepisach acquis communautaire.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Andrzej W³odarczyk
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marsza³ku!
W dniu 22 lipca 2010 r. grupa senatorów z³o¿y³a do laski marsza³kow-

skiej projekt uchwa³y o uczczeniu postaci i dokonañ b³ogos³awionego ojca
Stanis³awa Papczyñskiego (druk nr 943). Bezprecedensowe jest tak d³ugie
oczekiwanie na rozpatrzenie tej uchwa³y.

Zwracam siê do Pana Marsza³ka z uprzejm¹ proœb¹ o spowodowanie,
aby procedowanie nad t¹ uchwa³¹ przyspieszy³o. S¹dzê, ¿e postaæ zakonni-
ka z czasów potopu szwedzkiego nie powinna wspó³czeœnie budziæ kontro-
wersji politycznych.

Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ

Warszawa, 16 lutego 2011 r.

Pan
Stanis³aw Kogut
Senator RP

W odpowiedzi na skierowane do mnie Pañskie oœwiadczenie w sprawie procedowa-
nia nad projektem uchwa³y dla uczczenia postaci i dokonañ b³ogos³awionego Ojca Sta-
nis³awa Papczyñskiego (druk senacki nr 943), z³o¿one podczas 70. posiedzenia
Senatu, informujê Pana Senatora, i¿ Komisja Ustawodawcza zaplanowa³a pierwsze
czytanie tego projektu, które zgodnie z przyjêtym harmonogramem prac legislacyjnych
odbêdzie siê 1 marca 2011 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeñ plenarnych Senatu.

Bogdan Borusewicz
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z apelami i licznymi pismami, które otrzyma³em od samo-

rz¹dowców powiatów gi¿yckiego i mr¹gowskiego, zwracam siê do Pana Mini-
stra z proœb¹ o ponowne rozwa¿enie decyzji o likwidacji wydzia³ów pracy
przy S¹dzie Rejonowym w Gi¿ycku i Biskupcu.

Samorz¹dowcy gmin le¿¹cych w obrêbie wymienionych powiatów nie
kryj¹ swojego niepokoju wywo³anego powy¿sz¹ decyzj¹. Utrzymanie obu
wydzia³ów pracy le¿y w dobrze pojêtym interesie mieszkañców. Niestabil-
noœæ gospodarcza i sezonowoœæ zatrudnienia na tych terenach sprzyja czê-
stym sporom wynikaj¹cym ze stosunku pracy. Reorganizacja s¹dów pracy,
wobec niesprzyjaj¹cej, ciê¿kiej sytuacji spo³eczno-ekonomicznej naszego spo-
³eczeñstwa, trudnoœci z dojazdem z odleg³ych miejscowoœci naszego powiatu
do S¹du Pracy w Kêtrzynie czy, w przypadku Biskupca, do S¹du Pracy
w Szczytnie, mo¿e doprowadziæ do bardzo niekorzystnego zjawiska, tj. re-
zygnacji osób pokrzywdzonych z walki o swoje prawa konstytucyjne z racji
braku œrodków. Nale¿y podkreœliæ, ¿e sprawy z zakresu prawa pracy s¹ wol-
ne od kosztów wpisu, co ma zwiêkszyæ dostêp do tej formy ochrony praw pra-
cowniczych. Decyzja o likwidacji wymienionych wydzia³ów znacznie os³abia
te argumenty.

Wierzê, ¿e przedstawione racje znajd¹ zrozumienie u Pana Ministra i bê-
d¹ podstaw¹ do zweryfikowania pogl¹du w sprawie likwidacji Wydzia³ów
Pracy w Gi¿ycku i Biskupcu.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka

OdpowiedŸ

Warszawa, 22.03.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

Wydzia³ów Pracy w S¹dach Rejonowych w Biskupcu i Gi¿ycku z³o¿one podczas 70. po-
siedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lutego 2011 r., które przekazane
zosta³o przy piœmie z dnia 9 lutego 2011 r. Nr BPS/DSK-043-3349/11 – uprzejmie
przedstawiam, co nastêpuje.

Dzia³ania maj¹ce na celu zniesienie niewielkich wydzia³ów pracy funkcjonuj¹cych
w s¹dach rejonowych podjête zosta³y przede wszystkim z uwagi na znacz¹cy spadek
wp³ywu spraw pracowniczych na przestrzeni ostatnich lat. Wp³yw spraw pracowni-
czych w s¹dach rejonowych zmala³ z 324.382 w 2001 r. do 95.062 w 2010 r., czyli do
poziomu 29,3% wp³ywu z roku 2001. W zakresie najwa¿niejszych kategorii spraw „P”
i „P-upr” wp³yw spad³ z 302.692 spraw (2001 r.) do 72.145 (2010 r.), a wiêc do poziomu
23,8% wp³ywu z roku 2001.
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W wyniku przeprowadzonej analizy podjêta zosta³a decyzja o potrzebie likwidacji
wydzia³ów pracy w niektórych s¹dach rejonowych i przekazaniu spraw pracowniczych
do w³aœciwoœci miejscowej s¹siednich jednostek.

W kontekœcie omawianej reorganizacji podnieœæ równie¿ nale¿y, ¿e na 165 s¹dów
rejonowych, w których dzia³aj¹ obecnie wydzia³y pracy, w 128 jednostkach etatyzacja
pionu pracy nie przekracza 1 etatu. Dane te ukazuj¹ drastyczne rozproszenie kadry
orzeczniczej w pionie pracy. Jest to zjawisko niekorzystne nie tylko ze wzglêdu na w³a-
œciwe zarz¹dzanie kadrami, ale równie¿ dla zapewnienia odpowiedniego poziomu orzecz-
nictwa.

Z punktu widzenia etatyzacji, obci¹¿enia i racjonalnego wykorzystania kadry,
utrzymywanie niewielkich wydzia³ów pracy w s¹dach rejonowych nie znajduje uzasad-
nienia. Zak³ada siê, ¿e wp³yw spraw pracowniczych powinien byæ na tyle du¿y, aby sta-
nowi³ obci¹¿enie dla co najmniej 2 etatów sêdziowskich. Dopiero w takiej sytuacji
w pe³ni zasadne jest utworzenie wydzia³u pracy.

Podkreœliæ trzeba, ¿e wspomniane zmiany organizacyjne uwarunkowane s¹ potrze-
b¹ racjonalizacji struktury s¹dów, które winny sk³adaæ siê z wydzia³ów o odpowiednim
potencjale kadrowym, jak te¿ koniecznoœci¹ zapewnienia w³aœciwego wykorzystania
wysokospecjalizowanej kadry orzeczniczej.

Uprzejmie informujê, ¿e w wyniku analizy informacji uzyskanych przez Minister-
stwo Sprawiedliwoœci w toku przeprowadzonych konsultacji oraz uzgodnieñ miêdzyre-
sortowych, a dotycz¹cych funkcjonowania wydzia³ów pracy w s¹dach rejonowych
okrêgu olsztyñskiego, podjêta zosta³a decyzja o utrzymaniu Wydzia³ów Pracy funkcjo-
nuj¹cych w S¹dach Rejonowych w Biskupcu i Gi¿ycku. Rozporz¹dzenie Ministra Spra-
wiedliwoœci z dnia 10 marca 2011 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie utworzenia
s¹dów pracy i s¹dów ubezpieczeñ spo³ecznych, uwzglêdniaj¹ce zniesienie z dniem
1 kwietnia 2011 r. niewielkich wydzia³ów pracy w s¹dach rejonowych, nie zawiera za-
tem przepisów w zakresie likwidacji Wydzia³ów Pracy w S¹dach Rejonowych w Biskup-
cu i Gi¿ycku.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatorów Marka Konopki,
Piotra Gruszczyñskiego,Stanis³awa Jurcewicza, Jacka Swakonia

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra w sprawie, z jak¹ liczni wyborcy zg³asza-

j¹ siê do naszych biur. Kwestia dotyczy osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracê i dodatkowo prowadz¹cych drobn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Prawo nak³ada na te osoby obowi¹zek op³aty sk³adki zdrowotnej w wysoko-
œci 235 z³ miesiêcznie. Oczywiste jest, ¿e osoby te posiadaj¹ ubezpieczenie
zdrowotne z tytu³u umowy o pracê. A z tej przyczyny, i¿ chodzi zazwyczaj
o nieregularn¹, dorywcz¹ dzia³alnoœæ, przychód czêsto zamyka siê w kwocie
do 500 z³. Jednak obci¹¿enie sk³adk¹ jest obowi¹zkiem bezwzglêdnym, tym
samym pañstwo nak³ada na obywatela ciê¿ar finansowy, czêsto rzêdu 50%
(lub wiêcej) wysokoœci przychodu. Taki stan rzeczy powoduje, i¿ ta dodatko-
wa dzia³alnoœæ jest ca³kowicie nieop³acalna.

Podatnicy z chêci¹ deklaruj¹ wolê regulowania zobowi¹zañ podatko-
wych, zgodnie z obowi¹zuj¹cym systemem finansowym, jednak z powodu
nadmiernych, niezrozumia³ych obci¹¿eñ, uciekaj¹ w szar¹ strefê, to znaczy
wykonuj¹ zlecenia i nie rejestruj¹ dzia³alnoœci gospodarczej. Skutkiem powy¿-
szego i skali zjawiska s¹ bardzo realne straty dla bud¿etu pañstwa.

Zwracamy siê do Pana Ministra o analizê obowi¹zuj¹cych przepisów
w opisanym zakresie i rozwa¿enie mo¿liwoœci zmniejszenia obci¹¿enia wo-
bec ZUS w tym przypadku. Pozwoli to na legalne prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej przez podatników i przyniesie korzyœci dla bud¿etu.

Z powa¿aniem
Marek Konopka
Piotr Gruszczyñski
Jacek Swakoñ
Stanis³aw Jurcewicz

Stanowisko
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 15 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Marka Konopkê wspól-

nie z innymi Senatorami podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2011 r.
(pismo z dnia 9 lutego br., znak: BPS/DSK-043-3350/11) w sprawie op³acania sk³adek
na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracê
oraz dodatkowo prowadz¹cych drobn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, uprzejmie informujê,
i¿ przedmiotowe oœwiadczenie zosta³o przekazane Ministrowi Zdrowia z proœb¹
o udzielenie na nie odpowiedzi zgodnie z w³aœciwoœci¹.

272 70. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2011 r.



Minister Zdrowia jako organ w³aœciwy z zakresu ochrony zdrowia i zasad organiza-
cji opieki zdrowotnej, w tym prowadz¹cy sprawy dotycz¹ce ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
(Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.) jest – w mojej ocenie – w³adny udzieliæ
najpe³niejszych wyjaœnieñ w przedmiotowej sprawie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Dariusz Daniluk

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2011.03.02

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Panów Senatorów – Pana Marka

Konopkê, Pana Piotra Gruszczyñskiego, Pana Jacka Swakonia oraz Pana Stanis³awa
Jurcewicza, przekazane przy piœmie z dnia 9 lutego 2011 r. (znak: BPS/DSK-043-
-3350/11), dotycz¹ce op³acania sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby za-
trudnione na podstawie umowy o pracê oraz dodatkowo prowadz¹cych drobn¹ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹, uprzejmie wyjaœniam, i¿ z art. 66 ust. 1 lit. a i c ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.) wynika, ¿e tytu³em do
obowi¹zkowego ubezpieczenia zdrowotnego jest zarówno zatrudnienie pracownicze
(w ramach stosunku pracy), jak równie¿ prowadzenie dzia³alnoœci pozarolniczej. Sto-
sownie natomiast do art. 82 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy ubezpieczony uzys-
kuje przychody z wiêcej ni¿ jednego tytu³u do objêcia obowi¹zkiem ubezpieczenia
zdrowotnego, sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne op³acana jest z ka¿dego z tych tytu-
³ów odrêbnie. Obowi¹zek zatem zap³aty sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne z tytu³u
prowadzonej dzia³alnoœci jest niezale¿ny zarówno od kwoty wynagrodzenia ze stosun-
ku pracy jak równie¿ od wysokoœci osi¹ganego przychodu z tytu³u prowadzonej dzia³al-
noœci gospodarczej.

Przepis art. 82 ust. 1 ww. ustawy jest ogóln¹ zasad¹ i zobowi¹zuje ka¿d¹ osobê uzy-
skuj¹c¹ przychody z ró¿nych tytu³ów do op³acania sk³adki zdrowotnej z tych tytu³ów
odrêbnie. Zasada ta dotyczy nie tylko osób które ³¹cz¹ zatrudnienie pracownicze z pro-
wadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, lecz równie¿ osób, które ³¹cz¹ inne tytu³y do
obowi¹zkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Ka¿dorazowe odstêpstwo od tej zasady
musia³oby byæ szczególnie uzasadnione, uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ niedopuszczenia
do wszelkiej dyskryminacji. Odstêpstwa od zasady op³acania sk³adki z ka¿dego odrêb-
nego tytu³u, z którego uzyskiwany jest przychód przewidziane s¹ w przepisach art. 82
ust. 8–11 ustawy i dotycz¹ w szczególnoœci pracuj¹cych emerytów/rencistów pobiera-
j¹cych niskie kwoty emerytur/rent w zbiegu z niskimi przychodami z dzia³alnoœci go-

70. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2011 r. 273



spodarczej oraz pracuj¹cych osób zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego
stopnia niepe³nosprawnoœci osi¹gaj¹cych nieznaczny przychód z dzia³alnoœci gospo-
darczej. Wymienione wyj¹tki uzasadnione s¹ ze wzglêdów spo³ecznych. Inne wzglêdy,
w szczególnoœci dotycz¹ce wspierania przedsiêbiorczoœci, mog¹ byæ brane pod rozwagê
przy formu³owaniu przepisów dotycz¹cych obci¹¿eñ publicznoprawnych (sk³adek na
ubezpieczenie zdrowotne), jednak¿e przy wprowadzaniu takich rozwi¹zañ nale¿y mieæ
szczególnie na wzglêdzie wskazan¹ powy¿ej koniecznoœæ niedopuszczenia do dyskry-
minacji innych osób ³¹cz¹cych tytu³y i zobowi¹zanych do op³acania sk³adki na ubez-
pieczenie zdrowotne, jak równie¿ nale¿y mieæ na wzglêdzie skutki finansowe dla
sektora ochrony zdrowia. Œrodki uzyskane bowiem z tytu³u sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne przeznaczane s¹ na finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Zmniejsze-
nie wp³ywów z tytu³u sk³adki mo¿e bowiem poci¹gaæ za sob¹ zmniejszenie nak³adów
na opiekê zdrowotn¹, a to mo¿e mieæ prze³o¿enie na ograniczenie dostêpu do ww.
œwiadczeñ.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê problemami z interpretacj¹ przepisów

ustawy o podatku od towarów i us³ug (zwanej ustaw¹ VAT) i ustawy zmienia-
j¹cej (ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towa-
rów i us³ug oraz ustawy o transporcie drogowym) zwracam siê z proœb¹
o wyjaœnienie, czy przys³uguje odliczenie VAT od paliw do samochodów na-
bytych przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Zakaz odliczania podatku VAT od paliw do samochodów osobowych oraz
innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej nieprze-
kraczaj¹cej 3,5 t, innych ni¿ œciœle okreœlone w art. 86 ust. 4, do dnia 31 grud-
nia 2010 r. by³ uregulowany w art. 88 ust. 3 ustawy VAT. Przepis ten zosta³
uchylony z dniem 1 stycznia 2011 r.

Nowy zakaz wprowadzono ustaw¹ z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz ustawy o transporcie drogowym
(DzU z 2010 r., Nr 247, poz. 1652) i zapisano go w nastêpuj¹cy sposób.
„Art. 4. W okresie od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy do dnia 31 grud-
nia 2012 r., obni¿enia kwoty lub zwrotu ró¿nicy podatku nale¿nego nie stosu-
je siê do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napêdowego
oraz gazu, wykorzystywanych do napêdu samochodów osobowych oraz in-
nych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1”.

W przepisie art. 3 ust. 1 czytamy: „Art. 3.1. W okresie od dnia wejœcia
w ¿ycie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku nabycia
samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 3,5 tony kwotê podatku naliczo-
nego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stanowi 60%
kwoty podatku okreœlonej w fakturze lub kwoty podatku nale¿nego z tytu³u
wewn¹trzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku nale¿nego od
dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie wiêcej jed-
nak ni¿ 6000 z³, z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy: (...)”.
Z konstrukcji ustawowej wynika zatem, ¿e ograniczenie mo¿liwoœci odli-

czania VAT od paliw dotyczy tylko i wy³¹cznie pojazdów, o których mowa
w art. 3 ust. 1, a wiêc tylko i wy³¹cznie tych nabywanych po 1 stycznia
2011 r. (po dniu wejœcia w ¿ycie ustawy do 31 grudnia 2012 r.). Czy tak jest
istotnie?

Czy je¿eli interpretowa³oby siê ten przepis inaczej, to na³o¿enie zakazu
odliczania VAT na samochody nabyte przed 1 stycznia 2011 r. nie spowodo-
wa³oby ograniczenia nabytych wczeœniej praw?

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 4 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka, znak BPS/DSK-043-3351/11 z dnia 9 lutego

2011 r., przy którym zosta³o przes³ane oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora S³a-
womira Kowalskiego w sprawie odliczania podatku od towarów i us³ug od nabywanych
paliw wykorzystywanych do napêdu samochodów nabytych przed dniem 1 stycznia
2011 roku, uprzejmie informujê.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., zgodnie z art. 4
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz
ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 246, poz. 1652), obni¿enia kwoty lub zwrotu
ró¿nicy podatku nale¿nego nie stosuje siê do nabywanych przez podatnika paliw silni-
kowych, oleju napêdowego oraz gazu, wykorzystywanych do napêdu samochodów oso-
bowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 ww.
ustawy. Ograniczenie to, dotyczy nabywanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do
dnia 31 grudnia 2012 r. paliw wykorzystywanych do napêdu ww. samochodów i pojaz-
dów bez wzglêdu na okres, w jakim dokonano nabycia tych samochodów i pojazdów,
których kryteria okreœlono w art. 3 ust. 1 ww. ustawy (z uwzglêdnieniem ust. 2 art. 3).

W przypadku dokonywania bie¿¹cych zakupów ww. paliw nie mo¿na mówiæ o na-
ruszeniu praw nabytych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z interpelacj¹ dotycz¹c¹ zaœwiadczeñ z okrêgowej stacji kontroli

pojazdów, potwierdzaj¹cych parametry pojazdu, który ma mieæ pe³ne odliczenie
VAT, jeœli chodzi o nabycie paliwa, zwracam siê z zapytaniem o mo¿liwoœæ wpro-
wadzenia przepisu zrównuj¹cego takie zaœwiadczenia do celów VAT, PIT, CIT,
w taki sposób, by podatnik tylko raz pobiera³ zaœwiadczenie, które potwierdza
stan faktyczny i parametry pojazdu, i ¿eby by³o ono wa¿ne w odniesieniu do
wszystkich podatków i w takim samym trybie by³o przechowywane lub dostar-
czane do naczelnika w³aœciwego urzêdu skarbowego.

Ustawa VAT wprowadza obowi¹zek posiadania zaœwiadczenia z okrêgowej
stacji kontroli pojazdów potwierdzaj¹cego, ¿e pojazd jest umownie okreœlony jako
ciê¿arowy, poniewa¿ jest wymieniony w jednej z kilku wskazanych kategorii po-
jazdów. Taki sam obowi¹zek wprowadzaj¹ obie ustawy o podatkach dochodo-
wych, o podatku od osób fizycznych – PIT i od osób prawnych – CIT.

W po³owie roku 2010 ukaza³a siê oficjalna wypowiedŸ Ministerstwa Fi-
nansów, wed³ug której zaœwiadczenia wydane dla potrzeb VAT, wskazuj¹ce
parametry pojazdu wed³ug ustawy VAT, nie mog¹ byæ wykorzystywane
w sprawach podatku dochodowego, gdzie parametry pojazdów zosta³y usta-
lone identycznie, ale podstawa na zaœwiadczeniu nie przywo³uje ustawy
o podatku dochodowym.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na wyst¹pienie z dnia 9 lutego 2011 r. Nr BPS/DSK-043-3351/11,

przy którym za³¹czono oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora S³awomira Kowal-
skiego podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2011 r. w sprawie warun-
ków wymaganych dla zaliczenia okreœlonych pojazdów samochodowych do kategorii
samochodów ciê¿arowych, uprzejmie wyjaœniam.

Przez samochód osobowy, o którym mowa w art. 5b pkt 19 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze
zm.), zwanej dalej „ustaw¹ PIT” oraz w art. 4a pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z póŸn.
zm.), zwanej dalej ustaw¹ CIT”, rozumie siê pojazd samochodowy o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu
nie wiêcej ni¿ 9 osób ³¹cznie z kierowc¹, z wyj¹tkiem:

a) pojazdu samochodowego maj¹cego jeden rz¹d siedzeñ, który oddzielony jest od
czêœci przeznaczonej do przewozu ³adunków œcian¹ lub trwa³¹ przegrod¹, klasyfi-
kowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wie-
lozadaniowy, van,
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b) pojazdu samochodowego maj¹cego wiêcej ni¿ jeden rz¹d siedzeñ, które oddzielone
s¹ od czêœci przeznaczonej do przewozu ³adunków œcian¹ lub trwa³¹ przegrod¹
i u którego d³ugoœæ czêœci przeznaczonej do przewozu ³adunków, mierzona po pod-
³odze od najdalej wysuniêtego punktu pod³ogi pozwalaj¹cego postawiæ pionow¹
œcianê lub trwa³¹ przegrodê pomiêdzy pod³og¹ a sufitem do tylnej krawêdzi pod³o-
gi, przekracza 50% d³ugoœci pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa
w zdaniu poprzednim, d³ugoœæ pojazdu stanowi odleg³oœæ pomiêdzy doln¹ krawê-
dzi¹ przedniej szyby pojazdu a tyln¹ krawêdzi¹ pod³ogi czêœci pojazdu przeznaczo-
nej do przewozu ³adunków, mierzona w linii poziomej wzd³u¿ pojazdu pomiêdzy
doln¹ krawêdzi¹ przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od
tylnej krawêdzi pod³ogi czêœci pojazdu przeznaczonej do przewozu ³adunków,

c) pojazdu samochodowego, który ma otwart¹ czêœæ przeznaczon¹ do przewozu ³a-
dunków,

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinê kierowcy i nadwozie przeznaczone
do przewozu ³adunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

e) pojazdu samochodowego bêd¹cego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów
prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w za³¹czniku nr 9 do
ustawy o podatku od towarów i us³ug.

Natomiast stosownie do art. 5c ustawy PIT oraz art. 4b ustawy CIT w przypadku
pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 3,5 to-
ny spe³nienie wymagañ okreœlonych odpowiednio w art. 5a pkt 19 lit. a)–d) (PIT) oraz
art. 4a pkt 9 lit. a)–d) (CIT) pozwalaj¹cych na niezaliczenie danego pojazdu samochodo-
wego do samochodów osobowych, stwierdza siê na podstawie dodatkowego badania
technicznego przeprowadzonego przez okrêgow¹ stacjê kontroli pojazdów, potwierdzo-
nego zaœwiadczeniem wydanym przez tê stacjê, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu,
zawieraj¹cego w³aœciw¹ adnotacjê o spe³nieniu tych wymagañ. Kopiê takiego zaœwiad-
czenia podatnik jest obowi¹zany dostarczyæ, w terminie 14 dni od dnia jego otrzyma-
nia, w³aœciwemu naczelnikowi urzêdu skarbowego. W przypadku gdy w ww. pojeŸdzie
dla którego wydano zaœwiadczenie, zosta³y wprowadzone zmiany, w wyniku których
pojazd nie spe³nia wymagañ, o których mowa w art. 5a pkt 19 lit. a)–d) ustawy PIT oraz
w art. 4a pkt 9 lit. a)–d) ustawy CIT podatnik obowi¹zany jest do pisemnego zawiado-
mienia w³aœciwego naczelnika urzêdu skarbowego o tych okolicznoœciach, w terminie
7 dni od ich zaistnienia.

Z powy¿szego wynika, i¿ zarówno ustawa PIT jak i ustawa CIT w sposób jednoznacz-
ny okreœla przes³anki dla uznania samochodu – dla celów podatków dochodowych – za
pojazd niebêd¹cy samochodem osobowym.

Jednym z warunków jest m.in. posiadanie stosownego zaœwiadczenia, którego ko-
piê nale¿y dostarczyæ do urzêdu skarbowego.

Identyczne przes³anki dla uznania samochodu za pojazd niebêd¹cy samochodem
osobowym obowi¹zuj¹ w zakresie podatku VAT. Do koñca 2010 roku okreœla³ je prze-
pis art. 86 ust. 4 pkt 1–4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
(Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z póŸn. zm.), w okresie 2011–2012 przepis art. 3 ust. 2
pkt 1–4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug
oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 247 poz. 1652), natomiast pocz¹wszy
od dnia 1 stycznia 2013 r. przepis art. 86a ust. 2 pkt 1–4 ustawy o podatku od towarów
i us³ug.

Podstawa prawna przeprowadzenia dodatkowych badañ technicznych oraz wyda-
nia stosownego w tym zakresie zaœwiadczenia zawarta jest w przepisach o ruchu dro-
gowym.

Stosownie do przepisów art. 81 ust. 2 oraz ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.), bada-
nia techniczne dzieli siê na badania okresowe i badania dodatkowe.

Dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd, dla którego okreœlono wy-
magania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póŸn.
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zm.) lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póŸn. zm.).

Badania techniczne polegaj¹ na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom tech-
nicznym okreœlonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym, ustawie z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U., Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.), ustawie
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póŸn. zm.) lub ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-
wym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póŸn. zm.), o czym stanowi
§ 1 pkt 1 lit. a) rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzeœnia 2009 r.
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badañ technicznych pojazdów oraz
wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 155, poz. 1232).

Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 12 ww. rozporz¹dzenia, zakres dodatkowego ba-
dania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy – Prawo o ruchu
drogowym dla którego okreœlono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do-
chodowym od osób prawnych obejmuje sprawdzenie i ocenê spe³nienia dodatkowych
warunków technicznych, w sposób okreœlony w pkt 1 dzia³u I za³¹cznika nr 1 do rozpo-
rz¹dzenia oraz w pkt 7 dzia³u I za³¹cznika nr 4 do rozporz¹dzenia.

W punkcie 7 dzia³u I za³¹cznika nr 4 do rozporz¹dzenia, w ramach dodatkowego
badania technicznego pojazdu, dla którego okreœlono wymagania techniczne w przepi-
sach ustawy o podatku od towarów i us³ug, ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako kryterium uzna-
nia stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposa¿enia i czêœci za niezgodny
z warunkami technicznymi, wskazano brak spe³nienia warunków okreœlonych w art. 86
ust. 4 pkt 1–4 ustawy o podatku od towarów i us³ug.

Pomimo jednak takiej treœci punktu 7.1. powy¿ej wskazanego za³¹cznika do rozpo-
rz¹dzenia, uznaæ nale¿y, ¿e nie ma przeszkód, by dla celów podatków dochodowych,
podatnik móg³ dostarczyæ do naczelnika urzêdu skarbowego zaœwiadczenie, z którego
wynika, ¿e dany pojazd spe³nia warunki okreœlone w art. 86 ust. 4 pkt 1–4 ustawy o po-
datku od towarów i us³ug – w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Takie stanowisko Ministerstwo Finansów zaprezentowa³o w odpowiedzi na wy-
st¹pienie „Gazety Podatkowej” w paŸdzierniku 2010 roku.

Bior¹c jednak pod uwagê, docieraj¹ce do Ministerstwa Finansów sygna³y zbie¿ne ze
zg³oszonymi przez Pana Senatora o przypadkach nieuznawania przez organy podatkowe na
gruncie ustaw o podatku dochodowym zaœwiadczeñ wydanych dla potrzeb podatku VAT,
potwierdzam zasadnoœæ dokonania stosownych zmian w obowi¹zuj¹cych przepisach.

W zwi¹zku z tym, wyst¹pi³em w dniu 12 stycznia 2011 r. do Ministra Infrastruktury
z wnioskiem o podjêcie prac maj¹cych na celu zmianê rozporz¹dzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 18 wrzeœnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania ba-
dañ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
(Dz. U. Nr 155, poz. 1232), tak by zaœwiadczenie potwierdza³o, ¿e dany pojazd nie jest sa-
mochodem osobowym zarówno dla celów podatku VAT, jak i podatków dochodowych.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e w toku prac legislacyjnych w Sej-
mie RP znajduje siê projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci oraz niektórych in-
nych ustaw (druk nr 2566), w którym m.in. dostosowuje siê przepisy ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do
uregulowañ obowi¹zuj¹cych od dnia 1 stycznia 2011 r. w podatku od towarów i us³ug w za-
kresie pojazdów samochodowych, w tym samochodów osobowych i innych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z interwencj¹ cz³onków Rady Miejskiej w Kêtach zwracam siê

z zapytaniem o mo¿liwoœæ umieszczenia inwestycji o nazwie „Beskidzka Dro-
ga Integracyjna” na liœcie zadañ, których realizacja rozpocznie siê po roku
2013.

Budowa przedmiotowej drogi jest przedsiêwziêciem, z którym zwi¹zane
s¹ olbrzymie oczekiwania dotycz¹ce usprawnienia komunikacji. Interes lo-
kalny, a tak¿e kierunek przyjêtej polityki transportowej w regionie, wskazuj¹
na koniecznoœæ jak najszybszego powstania tej drogi. Rozwój gospodarczy
spowodowa³, ¿e natê¿enie ruchu na naszych drogach wzros³o równomiernie
na ca³ej d³ugoœci do granic maksymalnej przepustowoœci.

Blokowanie tej kluczowej inwestycji sprawi, ¿e jedyne rozwi¹zanie pro-
blemu bêdzie od³o¿one w czasie byæ mo¿e na wiele lat i spowoduje dalsze po-
wstawanie korków, zwiêkszenie natê¿enia ha³asu, zanieczyszczeñ oraz
zahamowanie rozwoju gospodarczego.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego przekazane przy

piœmie z dnia 9 lutego 2011 r. (sygn. BPS/DSK-043-3352/11) w sprawie realizacji Bes-
kidzkiej Drogi Integracyjnej, przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

„Beskidzka Droga Integracyjna” w Ma³opolsce i na Œl¹sku jest efektem wspólnych
starañ 12 gmin i 5 miast le¿¹cych wzd³u¿ istniej¹cego przebiegu drogi krajowej nr 52
oraz jej zarz¹dcy tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ Kraków.
Bardzo wysokie i równomierne natê¿enie ruchu siêgaj¹ce granicy przepustowoœci spo-
wodowa³o koniecznoœæ podniesienia jej parametrów technicznych. Ma³e odleg³oœci
miêdzy miastami po³o¿onymi w ci¹gu drogi oraz centra przez które przebiega obecnie
DK 52 czyni¹ bezzasadnym na znacznym odcinku modernizacjê drogi i powoduj¹ ko-
niecznoœæ poprowadzenia jej po nowym œladzie na prawie ca³ym odcinku Bielsko-Bia³a
– G³ogoczów.

G³ównym celem przedsiêwziêcia jest budowa nowej drogi dwujezdniowej o wyso-
kich paramentach technicznych odci¹¿aj¹cej istniej¹cy ci¹g obecnej drogi krajowej
nr 52 w celu usprawnienia ruchu, zwiêkszenia bezpieczeñstwa oraz odci¹¿enie miej-
scowoœci le¿¹cych przy trasie istniej¹cej drogi krajowej od ruchu tranzytowego. Przed-
siêwziêcie ma charakter ponadlokalny. Najwa¿niejszymi efektami tego przedsiêwziêcia
bêdzie:

– wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miejscowoœci le¿¹cych na trasie ist-
niej¹cej drogi krajowej nr 52,
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– zwiêkszenie przepustowoœci i prêdkoœci ruchu tranzytowego,
– poprawa bezpieczeñstwa ruchu na drodze, zmniejszenie wypadkowoœci, uaktyw-

nienie terenów wzd³u¿ projektowanej drogi, mo¿liwoœæ pozyskania nowych miejsc
pracy,

– poprawa warunków ekologicznych mieszkañców miast i gmin mieszkaj¹cych
w korytarzu istniej¹cej drogi krajowej nr 52.

Celem opracowania jest wybór najkorzystniejszego pod wzglêdem œrodowiskowym,
ekonomicznym, u¿ytkowym i spo³ecznym wariantu przebiegu BDI, uœciœlenie koryta-
rza terenu, przygotowanie materia³ów, które pos³u¿¹ do przygotowania wniosku o wy-
danie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia
oraz wybór optymalnych wariantów rozwi¹zañ projektowych, przeznaczonych do dal-
szych faz opracowania.

Maj¹c na uwadze etap na jakim obecnie znajduje siê zadanie, resort infrastruktury
nie móg³ uj¹æ przedmiotowej inwestycji w uchwalonym przez Radê Ministrów w dniu
25 stycznia br. programie wieloletnim pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata
2011–2015”.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ zakres rzeczowy zawarty w Programie musia³
zostaæ dostosowany do aktualnych mo¿liwoœci finansowych pañstwa i opiera siê na
trzech dokumentach finansowych:

1) Wieloletnim Planie Finansowym Pañstwa na lata 2011–2013,
2) Ustawie bud¿etowej na rok 2011, która w za³¹czniku nr 11 wskazuje limity wydat-

ków zarówno bud¿etu pañstwa jak i Krajowego Funduszu Drogowego na zadania
drogowe,

3) Uchwale Rady Ministrów z dnia 19 paŸdziernika w 2010 r. w sprawie niektórych
dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ programu wieloletniego pod nazw¹ „Program Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012”.

Ministerstwo Infrastruktury musia³o dostosowaæ zakres rzeczowy Programu Budo-
wy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 do wyznaczonych limitów wydatków. Opraco-
wuj¹c listê zadañ inwestycyjnych brano pod uwagê przede wszystkim stan
przygotowania i zaawansowania prac, na jakim znajdowa³y siê poszczególne zadania
oraz mo¿liwoœæ zaabsorbowania alokacji œrodków unijnych na inwestycje drogowe,
a tak¿e inwestycje priorytetowe wynikaj¹ce z zawartych zobowi¹zañ.

Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e resort infrastruktury dostrzega koniecznoœæ od-
powiedniego przygotowania zadañ do realizacji jako czynnika niezbêdnego dla zacho-
wania ci¹g³oœci realizacji inwestycji drogowych. W zwi¹zku z powy¿szym proces
przygotowania zadañ do realizacji bêdzie kontynuowany tak, aby w sytuacji pojawienia
siê dodatkowych œrodków p³ynnie przejœæ w fazê realizacji.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

W trakcie dy¿uru senatorskiego zapozna³em siê z uwagami dotycz¹cymi
obowi¹zku prowadzenia ewidencji obrotu z zastosowaniem kas rejestru-
j¹cych. Od 1 maja 2011 r. obowi¹zek ten zostanie znacznie rozszerzony.

Z informacji, które przekazano mi w trakcie dy¿uru, wynika, ¿e obo-
wi¹zek ten zostanie na³o¿ony m.in. na ¿³obki. Za³¹cznik do rozporz¹dzenia
ministra finansów opiera siê na symbolach PKWiU, a nie na podmiotach.
W efekcie zwolnione z obowi¹zku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem
kas fiskalnych s¹ szko³y i przedszkola. ¯³obki musz¹ jednak ten wymóg
spe³niæ.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o przeanalizowanie
przedstawionego zagadnienia.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie znak: BPS/DSK-043-3353/11 z dnia

9 lutego 2011 r. oœwiadczenie Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych w zakresie œwiadczenia
us³ug przez ¿³obki, uprzejmie informujê.

Obowi¹zek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych zosta³
wprowadzony moc¹ ustawy. Obowi¹zek ten, wynikaj¹cy z regulacji zawartych
w art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54,
poz. 535 z póŸn. zm.), dotyczy wszystkich podatników dokonuj¹cych sprzeda¿y na
rzecz osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej oraz rolników ry-
cza³towych. Minister Finansów upowa¿niony zosta³ jedynie do wprowadzenia w drodze
rozporz¹dzenia na okres przejœciowy zwolnieñ od ewidencjonowania przy zastosowa-
niu kas dla niektórych grup podatników oraz niektórych czynnoœci. Wprowadzenie kas
rejestruj¹cych jako narzêdzia ewidencjonuj¹cego obrót przy detalicznej sprzeda¿y to-
warów i œwiadczeniu us³ug mia³o miejsce w latach 1993–1994 i by³o zwi¹zane z wdro-
¿eniem w krajowym systemie podatkowym zasad funkcjonuj¹cego w krajach
cz³onkowskich UE podatku od wartoœci dodanej.

Instytucja kas rejestruj¹cych w systemie podatku od towarów i us³ug powinna byæ
kojarzona nie tylko z realizacj¹ funkcji ewidencyjnej przy zastosowaniu tych urz¹dzeñ,
ale równie¿ z koncepcj¹ ochrony praw konsumenckich w zakresie przywileju otrzyma-
nia, bez specjalnych ¿yczeñ lub ¿¹dañ ze strony klientów, dowodu dokumentuj¹cego
nabycie towaru lub us³ugi, dowodu przedstawiaj¹cego sposób skalkulowania ceny i jej
strukturê prezentuj¹c¹ kwotê naliczonego podatku na rzecz bud¿etu lub zastosowanie
ulgi albo zwolnienia od podatku. Celowoœæ rezygnacji z dalszego stosowania zwolnieñ
z obowi¹zku ewidencjonowania za pomoc¹ kas rejestruj¹cych by³o przedmiotem dezy-
deratów wnoszonych przez komisje sejmowe, licznych interpelacji poselskich oraz
wniosków i wyst¹pieñ obywatelskich. Temat by³ równie¿ szeroko komentowany przez
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prasê i inne publikatory. Rzecznik Praw Obywatelskich kieruj¹c stosowne wyst¹pienie
do Ministra Finansów, zwraca³ równie¿ uwagê na konstytucyjn¹ zasadê równoœci pod-
miotów wobec prawa i na tym tle zg³asza³ swoje zastrze¿enia do praktyki przed³u¿ania
zwolnieñ od stosowania kas, w szczególnoœci w sferze us³ug prawnych a tak¿e medycz-
nych.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r.
w sprawie zwolnieñ z obowi¹zku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas reje-
struj¹cych zrezygnowano z dalszego stosowania zwolnieñ od ewidencji kasowej w za-
kresie licznych grup zawodowych œwiadcz¹cych us³ugi m.in.: medyczne, prawnicze,
doradcze i pokrewne, zwi¹zane z szeroko rozumian¹ opiek¹ spo³eczn¹, w zakresie kul-
tury i sportu, a tak¿e dotycz¹ce szerokiej kategorii drobnych grup zawodów rzemieœlni-
czych, takich jak np.: us³ugi œlusarskie, bednarstwo, ko³odziejstwo, us³ugi hafciarskie,
us³ugi krawieckie. Tym samym obowi¹zkiem ewidencjonowania na kasach objêci bêd¹
podatnicy reprezentuj¹cy ró¿ne zawody o zró¿nicowanej skali obrotów osi¹ganych
w wyniku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

Jednoczeœnie nale¿y te¿ zaznaczyæ, i¿ ww. rozporz¹dzenie przewiduje funkcjonowa-
nie pewnych szczególnych rozwi¹zañ zwi¹zanych z wchodzeniem w obowi¹zek stoso-
wania kas do ewidencji dla podatników o bardzo ma³ych obrotach. Podatnicy
osi¹gaj¹cy obroty poni¿ej kwoty 40 000 z³ lub wykonuj¹cy niewielk¹ iloœæ transakcji
(do 50 w skali roku), czy te¿ œwiadcz¹cy us³ugi, za które zap³ata w ca³oœci wp³ywa odpo-
wiednio na rachunek bankowy podatnika s¹ nadal objêci systemem zwolnieñ od ewi-
dencjonowania przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych. Znacz¹cym jest równie¿ fakt, ¿e
w celu tworzenia odpowiednich warunków dla rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, nadal obowi¹zuje zapis ustawowy zapewniaj¹cy refundacjê kosztów nabycia
ka¿dej z kas przez podatników w wysokoœci 90% ceny zakupu (netto), nie wiêcej jednak
ni¿ 700 z³ przy zakupie kas na tzw. pierwsze wyposa¿enie. W zwi¹zku z tym, zakup kas
nie powinien stanowiæ istotnego obci¹¿enia fiskalnego.

Reasumuj¹c, rozstrzygniêcia zawarte w ww. rozporz¹dzeniu, dotycz¹ce bardzo sze-
roko zró¿nicowanej grupy podatników zgodne s¹ z rozwi¹zaniami przyjêtymi w takich
dziedzinach jak opieka spo³eczna, ochrona zdrowia i zmierzaj¹ do systematycznego
i stopniowego ograniczania zakresu odstêpstw od docelowego rozwi¹zania, o którym
mowa w art. 111 ustawy o podatku od towarów i us³ug. W ten kierunek zmian wpisuje
siê równie¿ objêcie obowi¹zkiem stosowania kas (z wyj¹tkiem sytuacji przedstawio-
nych powy¿ej) grupy podmiotów, o których mowa w oœwiadczeniu Pana Senatora.

Z powa¿aniem

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

skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Podczas dy¿uru senatorskiego zapozna³em siê z najnowszym raportem Uni-
wersyteckiego Oœrodka Monitorowania i Badania Niepo¿¹danych Dzia³añ Le-
ków. Z raportu wynika, ¿e oœrodek zanotowa³ tylko w jednym regionie Polski a¿
piêæset dwadzieœcia piêæ przypadków wystêpowania niepo¿¹danych dzia³añ
leków.

Znacznie wzros³a równie¿ liczba osób po szeœædziesi¹tym pi¹tym roku
¿ycia, które, wed³ug raportu, za¿ywaj¹ za du¿o leków, czêsto wzajemnie siê
wykluczaj¹cych. Sytuacja ta jest zwi¹zana z leczeniem siê tych pacjentów
jednoczeœnie u kilku ró¿nych specjalistów. Lekarze prowadz¹cy pacjenta
czêsto nie maj¹ wgl¹du do dokumentacji prowadzonej przez innego specjali-
stê, a pacjenci w wielu przypadkach nie informuj¹ o przyjmowanych ju¿ le-
kach, przez co nara¿eni s¹ na negatywne skutki dzia³ania jednoczeœnie
stosowanych preparatów.

W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pana Prezesa
z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci przeanalizowania tego zagadnienia.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 8.03.2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze!
W odpowiedzi na pismo z dnia 9 lutego 2011 r., dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego

przez Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego na 70. posiedzeniu Senatu w dniu
4 lutego 2011 r., uprzejmie informujê, i¿ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
Narodowy Fundusz Zdrowia zbiera dane dotycz¹ce realizowanych recept wy³¹cznie na
leki refundowane.

W ci¹gu zaledwie jednego okresu rozliczeniowego (I po³owa stycznia 2010), przea-
nalizowano ponad 1,7 min unikalnych nr Pesel w tej grupie wiekowej (od 65 roku ¿ycia)
i zaobserwowano szereg przypadków stosowania przez pacjentów leków, które w po-
³¹czeniu stanowi¹ pewne zagro¿enie dla zdrowia.

Poni¿ej niektóre z nich:
• 6 323 przypadki ³¹czenia niesteroidowych leków przeciwzapalnych z lekami prze-

ciwcukrzycowymi, co prowadzi do nasilenia dzia³ania hipoglikemicznego,
• 53 568 przypadków ³¹czenia niesteroidowych leków przeciwzapalnych z lekami

stosowanymi w leczeniu nadciœnienia, co prowadzi do os³abienia dzia³ania hipo-
tensyjnego, mo¿liwe jest te¿ wyst¹pienie niewydolnoœci nerek, a przy tym zwiêk-
szone jest ryzyko hiperkaliemii, zw³aszcza w podesz³ym wieku,

• 5 723 przypadki ³¹czenia niesteroidowych leków przeciwzapalnych z kortykoste-
rydami, co nasila ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego i niewydolnoœci
nerek,

• 343 przypadki ³¹czenia risperidonu z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, co
mo¿e powodowaæ nasilenie glikemii i konieczna jest regularna kontrola poziomu
glukozy we krwi,
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• 785 przypadków ³¹czenia risperidonu z lekami stosowanymi w leczeniu nadciœnie-
nia, co powoduje nasilenie dzia³ania hipotensyjnego,

• 430 przypadki ³¹czenia clarithromycyny z niesteroidowymi lekami przeciwzapal-
nymi, co mo¿e powodowaæ wzrost stê¿enia ich stê¿enia we krwi i zwiêkszenia ich
dzia³añ niepo¿¹danych.

Nale¿y przy tym mieæ na uwadze fakt, i¿ w bazach systemów informatycznych NFZ
brak jest informacji o zaordynowanych lekach posiadaj¹cych 100% odp³atnoœæ oraz le-
kach nabywanych bez recepty (OTC), wœród których istnieje równie¿ wiele interakcji,
zarówno pomiêdzy samymi lekami OTC jak i pomiêdzy OTC a lekami refundowanymi.

Dodatkowo nale¿y podkreœliæ, i¿ brak jest obowi¹zuj¹cego wykazu interakcji leko-
wych w postaci aplikacji informatycznej pozwalaj¹cej na automatyczne wychwycenie
tzw. „problemów lekowych” dla wszystkich ubezpieczonych na terenie kraju oraz brak
przepisów, które umo¿liwi³yby Funduszowi zakwestionowanie tego typu ordynacji lub
podejmowania jakichkolwiek interwencji w tym zakresie. Prowadzenie systemu moni-
torowania bezpieczeñstwa stosowania leków jest obowi¹zkiem ustawowym Urzêdu Re-
jestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e dane szczegó³owe dotycz¹ce refundacji spra-
wozdawane s¹ do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia miesi¹c po realizacji recep-
ty w zwi¹zku z tym s¹ to informacje ex post, które w ¿adnym stopniu nie pozwalaj¹ na
podjêcie dzia³añ mog¹cych ustrzec pacjenta przed negatywnymi skutkami dzia³ania
jednoczeœnie stosowanych preparatów.

Zgodnie z publikacj¹, któr¹ Pan Senator wskazuje w oœwiadczeniu, do interakcji
oraz nadu¿yæ leków dochodzi równie¿ bardzo czêsto przy stosowaniu leków zawiera-
j¹cych tê sam¹ substancjê czynn¹ o innej nazwie handlowej, nabywanych samodziel-
nie przez pacjentów.

PREZES
Narodowego Funduszu Zdrowia
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
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Oœwiadczenie senatora Romana Ludwiczuka

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W myœl obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorz¹dzie gminnym gmina jest zobowi¹zana do ustalenia sieci publicznych
szkó³ w taki sposób, aby umo¿liwiæ wszystkim dzieciom spe³nianie obowi¹zku
szkolnego. Ustawa ta równie¿ obliguje gminy do zapewnienia dzieciom przewo-
zu, gdy droga dziecka z domu do szko³y przekracza 3 km, w przypadku uczniów
klas I–IV szkó³ podstawowych, oraz 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI
szkó³ podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Ustalenie sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów prowadzo-
nych przez gminê, a tak¿e okreœlenie granic obwodów publicznych szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów, z wyj¹tkiem specjalnych, maj¹cych siedzibê na obszarze
gminy, nale¿y do kompetencji rady gminy. W wiêkszoœci przypadków rada gmi-
ny ustala plan sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjalnych wzd³u¿
przebiegaj¹cych granic obszarowych gminy. Powoduje to jednak takie sytuacje,
szczególnie w gminach wiejskich, ¿e dziecko mieszkaj¹ce na granicy dwóch
gmin ma znacznie bli¿ej do szko³y w gminie s¹siedniej ni¿ tej, w której mieszka.
Rodzice, wybieraj¹c dla swojego dziecka szko³ê po³o¿on¹ bli¿ej, a nie t¹, która
nale¿y do ich gminy, musz¹ ponosiæ koszt transportu dziecka. Taka sytuacja
spowodowana jest tym, ¿e gmina nie ma obowi¹zku finansowania dowozu
dziecka uczêszczaj¹cego do szko³y po³o¿onej poza obwodem, a tak¿e poza jej
obszarem administracyjnym. Z kolei gmina, która przyjmuje dziecko spoza swo-
jego obszaru, równie¿ nie ma mo¿liwoœci finansowania jego dowozu do szko³y,
mimo ¿e za dzieckiem „idzie” do bud¿etu gminy subwencja.

Potwierdzenie tej zasady znajduje siê w uchwale Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Zielonej Górze z dnia 2 lipca 2008 r., sygn. 107/08 (OwSS
2008/4/109). RIO podjê³a uchwa³ê, w której stwierdzi³a, ¿e podstaw¹ for-
maln¹ udzielenia dofinansowania z bud¿etu jednostki samorz¹du terytorial-
nego dowozu dzieci do szkó³ stanowi¹ normy prawne ujête w ustawie
o systemie oœwiaty, która stanowi przepis szczególny, normuj¹cy sferê dzia-
³alnoœci jednostki samorz¹du terytorialnego. Mo¿liwoœæ dofinansowania do-
wozu dzieci do szkó³ musi wiêc wynikaæ wprost z obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa, z uwagi na fakt, ¿e organ j.s.t. jako organ w³adzy publicznej jest obo-
wi¹zany dzia³aæ wy³¹cznie w granicach obowi¹zuj¹cego prawa. Jedyn¹ praw-
nie dopuszczaln¹ drog¹ do dofinansowania dowozu jest ewentualne rozwa-
¿enie mo¿liwoœci wsparcia finansowego zgodnie z normami okreœlonymi
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (tekst jedn. DzU
z 2008 r., Nr 115, poz. 728 ze zm.).

W uzasadnieniu do podjêtej uchwa³y RIO argumentuje, i¿ zgodnie z art. 7
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na
podstawie i w granicach prawa, a wiêc ka¿de dzia³anie musi znajdowaæ
umocowanie w przepisach upowa¿niaj¹cych do podjêcia danego aktu praw-
nego. Dlatego te¿ mo¿liwoœæ dofinansowania dowozu dzieci do szkó³ musi
wynikaæ bezpoœrednio z przepisów prawa. Tylko w takim przypadku gmina
mo¿e planowaæ wydatki w bud¿ecie. Dofinansowanie dowozu dzieci do
szkó³, które nie spe³niaj¹ kryteriów okreœlonych w u.s.o., narusza obowi¹zu-
j¹ce przepisy w tym zakresie.

Szanowna Pani Minister, maj¹c na uwadze dobro dzieci, szczególnie
dzieci z ubogich rodzin wiejskich, nale¿y rozwa¿yæ wprowadzenie takich ak-
tów prawnych, które umo¿liwi³yby rozwi¹zanie powy¿szego problemu. Uwa-
¿am, ¿e dobr¹ propozycj¹ by³oby ustalenie, podobnie jak jest w przypadku
przedszkoli, ¿e dziecko ma prawo wybraæ szko³ê po³o¿on¹ najbli¿ej jego miej-
sca zamieszkania (a nie obszaru gminy), a koszt dowozu dziecka do placówki
ponosi³aby gmina, na terenie której znajduje siê ta szko³a i która otrzymuje
subwencjê na to dziecko.

Z wyrazami szacunku
Roman Ludwiczuk
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OdpowiedŸ
Warszawa, 2011.02.24

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Romana Ludwiczuka, z³o¿onym pod-

czas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2011 r., w sprawie zmiany przepisów
dotycz¹cych zapewnienia bezp³atnego transportu dzieci do szkó³, uprzejmie informujê,
co nastêpuje.

W myœl art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.) je¿eli droga dziecka z domu do szko³y, w której
obwodzie dziecko mieszka, przekracza:

– 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkó³ podstawowych,
–4km–wprzypadkuuczniówklasV–VI szkó³podstawowychorazuczniówgimnazjów,
obowi¹zkiem gminy jest zapewnienie bezp³atnego transportu i opieki w czasie prze-

wozu lub zwrot kosztów przejazdu œrodkami komunikacji publicznej.
Podobny wymóg zawiera art. 14a ustawy o systemie oœwiaty, który odnosi siê do za-

pewnienia bezp³atnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu dziecka
i opiekuna œrodkami komunikacji publicznej do najbli¿szego publicznego przedszkola,
oddzia³u przedszkolnego w szkole podstawowej lub do publicznej innej formy wycho-
wania przedszkolnego.

Art. 17 ust. 3a mówi o zapewnieniu bezp³atnego transportu i opieki do najbli¿szej
szko³y uczniom niepe³nosprawnym, a tak¿e uczniom z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹,
upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Je¿eli dowo¿e-
nie i opiekê zapewniaj¹ rodzice ucznia (opiekunowie prawni) wówczas mo¿liwy jest
zwrot kosztów przejazdu na zasadach okreœlonych w umowie zawartej miêdzy wójtem,
burmistrzem, prezydentem miasta i rodzicami ucznia (art. 17 ust. 3a pkt 3).

Zazwyczaj, lecz nie zawsze, szko³a obwodowa jest szko³¹ po³o¿on¹ najbli¿ej miejsca
zamieszkania ucznia. Dla pewnej, niewielkiej, grupy uczniów – dla których szko³a ob-
wodowa nie jest szko³¹ najbli¿sz¹ – przepisy mog¹ byæ dyskryminuj¹ce. Je¿eli rodzic
wybierze dla dziecka szko³ê najbli¿sz¹, która jednoczeœnie nie jest szko³¹ obwodow¹, to
w myœl art. 17 ust. 3 uczeñ nie jest uprawniony do bezp³atnego transportu i opieki,
a tak¿e zwrotu kosztów przejazdu œrodkami komunikacji publicznej.

W ostatnich latach, ze wzglêdu na zmiany lokalnych sieci szkó³, odleg³oœæ miejsca
zamieszkania ucznia od szko³y nabiera szczególnego znaczenia. Zgodnie z art. 17 ust. 4
ustawy o systemie oœwiaty sieæ publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów prowadzo-
nych przez gminê ustala rada gminy. Rada gminy okreœla tak¿e granice obwodów pub-
licznych szkó³. Ustalanie obwodów szko³om publicznym jest istotne i pozwala dyrekto-
rom szkó³ na kontrolê spe³niania obowi¹zku szkolnego, a tak¿e obowi¹zku rocznego
przygotowania przedszkolnego. Jednak wyznaczenie obwodów szko³om publicznym nie
powinno stwarzaæ ograniczeñ w zapewnieniu uczniowi spe³niaj¹cemu obowi¹zek szkol-
ny bezp³atnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu.

Zatem, zgodnie z postulatem senatora Romana Ludwiczuka, kwestia wprowadze-
nia przepisu, który umo¿liwi objêcie bezp³atnym transportem lub zwrotem kosztów do-
jazdu uczniów, którzy uczêszczaj¹ do najbli¿szej szko³y niebêd¹cej ich szko³¹
obwodow¹ zostanie rozwa¿ona i ujêta w projekcie zmian ustawy o systemie oœwiaty.

Z wyrazami szacunku

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Romana Ludwiczuka

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach zwrócili siê do mnie przedsiêbiorcy z powiatu

wa³brzyskiego, zaniepokojeni konsekwencjami, jakie niesie ze sob¹ obo-
wi¹zuj¹ca ich ustawa o podatku od towarów i us³ug.

Wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cego przepisu art. 19 ust. 3 ustawy o podatku
od towarów i us³ug z dnia 11 marca 2004 r. obowi¹zek podatkowy powstaje
z chwil¹ otrzymania przez podatnika zap³aty za wydany towar, nie póŸniej
ni¿ w terminie trzydziestu dni, licz¹c od dnia wykonania us³ugi przez ten pod-
miot.

Z wy¿ej wymienionego przepisu wynika, ¿e us³ugodawca, mimo i¿ nie
otrzyma zap³aty za wykonan¹ us³ugê, zobowi¹zany jest do uiszczenia podat-
ku do urzêdu skarbowego. Jest to sytuacja szczególnie ma³o komfortowa dla
firm wspó³pracuj¹cych z podmiotami, które p³ac¹ za wykonan¹ us³ugê ze
znacznym opóŸnieniem. W przypadku podmiotów niewielkich, których faktu-
ry opiewaj¹ na znaczne z punktu widzenia ich obrotu sumy, brak terminowo-
œci zap³aty za us³ugê mo¿e doprowadziæ nawet do bankructwa us³ugodawcy.

Zwracam siê zatem do Pana Ministra z nastêpuj¹cym pytaniem.
Czy nie by³oby zasadne wyd³u¿enie terminu na wywi¹zanie siê z obo-

wi¹zku podatkowego powy¿ej trzydziestu dni b¹dŸ zaproponowanie innego
rozwi¹zania, które pomo¿e zminimalizowaæ negatywne skutki zap³aty w póŸ-
niejszym terminie, szczególnie w trudnej obecnie sytuacji rynkowej, w której
przysz³o funkcjonowaæ polskim przedsiêbiorstwom?

Z wyrazami szacunku
Roman Ludwiczuk

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 9 lutego 2011 r. znak: BPS/DSK-043-

-3356/11, przy którym zosta³o przekazane oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora
Romana Ludwiczuka podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2011 r.
w sprawie rozwa¿enia zasadnoœci wyd³u¿enia 30-dniowego terminu, wskazanego
w art. 19 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i us³ug, zwi¹zanego z okreœleniem mo-
mentu powstania obowi¹zku podatkowego lub zaproponowania innego rozwi¹zania
s³u¿¹cego zminimalizowaniu negatywnych skutków dla niewielkich przedsiêbiorców
spowodowanych opóŸnieniami w p³atnoœciach, uprzejmie informujê.

W myœl art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.), je¿eli podatnik wydaje towar podmiotowi, o któ-
rym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 (tj. prowadz¹cemu przedsiêbiorstwo maklerskie, za-
rz¹dzaj¹cemu funduszami inwestycyjnymi, agentowi, zleceniobiorcy lub innej osobie
œwiadcz¹cej us³ugi o podobnym charakterze), obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹
otrzymania przez podatnika zap³aty za wydany towar, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie
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30 dni, licz¹c od dnia wykonania us³ugi przez ten podmiot. Przepis ten okreœla szcze-
gólny moment powstania obowi¹zku podatkowego w tym podatku, odmienny od zasa-
dy ogólnej, zgodnie z któr¹ obowi¹zek ten powstaje z chwil¹ wydania towaru lub
wykonania us³ugi (art. 19 ust. 1 ustawy). Powy¿sze oznacza, i¿ podatnik podatku od
towarów i us³ug, wydaj¹c towar podmiotowi, o którym mowa w art. 19 ust. 3 ustawy,
który nie otrzyma³ zap³aty za wydany towar, ma i tak przesuniêty, w stosunku do zasa-
dy ogólnej, moment na rozpoznanie obowi¹zku podatkowego w tym podatku i brak
jest, w mojej ocenie, uzasadnienia do dalszego wyd³u¿ania tego terminu.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ w przepisach o podatku od towarów i us³ug
funkcjonuj¹ obecnie regulacje, które s³u¿¹ zminimalizowaniu negatywnych dla podat-
ników tego podatku skutków, spowodowanych opóŸnieniami w p³atnoœciach z tytu³u
zrealizowanych transakcji. S¹ to unormowania umo¿liwiaj¹ce podatnikom tego podat-
ku, którzy spe³niaj¹ okreœlone kryteria do uznania ich za tzw. ma³ych podatników, roz-
liczanie powy¿szego podatku metod¹ kasow¹, polegaj¹c¹ na tym, i¿ obowi¹zek
podatkowy z tytu³u wykonanych czynnoœci powstaje u nich z dniem uregulowania ca-
³oœci lub czêœci nale¿noœci za sprzedane towary lub œwiadczone us³ugi, nie póŸniej jed-
nak ni¿ 90. dnia, licz¹c od dnia wydania towaru lub wykonania us³ugi (art. 2 pkt 25
i art. 21 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r.). Istot¹ tej metody jest zatem przesuniêcie
momentu, w jakim zostaje rozpoznany obowi¹zek podatkowy z tytu³u dokonanych
przez ma³ego podatnika transakcji, czego konsekwencj¹ jest przesuniêcie terminu,
w jakim powinien zostaæ rozliczony podatek od tych transakcji. Ponadto wskazujê, i¿
w przepisach ww. ustawy o podatku od towarów i us³ug funkcjonuje instytucja tzw. ul-
gi na z³e d³ugi (warunki skorzystania z tej ulgi zosta³y uregulowane w art. 89a ww.
ustawy), która umo¿liwia podatnikom tego podatku – przy spe³nieniu okreœlonych wa-
runków – stosowne pomniejszenie (korektê) podatku nale¿nego w przypadku wierzy-
telnoœci, których nieœci¹galnoœæ zosta³a uprawdopodobniona, a za takie uznaje siê
wierzytelnoœci, które nie zosta³y uregulowane w ci¹gu 180 dni od up³ywu terminu ich
p³atnoœci okreœlonego w umowie lub na fakturze.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, w mojej ocenie, nie istnieje koniecznoœæ zmiany obec-
nie obowi¹zuj¹cych przepisów o podatku od towarów i us³ug w zakresie wskazanym
przez Pana Senatora.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatorów Andrzeja Misio³ka,
S³awomira Kowalskiego, Leszka Piechoty, Paw³a Klimowicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Projekt rozporz¹dzenia Rady Ministrów zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie
z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad p³atnych wprowadza zasadê nie-
pobierania op³at od pojazdów, o których mowa w art. 37a ust. 6 pkty 1 i 2
ustawy z dnia 27 paŸdziernika 1994 r. o autostradach p³atnych i Krajowym
Funduszu Drogowym, korzystaj¹cych z niektórych odcinków autostrad A1,
A2, A4 i A8. S¹ to odcinki przebiegaj¹ce w bezpoœrednim s¹siedztwie aglome-
racji i najwiêkszych polskich miast. W przypadku tak zwanej metropolii
œl¹skiej w projekcie rozporz¹dzenia ujête zosta³y dwa odcinki, odcinek auto-
strady A1 od wêz³a Gliwice-Soœnica do wêz³a Bytom i odcinek autostrady A4
od wêz³a Gliwice-Kleszczów do wêz³a Katowice-Murckowska.

Autorzy oœwiadczenia wnioskuj¹ o wprowadzenie zmian w projekcie roz-
porz¹dzenia pozwalaj¹cych na niepobieranie op³at za przejazd wszystkimi
odcinkami autostrad A1 i A4 przebiegaj¹cymi przez obszar metropolii
œl¹skiej, a wiêc na odcinku A1 od wêz³a Gliwice-Soœnica do wêz³a Port Lotni-
czy Katowice w Pyrzowicach i na odcinku A4 od wêz³a Gliwice-Kleszczów do
wêz³a Brzêczkowice.

Za przyjêciem proponowanego przez nas rozwi¹zania przemawia fakt, ¿e
wskazane odcinki autostrad A1 i A4 przebiegaj¹ wewn¹trz silnie zurbanizo-
wanego obszaru, zamieszkanego przez ponad dwa miliony mieszkañców.
Wielu z nich z uwagi na miejsce zamieszkania oraz pracy zmuszonych jest co-
dziennie przemieszczaæ siê pomiêdzy poszczególnymi miastami.

Zwracamy uwagê na to, ¿e rozwi¹zaniem proponowanym w projekcie rozpo-
rz¹dzenia wprowadza siê niezrozumia³e na Górnym Œl¹sku i niczym nieuzasadnio-
ne utrudnienia oraz pogarszanie warunków ¿ycia mieszkañców pó³nocnej
i wschodniej czêœci aglomeracji. O ile w oczekiwanej sytuacji znajduj¹ siê miesz-
kañcy takich miast jak Gliwice czy Zabrze, gdzie przejazd odcinkami autostrad
A1 i A4 w ca³oœci zostanie zwolniony z op³at, o tyle pobór op³at za przejazd na od-
cinkach pomiêdzy wêz³ami Bytom i Piekary Œl¹skie czy Katowice-Murckowska
i Brzêczkowice prowadziæ bêdzie do ucieczki kierowców na bezp³atne drogi lokal-
ne w Bytomiu, Chorzowie, Katowicach, Mys³owicach czy Sosnowcu.

Ponadto wiele w¹tpliwoœci budzi usytuowanie punktów poboru op³at,
które z natury s¹ miejscami wzmo¿onej koncentracji ruchu, praktycznie
w samym centrum Bytomia i Katowic, a tak s¹ zlokalizowane wêz³y Bytom
na autostradzie A1 i Katowice-Murckowska na autostradzie A4.

Akceptacja lokalizacji odcinków autostrad A1 i A4 wewn¹trz obszaru tak
zwanej metropolii œl¹skiej wynika³a w du¿ym stopniu z oczekiwania, i¿ wy-
budowanie i udostêpnienie tych odcinków przyniesie znacz¹c¹ poprawê
uk³adu drogowego i podniesie komfort komunikacyjny na tym obszarze. Trze-
ba pamiêtaæ, ¿e wszelkie wydatki inwestycyjne, modernizacyjne, jak i na bie-
¿¹ce utrzymanie dróg, w tym dróg krajowych przebiegaj¹cych przez obszar
tak zwanej metropolii œl¹skiej, ponoszone s¹ przede wszystkim z bud¿etów
tworz¹cych j¹ miast maj¹cych status miast na prawach powiatów.

Przyjêcie proponowanych przez nas zmian umo¿liwi równie¿ wyprowadzenie
z miast ruchu samochodowego odbywaj¹cego siê do Miêdzynarodowego Portu
Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, a tym samym istotne odci¹¿enie ich uk³a-
dów drogowych. W ten sposób dostêpnoœæ portu lotniczego „Katowice” w Pyrzowi-
cach bêdzie analogiczna do dostêpnoœci portów lotniczych w Krakowie
i Wroc³awiu, do których dojazd odcinkami autostrad A4 i A8 bêdzie bezp³atny.

Maj¹c na uwadze wskazane uzasadnienie, liczymy na wprowadzenie za-
proponowanych zmian do rozporz¹dzenia Rady Ministrów zmieniaj¹cego roz-
porz¹dzenie z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad p³atnych.

Andrzej Misio³ek
S³awomir Kowalski
Leszek Piechota
Pawe³ Klimowicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 23 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 9 lutego 2011 r., znak BPS/DSK-043-3357/11,

przekazuj¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Andrzeja Misio³ka wspólnie
z innymi senatorami podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2011 r., doty-
cz¹ce kwestii odp³atnoœci za korzystanie z obwodnic autostradowych, uprzejmie prze-
kazujê nastêpuj¹ce informacje.

W przedmiotowym oœwiadczeniu Panowie Senatorowie zwrócili siê o podjêcie dzia-
³añ zmierzaj¹cych do zmiany projektu rozporz¹dzenia Rady Ministrów zmieniaj¹cego
rozporz¹dzenie w sprawie autostrad p³atnych dotycz¹cego zwolnienia z op³at za prze-
jazdy fragmentami obwodnic miast, poprzez uzupe³nienie go o wszystkie odcinki auto-
strad A1 i A4 przebiegaj¹ce przez obszar metropolii œl¹skiej.

Uprzejmie informujê, i¿ ustalaj¹c listê autostradowych obwodnic miast objêtych
zwolnieniem z op³at resort kierowa³ siê nastêpuj¹cymi kryteriami: I) odcinek pozostaje
w zarz¹dzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; 2) odcinek zlokalizowany
jest w okolicach najbardziej zurbanizowanych miast o najwiêkszym natê¿eniu ruchu,
maj¹cych powy¿ej 600 tys. ludnoœci. Zatem projekt obejmuje obwodnice stanowi¹ce
odcinki autostrad spe³niaj¹ce powy¿sze kryteria.

Aktualnie opracowywane s¹ wyniki konsultacji spo³ecznych, w trakcie których
zg³aszano postulaty analogiczne do kwestii podniesionych w oœwiadczeniu, dlatego te¿
uprzejmie informujê, i¿ projekt rozporz¹dzenia wraz z informacj¹ dotycz¹c¹ stanowis-
ka spo³ecznoœci lokalnych zostanie przedstawiony Radzie Ministrów, która podejmie
decyzjê co do ostatecznego kszta³tu omawianego aktu prawnego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z prowadzonymi ustaleniami miêdzyresortowymi i konsulta-

cjami spo³ecznymi w sprawie nieodp³atnych przejazdów autostradami
pe³ni¹cymi rolê obwodnic, kolejny raz apelujê do Pana Ministra o objêcie
stawk¹ zerow¹ (zwolnienie samochodów osobowych do 3,5 t i motocykli
z obowi¹zku p³acenia za przejazd autostradami) odcinka autostrady A1 w re-
gionie rybnicko-wodzis³awskim na odcinku od wêz³a Soœnica do wêz³a Go-
rzyczki. Autostrady wokó³ du¿ych aglomeracji mia³y s³u¿yæ jako obwodnice
i odci¹¿aæ centra miast, jeœli chodzi o wzmo¿ony ruch samochodowy. Ma to
bezpoœrednio wp³ywaæ na podniesienie poziomu bezpieczeñstwa na lokal-
nych drogach i jest doskona³ym przyczynkiem do dynamicznego rozwoju tych
miast.

Planowane decyzje o odp³atnoœci wymienionego odcinka autostrady A1
skutkowaæ bêd¹ wieloma negatywnymi konsekwencjami dla tego regionu
i stanowi¹ wielk¹ niesprawiedliwoœæ wobec 600 tysiêcy mieszkañców miast
po³o¿onych przy wskazanym odcinku autostrady. Region ten jest porówny-
walny pod wzglêdem liczby ludnoœci i zurbanizowania do tych wymienionych
w projekcie rozporz¹dzenia. Dlaczego tak niesprawiedliwie nas potraktowa-
no? Tak¹ decyzj¹ poniek¹d ogranicza siê dostêpnoœæ mieszkañców ziemi
rybnicko-wodzis³awskiej do aglomeracji œl¹skiej oraz skazuje siê ju¿ i tak
bardzo zat³oczone drogi lokalne na eskalacjê tego problemu. Jest to tym bar-
dziej uci¹¿liwe, ¿e miasta Rybnik i Wodzis³aw Œl¹ski nie maj¹ na razie alter-
natywnych rozwi¹zañ w postaci dróg ekspresowych czy dróg szybkiego
ruchu. Decyzja ministerstwa obni¿y tak¿e konkurencyjnoœæ tych terenów
wzglêdem obszarów, miast le¿¹cych np. przy nieodp³atnym odcinku A4, co
znacznie spowolni ich rozwój.

Kiedy w lutym 2008 roku w liœcie do Zwi¹zku Subregionu Zachodniego
w Rybniku Ministerstwo Infrastruktury wyrazi³o zdanie, ¿e w resorcie rozwa-
¿ana jest mo¿liwoœæ systemowego uregulowania kwestii wprowadzenia ze-
rowej stawki op³aty za przejazd obwodnicami w ci¹gach autostrad i dróg
ekspresowych le¿¹cych w granicach miast, mieszkañcy tego regionu byli
przekonani, ¿e je¿eli takie rozwi¹zanie zostanie wprowadzone w ¿ycie, to na-
turalne jest, i¿ tak¿e ten odcinek autostrady A1 zostanie objêty stawk¹ zero-
w¹, miêdzy innymi z wymienionych ju¿ powodów. Podejœcie prezentowane
przez Ministerstwo Infrastruktury w tym temacie jest niezrozumia³e i jest
ogromnym rozczarowaniem dla mieszkañców naszego okrêgu.

Jeszcze raz apelujê do Pana Ministra o zrewidowanie podjêtych decyzji
i objêcie tzw. stawk¹ zerow¹ odcinka autostrady A1 od wêz³a Soœnica do
wêz³a Gorzyczki.

Z powa¿aniem
Antoni Motyczka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 23 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 9 lutego 2011 r., znak BPS/DSK-043-3358/11,

przekazuj¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Antoniego Motyczkê podczas
70. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2011 r., dotycz¹ce kwestii odp³atnoœci za
korzystanie z obwodnic autostradowych, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

W przedmiotowym oœwiadczeniu Pan Senator zwróci³ siê o podjêcie dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do zmiany projektu rozporz¹dzenia Rady Ministrów zmieniaj¹cego rozpo-
rz¹dzenie w sprawie autostrad p³atnych dotycz¹cego zwolnienia z op³at za przejazdy
fragmentami obwodnic miast, poprzez uzupe³nienie go o dodatkowy odcinek autostra-
dy A1.

Uprzejmie informujê, i¿ ustalaj¹c listê autostradowych obwodnic miast objêtych
zwolnieniem z op³at resort kierowa³ siê nastêpuj¹cymi kryteriami: 1) odcinek pozostaje
w zarz¹dzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; 2) odcinek zlokalizowany
jest w okolicach najbardziej zurbanizowanych miast o najwiêkszym natê¿eniu ruchu,
maj¹cych powy¿ej 600 tys. ludnoœci. Zatem projekt obejmuje obwodnice stanowi¹ce
odcinki autostrad spe³niaj¹ce powy¿sze kryteria.

Aktualnie opracowywane s¹ wyniki konsultacji spo³ecznych, dlatego te¿ uprzejmie
informujê, i¿ projekt rozporz¹dzenia wraz z informacj¹ dotycz¹c¹ stanowiska spo³ecz-
noœci lokalnych zostanie przedstawiony Radzie Ministrów, która podejmie decyzjê co
do ostatecznego kszta³tu omawianego aktu prawnego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z proœb¹ o interwencjê, z³o¿on¹ w moim biurze senatorskim

przez jednego z mieszkañców regionu rybnickiego, proszê o wyjaœnienie sy-
tuacji, która zaistnia³a na tym terenie, a przypuszczalnie stanowi problem,
który dotyczy ca³ego województwa œl¹skiego.

Pan Stanis³aw zg³osi³ siê do mojego biura senatorskiego ze skierowa-
niem, jakie dosta³a jego ¿ona do lekarza kardiologa. Skierowanie takie otrzy-
ma³a 14 stycznia 2011 r., to jest w pi¹tek. W poniedzia³ek 17 stycznia 2011 r.
m¹¿ próbowa³ zapisaæ ¿onê do lekarza tej specjalnoœci, jednak dowiedzia³
siê, ¿e nie ma ju¿ wolnych miejsc na rok 2011. Dosta³ tak¿e listê przychodni,
w których mo¿na znaleŸæ specjalistê kardiologa. We wszystkich przychod-
niach naszego regionu, do których zadzwoni³, okazywa³o siê, ¿e na 2011 r. li-
mity wolnych miejsc do tego rodzaju specjalistów zosta³y wyczerpane.

Przedstawiona sytuacja jest niedopuszczalna i niezrozumia³a. Zdajê so-
bie sprawê z tego, ¿e przez Narodowy Fundusz Zdrowia zosta³y wyznaczone
pewne ograniczenia, dlatego proszê o wyjaœnienie, dlaczego fundusz tak nie-
korzystnie przydzieli³ kontrakty, ¿e obecnie chora osoba nie mo¿e dostaæ siê
do lekarza kardiologa, choæ op³aca sk³adki. Wszêdzie pan Stanis³aw s³ysza³,
aby iœæ „prywatnie”, jednak nie wszystkich na to staæ. Wizyta u lekarza spe-
cjalisty to koszt rzêdu 120 z³ plus wszystkie badania, które nale¿y samemu
op³aciæ. Dlatego te¿ proszê o wyjaœnienie tej bulwersuj¹cej sytuacji, która jest
naruszeniem art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, dotycz¹cego dostêpu wszyst-
kich obywateli do bezp³atnej s³u¿by zdrowia. Czy Narodowy Fundusz Zdro-
wia w taki sposób decyduje o czyimœ ¿yciu b¹dŸ œmierci? Zdecydowanie
proszê o podjêcie wszelkich mo¿liwych dzia³añ, aby system, na podstawie
którego dzia³a dzisiaj NFZ, zosta³ zmodyfikowany, gdy¿ sytuacja, która obec-
nie ma miejsce, przynosi ogromne szkody przeciêtnemu obywatelowi.

Z powa¿aniem
Antoni Motyczka

Stanowisko

Warszawa, 2011.03.07

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Senatora Pana Antoniego Motyczki, z³o¿onym na

70. posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2011 r., dotycz¹cym problemów z zapisaniem
siê do poradni kardiologicznej, które zosta³o przekazane przy piœmie Pani Gra¿yny An-
ny Sztark, Wicemarsza³ek Senatu, znak: BPS/DSK-043-3359/11, uprzejmie proszê
o przed³u¿enie terminu odpowiedzi na wy¿ej wymienione oœwiadczenie.

294 70. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2011 r.



Uprzejmie informujê, ¿e opóŸnienie w udzieleniu wyczerpuj¹cej odpowiedzi wynika
z koniecznoœci pozyskania informacji niezbêdnych do jej przygotowania. Maj¹c na
uwadze powy¿sze, pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e odpowiedŸ zostanie
udzielona do dnia 25 marca 2011 roku.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.03.25

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Senatora Antoniego Motyczkê, na

70. posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2011 r., przekazanym przy piœmie Wicemar-
sza³ek Senatu Pani Gra¿yny Anny Sztark, znak: BPS/DSK-043-3359/11, dotycz¹cym
problemów œwiadczeniobiorcy z zapisaniem siê do poradni kardiologicznej, uprzejmie
proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Do podstawowych aktów prawnych, które reguluj¹ warunki udzielania i zakres
œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz zasady
i tryb finansowania tych œwiadczeñ nale¿¹: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (t.j. z 2008 r. Dz. U.
Nr 164, poz. 1027 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz zarz¹dzenia Prezesa
NFZ w sprawie szczegó³owych warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach, wydawane w oparciu
o art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. ustawy.

Odnosz¹c siê do kwestii poruszonej w oœwiadczeniu, uprzejmie informujê, ¿e zasa-
dy prowadzenia list oczekuj¹cych na œwiadczenia opieki zdrowotnej zosta³y uregulo-
wane w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa. Zgodnie z przepisem z art. 20 ww. ustawy,
œwiadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej s¹ udzielane œwiad-
czeniobiorcom wed³ug kolejnoœci zg³oszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez
œwiadczeniodawcê, który zawar³ umowê o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo pacjenta oraz koniecznoœæ zwiêkszenia przejrzy-
stoœci procedur zwi¹zanych z prowadzeniem list oczekuj¹cych na œwiadczenia opieki
zdrowotnej, Minister Zdrowia wyda³ rozporz¹dzenie z dnia 26 wrzeœnia 2005 r. w spra-
wie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierowaæ siê œwiadczeniodawcy, umiesz-
czaj¹c œwiadczeniobiorców na listach oczekuj¹cych na udzielenie œwiadczenia opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661). Na podstawie przepisów ww. rozporz¹dzenia,
œwiadczeniodawca kwalifikuje i umieszcza œwiadczeniobiorcê, z wyj¹tkiem œwiadcze-
niobiorcy znajduj¹cego siê w stanie nag³ym, na liœcie oczekuj¹cych na realizacjê
œwiadczenia opieki zdrowotnej, kieruj¹c siê kryteriami medycznymi opartymi na aktu-
alnej wiedzy medycznej, jako:
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– „przypadek pilny” – je¿eli istnieje koniecznoœæ pilnego udzielenia œwiadczenia ze
wzglêdu na dynamikê procesu chorobowego i mo¿liwoœæ szybkiego pogorszenia
stanu zdrowia lub znacznego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia;

– „przypadek stabilny” – w przypadku innym ni¿ stan nag³y i przypadek pilny.
Œwiadczeniobiorców, którzy wymagaj¹ okresowego, w œciœle ustalonych terminach,

wykonywania kolejnych etapów œwiadczenia, przyjmuje siê w celu udzielenia tego
œwiadczenia zgodnie z planem leczenia, o czym stanowi § 4 przywo³anego rozporz¹dze-
nia. W przypadku zmiany stanu zdrowia œwiadczeniobiorcy, wskazuj¹cej na potrzebê
wczeœniejszego ni¿ w ustalonym terminie udzielenia œwiadczenia, œwiadczeniobiorca
informuje o tym œwiadczeniodawcê, który, je¿eli to wynika z kryteriów medycznych,
koryguje odpowiednio termin udzielenia œwiadczenia i informuje niezw³ocznie œwiad-
czeniobiorcê o nowym terminie. W stanach nag³ych œwiadczenia opieki zdrowotnej s¹
udzielane œwiadczeniobiorcy niezw³ocznie (art. 19 ww. ustawy).

Jednoczeœnie nale¿y zaznaczyæ, ¿e zgodnie z art. 29 przywo³anej ustawy, œwiadcze-
niobiorca ma prawo wyboru œwiadczeniodawcy, udzielaj¹cego ambulatoryjnych œwiad-
czeñ specjalistycznych spoœród tych œwiadczeniodawców, którzy zawarli umowy
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, tym samym mo¿e wybraæ œwiadczeniodawcê,
u którego czas oczekiwania na okreœlone œwiadczenie opieki zdrowotnej jest najkrótszy.
Informacji na temat wykazu œwiadczeniodawców realizuj¹cych œwiadczenia opieki zdro-
wotnej m.in. w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zgodnie z przepisem art.
23 ust. 2 i 3 ww. ustawy, udziela w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce realizacji œwiadczeñ
oddzia³ wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na wniosek œwiadczeniobiorcy.

Wykaz œwiadczeniodawców posiadaj¹cych umowê o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej w poszczególnych zakresach œwiadczeñ, publikuje na swojej stronie inter-
netowej w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce udzielania œwiadczenia oddzia³ wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia.

W œwietle powy¿szego, uprzejmie informujê, i¿ Oddzia³ Wojewódzki NFZ zobowi¹za-
ny jest udzieliæ œwiadczeniobiorcy informacji na temat œwiadczeniodawców, u których
czas oczekiwania na realizacjê œwiadczenia w warunkach ambulatoryjnych w zakresie
kardiologii jest najkrótszy.

Ponadto, maj¹c na uwadze omawiane zagadnienie uprzejmie informujê, ¿e Minis-
ter Zdrowia w ramach nadzoru nad dzia³alnoœci¹ Narodowego Funduszu Zdrowia wy-
st¹pi³ o wyjaœnienia do Œl¹skiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia. Zgodnie za wyjaœnieniami przed³o¿onymi przez Oddzia³ Funduszu ambulato-
ryjne œwiadczenia specjalistyczne w zakresie kardiologii by³y przedmiotem og³oszone-
go w dniu 20 wrzeœnia 2010 r. postêpowania konkursowego, poprzedzaj¹cego zawarcie
umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej na obszarze podregionu rybnickiego,
obejmuj¹cego swoim zasiêgiem powiaty: raciborski, rybnicki, wodzis³awski oraz mia-
sta: Jastrzêbie-Zdrój, Rybnik i ¯ory. W wy¿ej wymienionym postêpowaniu wartoœæ za-
mówienia wynosi³a nie wiêcej ni¿ 624 385,60 z³, na okres rozliczeniowy, tj. od dnia
1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

Uwzglêdniaj¹c ww. kwotê og³oszenia, komisja konkursowa, maj¹c do dyspozycji
oceny ofert oraz bior¹c pod uwagê wielkoœæ posiadanych œrodków, podjê³a decyzjê
o podziale œrodków adekwatnie do uzyskanych ocen przez oferty z³o¿one przez oferen-
tów na przedmiotowe postêpowanie. Okreœlona w og³oszeniu wartoœæ zamówienia po-
zwoli³a na wybór 10 ofert, co skutkowa³o zawarciem przez Œl¹ski Oddzia³ Wojewódzki
NFZ umów na realizacjê œwiadczeñ w zakresie kardiologii, na terenie podregionu ryb-
nickiego, z nastêpuj¹cymi œwiadczeniodawcami:

1) Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej MEDYK – ¯ory, ul. Ks. W³adys³awa 27.
2) Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej CENTRUM MEDYCZNE, Sp. z o.o. – Ryb-

nik, ul. By³ych WiêŸniów Politycznych 3.
3) Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej MEDICUS 99 – Ja-

strzêbie-Zdrój, ul. Dworcowa ld.
4) Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej NEURO-MED – Racibórz, ul. Marii Sk³o-

dowskiej-Curie 12a.
5) Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Wodzis³awiu Œl¹skim, ul. 26 Marca 164.
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6) Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej RACIBORSKIE CENTRUM MEDYCZNE
– Racibórz, ul. Gamowska 3.

7) Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej MEDICUS – Racibórz, ul. Piastowska 29.
8) Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Rydu³towach, ul. Plebiscytowa 47.
9) Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej VITAMED-P – Jastrzêbiu Zdrój,

ul. Wroc³awska 20.
10) WojewódzkiSzpitalSpecjalistycznyNr2–Jastrzêbie Zdrój,ul.AlejaJanaPaw³a II7.
Omawiaj¹c przedmiotowe zagadnienie nale¿y mieæ na uwadze, ¿e obowi¹zuj¹ce

szczegó³owe kryteria oceny ofert, jak równie¿ zapisy ustawowe (art. 134 ust. 1 ww. usta-
wy) oraz praktyka orzecznictwa (decyzja UOKiK Nr RWA 9/2009 z dnia 10 lipca 2009 r.),
nie pozwalaj¹ na stosowanie preferencji wobec dotychczasowych œwiadczeniodawców –
takie bowiem praktyki by³yby uznawane za przejaw nierównego traktowania.

Nawi¹zuj¹c do problemu kolejek oczekuj¹cych na udzielenie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej, uprzejmie informujê, ¿e sytuacja opisana w oœwiadczeniu Pana Senatora,
dotycz¹ca odmowy zarejestrowania pacjenta na wizytê u lekarza specjalisty stanowi
ra¿¹ce naruszenie przepisów prawa. Zgodnie z za³¹cznikiem do rozporz¹dzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), œwiadczeniodawca zapewnia re-
jestracjê œwiadczeniobiorców na podstawie zg³oszenia, w szczególnoœci: osobistego, te-
lefonicznego lub za poœrednictwem osoby trzeciej. Œwiadczeniodawca jest zobowi¹zany
do przyjêcia œwiadczeniobiorcy w ustalonym terminie, a w razie wyst¹pienia okoliczno-
œci, których nie mo¿na by³o przewidzieæ w chwili ustalania terminu udzielenia œwiad-
czenia, a które uniemo¿liwiaj¹ zachowanie ustalonego terminu, œwiadczeniodawca
w ka¿dy dostêpny sposób informuje œwiadczeniobiorcê o zmianie terminu. Jednoczeœ-
nie informujê, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy prawne umo¿liwiaj¹ podjêcie przez uprawnio-
ne podmioty dzia³añ, w przypadku powziêcia przez nich informacji o nieprzestrzeganiu
przez œwiadczeniodawców przepisów, odnosz¹cych siê do rejestracji œwiadczeniobior-
ców i prowadzenia list oczekuj¹cych na udzielenie œwiadczenia.

W zwi¹zku z powy¿szym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia niewykonania
lub niew³aœciwego wykonania przez œwiadczeniodawcê obowi¹zków zwi¹zanych z reje-
stracj¹ œwiadczeniobiorców dyrektor w³aœciwego miejscowo oddzia³u wojewódzkiego
NFZ przeprowadza kontrolê w trybie art. 64 cyt. na wstêpie ustawy.

W przypadku niepodania do wiadomoœci œwiadczeniobiorców zasad rejestracji i or-
ganizacji udzielania œwiadczeñ oraz nieprowadzenia list oczekuj¹cych na udzielanie
œwiadczenia lub prowadzenia tych list w sposób ra¿¹co naruszaj¹cy przepisy prawa,
zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, œwiadczeniodawcy grozi kara umowna w wy-
sokoœci do 1% kwoty zobowi¹zania okreœlonej w umowie dla danego zakresu œwiad-
czeñ. Odnosz¹c siê do kwestii pacjentów oczekuj¹cych w kolejkach na realizacjê
œwiadczeñ opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nale¿y
równie¿ zaznaczyæ, ¿e liczba oczekuj¹cych pacjentów jest œciœle zwi¹zana z ograniczo-
nymi nak³adami finansowymi przeznaczonymi na realizacjê œwiadczeñ opieki zdrowot-
nej. Czynnikami wp³ywaj¹cymi na d³ugoœæ oczekiwania pacjentów na realizacjê
œwiadczeñ opieki zdrowotnej s¹ równie¿ liczba lekarzy specjalistów skoncentrowanych
na danym obszarze oraz struktura zak³adów opieki zdrowotnej, która zosta³a okreœlo-
na w statucie zak³adu opieki zdrowotnej. Ponadto, dodatkowym czynnikiem, który mo-
¿e wp³ywaæ na tworzenie siê w jednym zak³adzie opieki zdrowotnej wiêkszej kolejki
oczekuj¹cych ni¿ w innych zak³adach jest mo¿liwoœæ wyboru przez pacjentów œwiad-
czeniodawcy, udzielaj¹cego ambulatoryjnych œwiadczeñ specjalistycznych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z otrzyman¹ informacj¹ o projektowanej likwidacji Wydzia³u

Gospodarczego S¹du Okrêgowego w Bielsku-Bia³ej proszê o zajêcie stano-
wiska w sprawie.

Region Podbeskidzia charakteryzuje siê dynamicznym rozwojem gospo-
darczym. Wydzia³ Gospodarczy S¹du Okrêgowego w Bielsku-Bia³ej rozpatru-
je sprawy zarówno bielskich przedsiêbiorców, a jest to oko³o dwudziestu
trzech tysiêcy podmiotów, jak i przedsiêbiorców z terenów obejmuj¹cych po-
wiaty bielski, cieszyñski i ¿ywiecki.

O rzeczywistych potrzebach zwi¹zanych z zabezpieczeniami interesów
fiskalnych pañstwa dobitnie œwiadczy umiejscowienie w Bielsku-Bia³ej sie-
dziby II Œl¹skiego Urzêdu Skarbowego, który swoim zasiêgiem obejmuje dzie-
siêæ powiatów, czyli po³owê ogólnej liczby powiatów województwa œl¹skiego.

Maj¹c to na uwadze, pragnê zauwa¿yæ, ¿e likwidacja Wydzia³u Gospo-
darczego S¹du Okrêgowego w Bielsku-Bia³ej w istotny sposób obni¿y poziom
zabezpieczenia konstytucyjnego prawa przedsiêbiorców do s¹du.

Istot¹ sprawnego funkcjonowania pañstwa jest wysoki poziom zaufania
obywateli do organów stosuj¹cych prawo w sposób zapewniaj¹cy bezpie-
czeñstwo obrotu gospodarczego. Jednym z kluczowych czynników wp³ywa-
j¹cych na rozwój przedsiêbiorczoœci i zaanga¿owanie przedsiêbiorców
w nowe inwestycje jest sprawna œcie¿ka dochodzenia praw i egzekwowania
obowi¹zków na drodze s¹dowej. Wyd³u¿enie czasu koniecznego do roz-
strzygniêcia sprawy w istocie stoi w sprzecznoœci z wieloma instrumentami
zapewniaj¹cymi wsparcie rozwoju przedsiêbiorczoœci.

Likwidacja Wydzia³u Gospodarczego S¹du Okrêgowego w Bielsku-Bia³ej,
w tak prê¿nym regionie jak Podbeskidzie, jak wskazuj¹ podnoszone argu-
menty, nie tylko grozi wyd³u¿eniem okresu oczekiwania na rozpatrzenie
sprawy, ale prowadzi do zwiêkszenia kosztów prowadzenia dzia³alnoœci,
a tym samym ograniczenia konkurencyjnoœci przedsiêbiorców z tego terenu.

Proszê zatem o informacjê, czy projektowana jest likwidacja Wydzia³u
Gospodarczego S¹du Okrêgowego w Bielsku-Bia³ej. W wypadku pozytywnej
odpowiedzi na to pytanie proszê o podanie kryteriów le¿¹cych u podstaw ta-
kiego projektu, a tak¿e o ponown¹ analizê zmian skutkuj¹c¹ odst¹pieniem od
wprowadzenia nowej organizacji wymiaru sprawiedliwoœci, de facto prowa-
dz¹cej do ograniczenia rozwoju regionu.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki
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OdpowiedŸ

Warszawa, 22.03.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na z³o¿one podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2011 r.

oœwiadczenie Pana Senatora Rafa³a Muchackiego w sprawie likwidacji Wydzia³u Go-
spodarczego S¹du Okrêgowego w Bielsku-Bia³ej, przes³ane przy piœmie z dnia 9 lutego
2011 r. nr BPS/DSK-043-3360/11 – uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Odnotowywany w ostatnich latach znacz¹cy spadek wp³ywu spraw gospodarczych
w s¹dach okrêgowych i rejonowych, a tak¿e potrzeba skonsolidowania rozdrobnionego
s¹downictwa gospodarczego i utworzenia silnych jednostek do rozpoznawania tej kate-
gorii spraw, spowodowa³y, ¿e Ministerstwo Sprawiedliwoœci opracowa³o plan likwidacji
niewielkich wydzia³ów gospodarczych w s¹dach okrêgowych i rejonowych. Wspomnia-
ne dzia³ania stanowi¹ kolejny etap prac nad racjonalizacj¹ struktury organizacyjnej
s¹downictwa powszechnego i s¹ realizacj¹ za³o¿enia, ¿e stan wewnêtrznej organizacji
s¹dów winien byæ pochodn¹ rodzaju i wielkoœci wp³ywu spraw.

Podstawê formalnoprawn¹ podjêtych dzia³añ stanowi art. 20 pkt 3 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
z póŸn. zm.), zgodnie z którym Minister Sprawiedliwoœci mo¿e przekazaæ jednemu
s¹dowi okrêgowemu rozpoznawanie spraw gospodarczych z innego okrêgu s¹dowego
z obszaru tej samej apelacji. Wskazana regulacja upowa¿nia zatem Ministra Sprawied-
liwoœci do zniesienia wydzia³u gospodarczego funkcjonuj¹cego w s¹dzie okrêgowym
i przekazania spraw rozstrzyganych w tej komórce organizacyjnej do s¹siedniej jedno-
stki s¹dowej.

W s¹dach okrêgowych wp³yw spraw gospodarczych ogó³em zmala³ z 95.084 (2002 r.)
do 41.599 w roku 2009 i 41.199 w roku 2010, a wiêc uleg³ stabilizacji na niskim w sto-
sunku do lat poprzednich poziomie. W zakresie najwa¿niejszej kategorii spraw „GC”,
wp³yw spad³ z 25.839 spraw (2002 r.) do 9.607 w roku 2010.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci, po dokonaniu przegl¹du struktur pionów gospodar-
czych w jednostkach s¹dowych szczebla okrêgowego, uzna³o za uzasadnione zniesie-
nie miêdzy innymi Wydzia³u Gospodarczego w S¹dzie Okrêgowym w Bielsku-Bia³ej.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 18 marca 2011 r. zmienia-
j¹cym rozporz¹dzenie w sprawie utworzenia s¹dów gospodarczych, wskazana reorga-
nizacja nast¹pi z dniem 1 lipca 2011 r., a sprawy gospodarcze dotychczas rozpozna-
wane w Wydziale Gospodarczym S¹du Okrêgowego w Bielsku-Bia³ej zostan¹ przejête
przez S¹d Okrêgowy w Katowicach.

Uzasadniaj¹c wskazan¹ reorganizacjê nale¿y podnieœæ, ¿e liczba spraw gospodar-
czych wp³ywaj¹cych do S¹du Okrêgowego w Bielsku-Bia³ej kszta³tuje siê na niskim po-
ziomie. W 2009 r. do wskazanego Wydzia³u wp³ynê³o 113 spraw gospodarczych
z repertorium „GC” i 96 spraw z repertorium „Ga”. Œredni wp³yw spraw ze wskazanych
repertoriów do wydzia³u gospodarczego s¹du okrêgowego w kraju wyniós³ natomiast
w omawianym okresie odpowiednio ok. 260 i ok. 200 spraw. W I pó³roczu 2010 r. do
S¹du Okrêgowego w Bielsku-Bia³ej wp³ynê³o 51 spraw z repertorium „GC” i 76 spraw
z repertorium „Ga”, przy œredniej krajowej wynosz¹cej odpowiednio ok. 200 i ok. 165
spraw.

W zwi¹zku z niewielk¹ liczb¹ spraw wp³ywaj¹cych do Wydzia³u Gospodarczego
w S¹dzie Okrêgowym w Bielsku-Bia³ej, omawiana reorganizacja nie powinna spowodo-
waæ wyd³u¿enia czasu oczekiwania na rozpoznanie sprawy i w œlad za tym negatywnie
oddzia³ywaæ na proces dochodzenia praw i egzekwowania obowi¹zków na drodze s¹do-
wej przez zainteresowane podmioty. W mojej ocenie nie sposób podzieliæ obaw Pana
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Senatora dotycz¹cych ewentualnego ograniczenia konkurencyjnoœci przedsiêbiorców
z regionu, gdy¿ potrzeba dojazdu do Katowic dotyczyæ bêdzie, i to tylko ewentualnie,
tych przedsiêbiorców, którzy bêd¹ uczestnikami postêpowañ, ale nawet w takiej sytua-
cji koszt dojazdu mo¿e byæ rozpatrywany w kategoriach niewielkiego u³amka kosztów
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

Odnosz¹c siê do pozosta³ych kwestii podnoszonych w oœwiadczeniu nale¿y zauwa-
¿yæ, ¿e konstytucyjna zasada dostêpu do s¹du realizowana jest przede wszystkim po-
przez zapewnienie sprawnego rozpoznania sprawy przez s¹d w³aœciwy merytorycznie,
co nie musi oznaczaæ jego fizycznej bliskoœci. Tym samym trudno zgodziæ siê z opini¹,
¿e omawiana zmiana w istotny sposób obni¿y poziom zabezpieczenia konstytucyjnego
prawa przedsiêbiorców do s¹du.

Funkcjonowanie Wydzia³u Gospodarczego w S¹dzie Okrêgowym w Bielsku-Bia³ej,
w œwietle uregulowañ formalnoprawnych oraz przes³anek merytorycznych, nie jest za-
tem niezbêdne. Jakkolwiek zniesienie tej komórki organizacyjnej mo¿e siê wi¹zaæ z pew-
nymi przejœciowymi utrudnieniami to jednak w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwoœci
idea budowania silnych i stabilnych kadrowo komórek rozpoznaj¹cych sprawy gospo-
darcze w nied³ugiej perspektywie zyska pozytywn¹ ocenê.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na 67. posiedzeniu Senatu RP VII kadencji w trakcie dyskusji nad noweli-

zacj¹ ustawy – Prawo wodne poruszy³em problem zwi¹zany z wymagalno-
œci¹ uzyskania koncesji na pobór gruntu niezbêdnego do wykonania
i modernizacji wa³ów przeciwpowodziowych na ciekach wodnych. Odpo-
wiedŸ przedstawiciela rz¹du nie obejmowa³a pe³nego zakresu problemów
w tej kwestii.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze w art. 6
pkt 1 okreœla, ¿e z³o¿em kopaliny jest takie naturalne nagromadzenie minera-
³ów i ska³ oraz innych substancji sta³ych, gazowych i ciek³ych, których wydo-
bywanie mo¿e przynieœæ korzyœæ gospodarcz¹. Grunt do budowy obwa³owañ
pozyskiwany jest praktycznie w 100% z miêdzywala i z obszarów nale-
¿¹cych w ca³oœci do Skarbu Pañstwa. Pojêcie kopaliny w swojej specyfikacji
nie zawiera pojêcia gruntu, co czêsto prowadzi do absurdów w koncesjach,
gdzie wpisywane s¹ inne nazwy kopalin.

Uzyskanie przez wykonawcê, który wygra przetarg na powy¿sze roboty,
koncesji na wydobywanie gruntu trwa minimum szeœæ miesiêcy – pokazuje to
praktyczne stosowanie tych przepisów. Stanowi to du¿e zagro¿enie co do wy-
wi¹zywania siê z terminu realizacji zadañ zawartych w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia. A w wypadku tego typu robót czas i jakoœæ s¹
najcenniejszymi sprawami i warunkami. Dodatkowym uzasadnieniem dla
odst¹pienia od koniecznoœci uzyskania koncesji na pobór gruntu jest mo¿li-
woœæ obni¿enia wartoœci przetargu zwi¹zanej z kosztami uzyskania tej kon-
cesji. Koszty te musz¹ byæ ujête w kosztorysie ofertowym.

Panie Ministrze, bardzo proszê o przedstawienie zarówno oficjalnego sta-
nowiska, jak i przysz³ych dzia³añ ministerstwa w tej sprawie.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora W³adys³awa Ortyla na 70. po-

siedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2011 r., przes³anym przy piœmie z dnia 9 lutego 2011 r.,
znak: BPS/DSK-043-3361/11 w sprawie problemu zwi¹zanego z uzyskiwaniem kon-
cesji na pobór gruntu niezbêdnego do wykonania i modernizacji wa³ów przeciwpowo-
dziowych na ciekach wodnych, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Z³o¿a kopalin s¹ cennym, nieodnawialnym sk³adnikiem œrodowiska i jako takie
podlegaj¹ szczególnej ochronie. Zasady i warunki zaœ wydobywania kopalin ze z³ó¿
okreœlaj¹ przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie
z art. 15 ust. 4 tej ustawy niedopuszczalne jest wydobywanie kopalin (bez wzglêdu na
cel i rodzaj kopaliny) bez wymaganej koncesji, z uwagi na potencjalne zagro¿enie dla
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œrodowiska, a w szczególnoœci naruszaj¹ce w wielu przypadkach zasady ochrony po-
wierzchni ziemi, ochrony gruntów rolnych lub leœnych oraz samych z³ó¿ kopalin. Za
z³o¿e kopaliny ustawa uznaje takie naturalne nagromadzenie minera³ów i ska³ oraz in-
nych substancji sta³ych, gazowych i ciek³ych, których wydobywanie mo¿e przynieœæ
korzyœæ gospodarcz¹. W mojej ocenie brak jest argumentów przemawiaj¹cych za stwo-
rzeniem mo¿liwoœci wy³¹czenia tych rozwi¹zañ w odniesieniu do pozyskiwania gruntu
z miêdzywala i terenów stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa w celach zwi¹zanych
z budow¹ wa³ów przeciwpowodziowych. W istocie bowiem „grunt”, o którym wspomina
pan senator W³adys³aw Ortyl w swoim oœwiadczeniu, jest rodzajem kopaliny w rozu-
mieniu przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Mo¿e on byæ kruszywem, po-
spó³k¹, surowcem ilastym b¹dŸ „innym”, ni¿ wymienione w ustawie rodzajem
kopaliny.

Chcia³bym tak¿e podkreœliæ, i¿ rozwi¹zania przewidziane w obowi¹zuj¹cych przepi-
sach ustawy – Prawo geologiczne i górnicze s¹ niezwykle donios³ymi instrumentami
ochrony œrodowiska i nie mo¿na wy³¹czyæ ich w odniesieniu do pozyskiwania „gruntu”
w celu budowy wspomnianych obwa³owañ. Takie wy³¹czenie stwarza³oby bowiem nie-
bezpieczny precedens, poci¹gaj¹cy za sob¹ ¿¹dania wy³¹czenia wymagañ opartych na
prawie geologicznym i górniczym w odniesieniu do pozyskiwania kopalin w celach
zwi¹zanych z budownictwem komunikacyjnym lub realizacj¹ innych obiektów u¿ytecz-
noœci publicznej, co by³oby szkodliwe z punktu widzenia wymagañ ochrony œrodowiska,
ochrony konkurencji oraz racjonalnej gospodarki z³o¿ami kopalin. Chcia³bym ponadto
zauwa¿yæ, i¿ tereny tzw. miêdzywala podlegaj¹ równie¿ szczególnemu re¿imowi
ochronnemu przewidzianego prawem wodnym, polegaj¹cemu przede wszystkim na za-
kazie zmian ukszta³towania terenu (art. 82 i nast.).

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Geolog Kraju
dr Henryk Jacek Jezierski
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Oœwiadczenie senatora Jana Rulewskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W ostatnich dniach jedna z centralnych gazet opublikowa³a list do prezyden-
ta RP, podpisany przez wielu znanych wiêŸniów politycznych z okresu PRL,
w sprawie niemo¿liwoœci uzyskania przez Karola Modzelewskiego, jednego z naj-
bardziej przeœladowanych przez PRL dzia³aczy politycznych, dzia³aczy „Solidar-
noœci”, stosownych uprawnieñ do emerytury.

Twierdzê, ¿e krzywda, która spotka³a tego wybitnego cz³owieka, kawale-
ra Orderu Or³a Bia³ego, ma wiêkszy zasiêg. Setki jemu podobnych osób od lat
otrzymuj¹ zmniejszone œwiadczenia emerytalne tylko dlatego, ¿e byli przeœla-
dowani w okresie stanu wojennego i w póŸniejszym czasie. W tej sprawie wy-
st¹pi³o miêdzy innymi stowarzyszenie osób represjonowanych z Ma³opolski.
Równie¿ ja poczu³em siê moralnie zobowi¹zany do naprawienia krzywdy wy-
nikaj¹cej z przepisów emerytalnych. I w zwi¹zku z tym pó³tora roku temu wy-
st¹pi³em z inicjatyw¹ ustawodawcz¹.

Sprawa sprowadza³a siê w³aœciwie do uznania tego, ¿e walka o prawa
zwi¹zkowe, swobody demokratyczne i niepodleg³oœæ, karana zazwyczaj
zwolnieniem z pracy, nie bêdzie k³ad³a siê cieniem na wysokoœci otrzymywa-
nej emerytury lub nie bêdzie prowadzi³a do jej pozbawiania. Jak wiadomo,
ustawa pozwala takim osobom zaliczyæ lata absencji w pracy, spowodowa-
nej udowodnionym zwolnieniem, wed³ug wskaŸnika przeliczeniowego
wynosz¹cego zaledwie 0,7, choæ dla pozosta³ych pracowników wskaŸnik ten
wynosi 1,3 za ka¿dy rok przepracowany w Polsce.

Inicjatywa zalega w Senacie, ale szczególnego podkreœlenia wymaga
stanowisko ministra pracy i polityki spo³ecznej oraz ministra finansów, któ-
rzy wrêcz odmawiaj¹ uznania prawa przeœladowanych do traktowania na
równi z tymi, którzy w tym czasie pracowali.

Przewidywana wielkoœæ obci¹¿eñ dla bud¿etu jest znikoma, zaœ poczucie nie-
sprawiedliwoœci widoczne i g³êbokie. A co najwa¿niejsze, obci¹¿a ono nasze su-
mienia. A przecie¿ Polska jest ju¿ szczêœliwie na etapie, na którym znacznie
wiêksza ni¿ wy¿ej opisana grupa obywateli korzysta z dobroci wolnoœci, tak¿e
w sensie materialnym. Nie jest te¿ nadu¿yciem przywo³ywanie w tym miejscu
art. 19 Konstytucji RP.

W tym kontekœcie niezrozumia³y i moim zdaniem naganny musi byæ sto-
sunek pañskich podw³adnych do tej sprawy, choæby usprawiedliwieniem
tego mia³yby byæ przeszkody biurokratyczne.

Panie Premierze! W trakcie pe³nienia przez pana funkcji premiera wyka-
za³ pan zarówno wra¿liwoœæ, jak i niestandarodwe podejœcie, jeœli chodzi
o naprawê krzywd doznanych przez rodziny poleg³ych robotników na Wy-
brze¿u w 1970 r. Podobnie mog¹ o panu mówiæ wdowy po górnikach „Wujka”
z 1981 r. Trudna ustawa deubekizacyjna te¿ wpisuje siê w te dzia³ania. Myœ-
lê, ¿e wystarczy panu determinacji tak¿e w sprawie usuwania skutków dys-
kryminacji pracowników wyrzucanych z zak³adów pracy w latach
1981–1989, czêstokroæ cz³onków „Solidarnoœci”, ale i innych osób. Nie po-
zwólmy, by co miesi¹c listonosz przypomina³ im o tamtych z³ych czasach
i o obecnych, w których nie ma wra¿liwoœci na ich krzywdê.

Jan Rulewski
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OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO³ECZNEJ

Warszawa, 11 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anym oœwiadczeniem z³o¿onym przez Senatora Jana Rulewskie-

go na 70. posiedzeniu Senatu RP w dniu 4 lutego 2011 r., w sprawie „niemo¿noœci uzy-
skania przez Karola Modzelewskiego, jednego z najbardziej przeœladowanych przez
PRL dzia³aczy politycznych, dzia³aczy „Solidarnoœci”, stosownych uprawnieñ do eme-
rytury”, z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie informujê, ¿e decyzj¹ z dnia
7 marca br. organ rentowy przyzna³ Panu Karolowi Modzelewskiemu emeryturê od
dnia 1 stycznia br. Wniosek o emeryturê, zg³oszony przez Pana Karola Modzelewskiego
w styczniu br., zosta³ zatem pozytywnie rozpatrzony.

Pan Senator Jan Rulewski w swym oœwiadczeniu nawi¹zuje do senackiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych (druk nr 992), który w dniu 18 marca br., zosta³ – zgodnie z uchwa³¹ Senatu RP
z dnia 17 marca br. – przekazany do Marsza³ka Sejmu. W projekcie tym proponuje siê
zmianê ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227, z póŸn. zm.), polegaj¹c¹ na
przeniesieniu okresów niewykonywania pracy po dniu 31 grudnia 1956 r., a przed
dniem 4 czerwca 1989 r., na skutek stosowanych represji politycznych, z katalogu
okresów niesk³adkowych do katalogu okresów uwa¿anych za sk³adkowe, oraz zniesie-
niu ustawowego ograniczenia zaliczenia do sta¿u ubezpieczeniowego nie wiêcej ni¿
5 lat takich okresów.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, przy ustalaniu prawa do emerytury i oblicza-
niu jej wysokoœci, okresy niewykonywania pracy po dniu 31 grudnia 1956 r. na skutek
stosowanych represji politycznych, uwzglêdnia siê (w wymiarze nie d³u¿szym ni¿ 5 lat)
jako okresy niesk³adkowe (art. 7 pkt 4) jedynie tym osobom, do których nie mia³a za-
stosowania ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych oso-
bom pozbawionym zatrudnienia za dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹, samorz¹dow¹, przekona-
nia polityczne i religijne (Dz. U. Nr 32, poz. 172, z póŸn. zm.). W przypadku osób, które
zosta³y zwolnione z pracy z przyczyn politycznych, a nastêpnie zosta³y przywrócone do
pracy na mocy przepisów ww. ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pra-
cowniczych (...), ca³y okres pozostawania bez pracy uznany i zaliczony do uprawnieñ
pracowniczych, jest uwzglêdniany tak jak okres zatrudnienia, czyli jako okres sk³ad-
kowy (art. 11 ust. 2 ustawy o przywróceniu praw pracowniczych).

Wprowadzenie zmiany przepisów proponowanej w senackim projekcie ustawy spo-
woduje, ¿e osoby, które obecnie okres niewykonywania pracy z przyczyn politycznych
maj¹ uwzglêdniony przy ustalaniu prawa do emerytury, renty lub kapita³u pocz¹tko-
wego jako okres niesk³adkowy, bêd¹ mog³y zg³osiæ wniosek o uwzglêdnienie tego okre-
su jako okresu sk³adkowego i przeliczenie wysokoœci œwiadczenia. Ponadto osoby,
którym organ rentowy odmówi³ prawa do œwiadczenia ze wzglêdu na brak wymaganego
sta¿u ubezpieczeniowego, bêd¹ mog³y ponowiæ wniosek o jego przyznanie, korzystaj¹c
ze zmiany kwalifikacji okresu pozostawania bez pracy na skutek represji politycznych.

Maj¹c na uwadze rangê problemu, pragnê jednoczeœnie nadmieniæ, ¿e rozszerzenie
okresów sk³adkowych w stosunku do osób przeœladowanych przez PRL oznacza dodat-
kowe koszty dla Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz zwiêkszenie niedoboru tego
Funduszu, który wymaga sfinansowania dotacj¹ z bud¿etu pañstwa, œrodkami Fun-
duszu Rezerwy Demograficznej, po¿yczk¹ z bud¿etu pañstwa albo kredytami banko-
wymi. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, i¿ na koniec 2010 r. niezale¿nie od otrzymanej
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bezzwrotnej dotacji z bud¿etu pañstwa oraz œrodków z FRD FUS posiada zobowi¹zania
wobec bud¿etu pañstwa z tytu³u otrzymanych po¿yczek na kwotê ok. 10,9 mld z³ i zo-
bowi¹zania te na koniec 2011 r. mog¹ wzrosn¹æ do wysokoœci prawie 13,9 mld z³. Po-
nadto zgodnie z planem finansowym FUS zawartym w tegorocznej ustawie bud¿etowej,
w celu sfinansowania wydatków FUS w 2011 r. niezbêdne mo¿e byæ zaci¹gniêcie kre-
dytów w kwocie ponad 1,6 mld z³.

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e obecnie Polska jest objêta procedur¹ nadmiernego defi-
cytu zgodnie z rekomendacj¹ Rady Ecofin (z dnia 7 lipca 2009 r.) jesteœmy zobowi¹zani
do korekty deficytu sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych poni¿ej 3% PKB do
2012 r. w wiarygodny i trwa³y sposób. Dlatego te¿ w chwili obecnej nale¿y bardzo do-
k³adnie rozwa¿aæ wszelkie zwiêkszenie wydatków sektora finansów publicznych, któ-
rego FUS jest istotnym elementem.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze! Panie Senatorze!
Z pewnoœci¹ jest Panu Ministrowi dobrze znany proceder dotykaj¹cy du-

¿¹ czêœæ polskiego spo³eczeñstwa, a mianowicie problem lichwy oraz weksli
in blanco. W ostatnich latach problem ten dotkn¹³ wielu mieszkañców Czêsto-
chowy. Z prasy znana jest historia pana Marcina S. z Czêstochowy, który
przed kilku laty zaci¹gn¹³ wysoko oprocentowan¹ po¿yczkê u osoby prywat-
nej. Udzielenie po¿yczki uzale¿nione by³o od zaci¹gniêcia zobowi¹zania do
sp³aty odsetek w wysokoœci 60% w stosunku rocznym. Nastêpnie po¿yczko-
dawca zacz¹³ wywieraæ na niego presjê, powo³uj¹c siê na wysoko postawio-
ne w pewnych krêgach osoby, które domaga³y siê zwrotu pieniêdzy. Straszy³
go. Pan S. poddawany by³ sta³emu, powoli rosn¹cemu naciskowi psychiczne-
mu ukierunkowanemu wy³¹cznie na wywo³anie u niego przekonania, ¿e nie
pozostaje mu nic innego, jak tylko sp³acaæ ci¹gle rosn¹cy d³ug. Czyni³ wiêc to
tak d³ugo, jak tylko móg³, miêdzy innymi w obawie o swoj¹ rodzinê, zdrowie
¿ony i ma³ego dziecka. Z tego tak¿e powodu pan S., jak wielu innych bê-
d¹cych w podobnej do niego sytuacji, podpisa³ przedstawione mu przez po¿ycz-
kodawcê dokumenty, miêdzy innymi weksel in blanco, deklaracjê wekslow¹
oraz umowê po¿yczki, w której znajdowa³o siê pokwitowanie odbioru pieniê-
dzy.

W pewnym momencie jednak, po nieudanej dla przestêpców próbie przy-
muszenia ofiary do notarialnego przekazania maj¹tku, pan S. pokona³ strach
i uda³ siê na policjê. Cofn¹³ oœwiadczenie woli o zawarciu umowy po¿yczki,
oœwiadczenie woli dotycz¹ce pokwitowania sumy po¿yczki, oœwiadczenie
dotycz¹ce deklaracji wekslowej oraz weksel in blanco. Po¿yczkodawca tym-
czasem wype³ni³ zdobyty wskutek przestêpstwa weksel in blanco na niebo-
tyczn¹ sumê, która nigdy nie by³a przedmiotem po¿yczki, to jest kwotê
przekraczaj¹c¹ 7,5 miliona z³. Skutkiem tego by³o wszczêcie postêpowania
s¹dowego z pozwu po¿yczkodawcy oraz nakaz zap³aty wydany w postêpo-
waniu nakazowym przez S¹d Okrêgowy w Czêstochowie. S¹d ten nakaza³,
aby pan S. zap³aci³ po¿yczkodawcy kwotê podan¹ na wekslu wraz z odset-
kami oraz kosztami postêpowania. Nakaz zap³aty wydany zosta³ w dniu
21 stycznia 2009 r. Od dwóch lat w s¹dzie s¹ zarzuty dotycz¹ce nakazu za-
p³aty, jednak¿e samo postêpowanie s¹dowe zosta³o zawieszone z uwagi na
tocz¹ce siê równoczeœnie postêpowanie karne. Kuriozalnie, niestety nie zo-
sta³a równoczeœnie wstrzymana wykonalnoœæ nakazu zap³aty, który jako
wydany na podstawie weksla zaopatrzony zosta³ w klauzulê wykonalnoœci.
Wnioski pana S. o wstrzymanie jego wykonalnoœci pozostawa³y nieskutecz-
ne. S¹dy oddala³y je z uzasadnieniem, zgodnie z którym w sprawie, cytujê:
„nie zachodzi du¿e prawdopodobieñstwo uchylenia nakazu zap³aty i nie za-
chodzi prawdopodobieñstwo powstania szkód po stronie pozwanego na sku-
tek natychmiastowego wykonania nakazu”. Ta niezrozumia³a argumentacja
by³a przez s¹dy przyjmowana po uchyleniu siê pana S. od skutków praw-
nych jego oœwiadczeñ woli i mimo ¿e s¹dy wiedzia³y o stanie postêpowania
karnego. W efekcie takiego stosowania przepisów przez s¹dy obecnie toczy
siê przeciwko panu S. szeroko prowadzone postêpowanie egzekucyjne, które
dotyczy ca³oœci jego maj¹tku, w tym tak¿e nieruchomoœci, na której mieszka
razem z ¿on¹ oraz dzieckiem. Skutkiem tego postêpowania bêdzie ca³kowite
pozbawienie go wszelkiego posiadanego przez niego maj¹tku. Nie mo¿na za-
pominaæ, ¿e pan S. walczy na drodze postêpowania karnego.

Obecnie w sprawie karnej prowadzone jest przez Prokuraturê Okrêgow¹
w Katowicach postêpowanie przygotowawcze przeciwko po¿yczkodawcy
i innym o pope³nienie przestêpstwa prania brudnych pieniêdzy (art. 299 § 1
k.k.), przestêpstwa lichwy (art. 304 k.k.) i przestêpstwa fa³szerstwa doku-
mentów (art. 270 § 2 k.k.). Nie sposób nie wspomnieæ o nieudolnoœci wymiaru
sprawiedliwoœci oraz organów œcigania tak¿e w tym aspekcie sprawy. Dzia-
³ania policji i prokuratury prowadzone pierwotnie w Czêstochowie spowodo-
wa³y, ¿e zakres oskar¿enia w stosunku do po¿yczkodawcy zosta³ ograniczo-
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ny jedynie do gróŸb karalnych. Dopiero skierowana przez pana S. skarga do
prokuratora generalnego z wnioskiem o interwencjê i przeprowadzenie kon-
troli dotycz¹cej sposobu prowadzenia postêpowania, ze wskazaniem zarzu-
tów z³amania przez prokuraturê podstawowych zasad procedury karnej,
stronniczoœci oraz braku obiektywizmu, spowodowa³a, ¿e prokurator gene-
ralny wy³¹czy³ w³aœciwoœæ Prokuratury Rejonowej w Czêstochowie i przeka-
za³ sprawê do dalszego prowadzenia Prokuraturze Okrêgowej w Katowicach.

Kolejnym aspektem sprawy pana S. jest tak¿e sprawa podatkowa. Na-
czelnik Urzêdu Skarbowego w Czêstochowie ustali³ zobowi¹zanie podatkowe
pana S. z tytu³u czynnoœci cywilnoprawnej, jak¹ by³a zawarta przez niego
umowa po¿yczki. Sta³o siê tak, pomimo ¿e pan S. uchyli³ siê od skutków praw-
nych tej umowy. Obecnie sprawa skierowana zosta³a do s¹du administracyj-
nego, jednak¿e pan S. nie mo¿e uzyskaæ przyznania mu prawa pomocy. S¹d
Administracyjny w Gliwicach dokona³ takiej interpretacji przepisów ustawy –
Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi, która uniemo¿liwia
panu S. wykazanie, i¿ nie jest on w stanie ponieœæ kosztów postêpowania.
Dzieje siê tak pomimo przedstawienia przez niego dowodów na komornicze
zajêcie ca³oœci jego maj¹tku i dochodów. S¹d administracyjny przywo³uje
w tym zakresie argument, ¿e ¿onê pana S. obci¹¿a wobec mê¿a obowi¹zek
alimentacyjny przejawiaj¹cy siê w powinnoœci uiszczenia kosztów s¹dowych
w sprawie dotycz¹cej jego maj¹tku odrêbnego.

W konsekwencji pan S. w nied³ugim czasie mo¿e zostaæ pozbawiony ca³o-
œci maj¹tku, wyeksmitowany z miejsca, w którym mieszka, pozbawiony
ca³kowicie mo¿liwoœci zarobkowania. Mo¿liwoœci takiej mo¿e tak¿e zostaæ
pozbawiona jego ¿ona – która aktualnie wziê³a na siebie utrzymanie rodziny
– gdy¿ nie maj¹c miejsca zamieszkania nie bêdzie mia³a tak¿e gdzie prowa-
dziæ swojej dzia³alnoœci. Sytuacja jest o tyle kuriozalna i przykra, ¿e wierzy-
ciel – po¿yczkodawca uzyska zaspokojenie zas¹dzonej mu nakazem zap³aty
nale¿noœci jeszcze zanim s¹d, tak s¹d cywilny jak i s¹d karny, prawomocnie
rozstrzygnie sprawê. W przypadku gdy sprawa karna skoñczy siê skaza-
niem po¿yczkodawcy, sprawa cywilna zostanie podjêta i, co wa¿niejsze, pan S.
dopiero wtedy bêdzie mia³ szansê na obronê. Wówczas jednak bêdzie za póŸ-
no. Nie bêdzie on ju¿ dysponowa³ ¿adnym maj¹tkiem, odzyskanie zaœ wyeg-
zekwowanej w œwietle prawa wierzytelnoœci od skazanego bêdzie realnie
niemo¿liwe. Lichwiarz, Marek Z., przedstawia siê bowiem jako osoba bezro-
botna, nieposiadaj¹ca ¿adnego maj¹tku w³asnego. Za to dorobek ¿ycia rodzi-
ny S. przepadnie. W efekcie Skarb Pañstwa bêdzie zmuszony ponosiæ
konsekwencje nieudolnego wymiaru sprawiedliwoœci oraz zap³acenia od-
szkodowania za pozbawienie pana S. i jego ¿ony dorobku ¿ycia. Przestêpcy
natomiast, kuriozalnie, przy pomocy wymiaru sprawiedliwoœci osi¹gn¹ za-
mierzony cel.

Panie Ministrze! Osób pokrzywdzonych w podobny sposób jest w Czêsto-
chowie wiêcej. A ile w Polsce? Zapewne bardzo du¿o. Jednym s³owem, wszel-
kiej maœci lichwiarze, a tak¿e twórcy tak zwanych parabanków czuj¹ siê
bezkarni, poniewa¿ osoby pokrzywdzone s¹ zastraszane, boj¹ siê zawiado-
miæ organy œcigania. Czy nie by³oby wskazane, aby prokuratorzy z urzêdu
sprawdzali na przyk³ad w³aœcicieli weksli in blanco, aby zorientowaæ siê co
do skali procederu w danym mieœcie? Mo¿na by te¿ ze s³u¿bami skarbowymi
domagaæ siê wyjaœnienia pochodzenia ogromnych pieniêdzy u osób podsta-
wionych przez mafiê, czêsto bezrobotnych, wykorzystywanych jako tak zwa-
ne s³upy. Nale¿a³oby tak¿e sprawdziæ notarialne po¿yczki – okaza³oby siê, ¿e
pewne nazwiska pojawiaj¹ siê podejrzanie czêsto. Skoro lichwa i tak zwane
parabanki, bêd¹ce przyczyn¹ tylu ludzkich nieszczêœæ, s¹ oficjalnie zabronio-
ne, to albo mamy kulej¹ce prawo, albo jest s³aby wymiar sprawiedliwoœci, al-
bo spotykamy siê z biernoœci¹ organów œcigania.

Proszê wiêc Pana Ministra o zainteresowanie siê problemem, o wyst¹pie-
nie z odpowiedni¹ inicjatyw¹ ustawodawcz¹, a tak¿e o pochylenie siê nad
spraw¹ pana S.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 8 marca 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu RP

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

Czes³awa Ryszki, z³o¿onym podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 4.02.2011 r.
w sprawie Pana Marcina S. i „problemu lichwy oraz weksli in blanco”, uprzejmie przed-
stawiam poni¿sze wyjaœnienia.

Nakazem zap³aty z dnia 21.01.2009 r., sygn. akt I Nc 2/09, wydanym postêpowaniu
nakazowym, S¹d Okrêgowy w Czêstochowie nakaza³ pozwanemu Panu Marcinowi S.
zap³atê powodowi Markowi Z. kwoty 7.559.026,22 z³ z ustawowymi odsetkami od dnia
7.01.2009 r. i kosztami postêpowania.

W dniu 11.02.2009 r. pozwany z³o¿y³ zarzuty od wydanego orzeczenia, wobec czego
sprawê zarejestrowano pod obecn¹ sygn. akt I C 46/09. Zarzuty Pana Marcina S. zo-
sta³y do chwili obecnej rozpoznane wobec zawieszenia w dniu 10.12.2009 r. postêpo-
wania na podstawie art. 177 § 1 pkt 4 kpc (S¹d mo¿e zawiesiæ postêpowanie z urzêdu
je¿eli ujawni siê czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mog³oby
wywrzeæ wp³yw na rozstrzygniêcie sprawy cywilnej).

Natomiast postanowieniem z dnia 15.03.2010 r. przedmiotowemu nakazowi zap³a-
ty zosta³a nadana klauzula wykonalnoœci w trybie art. 492 § 3 kpc.

Za¿alenie pozwanego na powy¿sze orzeczenie oddali³ S¹d Apelacyjny w Katowicach
w dniu 14.09.2010 r.

Zgodnie z art. 492 § 3 kpc nakaz zap³aty wydany na podstawie weksla, warrantu,
rewersu lub czeku staje siê natychmiast wykonalny po up³ywie terminu do zaspokojenia
roszczenia. W razie natomiast wniesienia zarzutów s¹d mo¿e na wniosek pozwanego
wstrzymaæ wykonanie nakazu.

Korzystaj¹c z przys³uguj¹cego mu uprawnienia, Pan Marcin S. zawar³ wniosek
o wstrzymanie nakazu zap³aty w piœmie zawieraj¹cym zarzuty.

S¹d Okrêgowy w Czêstochowie dnia 4.05.2009 r. wniosek ten oddali³, po uprzed-
nim, szczegó³owym zapoznaniu siê z aktami sprawy karnej prowadzonej przeciwko po-
wodowi. Zdaniem S¹du – wyra¿onym w uzasadnieniu postanowienia – zgromadzone
dowody nie dawa³y podstawy do przyjêcia, ¿e dnia 26.11.2008 r., tj. w dacie zawarcia
umowy po¿yczki, której zabezpieczeniem by³ weksel, a tak¿e wystawienia samego wek-
sla i deklaracji wekslowej, bêd¹cych podstaw¹ wydania nakazu zap³aty w niniejszej
sprawie, pozwany dzia³a³ pod wp³ywem groŸby o jakiej mowa w art. 87 kc.

Prawid³owoœæ tego¿ rozstrzygniêcia skontrolowa³ na skutek za¿alenia pozwanego
S¹d Apelacyjny w Katowicach i dnia 21.07.2009 r. oddali³ wniesiony œrodek zaskar¿e-
nia, podzielaj¹c pogl¹d s¹du I instancji, i¿ pozwany nie uprawdopodobni³ przes³anek
wstrzymania wykonania nakazu zap³aty. W ocenie S¹du okolicznoœæ postawienia po-
wodowi zarzutu pope³nienia czynu opisanego w art. 191 § 2 kk nie wskazuje, ¿e wierzy-
telnoœæ, której dochodzi w sprawie nie istnia³a, a jedynie ¿e dzia³ania podjête
w kierunku jej zwrotu by³y bezprawne.

Pan Marcin S. ponowny wniosek o wstrzymanie wykonalnoœci nakazu zap³aty z³o-
¿y³ w piœmie procesowym z dnia 14.04.2010 r. powo³uj¹c siê na fakt, i¿ S¹d Rejonowy
w Czêstochowie w dniu 24.03.2010 r. przekaza³ tocz¹c¹ siê przeciwko powodowi spra-
wê karn¹ prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Czêstochowa-Pó³noc w celu uzu-
pe³nienia œledztwa, zlecaj¹c przes³uchanie szeregu œwiadków, rozwa¿enie ponownego
przes³uchania oskar¿onego dla wyjaœnienia kwestii wskazanych w uzasadnieniu po-
stanowienia, a tak¿e rozwa¿enie zbadania okolicznoœci wype³nienia weksla in blanco
wystawionego przez pokrzywdzonego.
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S¹d Okrêgowy w Czêstochowie dnia 21.04.2010 r. uwzglêdni³ wniosek pozwanego,
wstrzymuj¹c wykonanie przedmiotowego nakazu zap³aty do czasu prawomocnego za-
koñczenia postêpowania w sprawie sygn. akt I C 46/09.

Na skutek za¿alenia powoda S¹d Apelacyjny w Katowicach dnia 14.09.2010 r., za
sygn. akt I ACz 644/10, zmieni³ zaskar¿one postanowienie w ten sposób, ¿e oddali³
wniosek o wstrzymanie wykonalnoœci nakazu zap³aty z dnia 21.01.2009 r., przedsta-
wiaj¹c szczegó³owo motywy swojego rozstrzygniêcia w pisemnym uzasadnieniu.

Wskazane wy¿ej orzeczenia s¹dowe nie mog¹ zostaæ poddane merytorycznej ocenie
Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Na mocy przepisów art. 9 i 39 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Minis-
ter Sprawiedliwoœci wyposa¿ony jest jedynie w instrumenty zwi¹zane z wykonywaniem
zwierzchniego nadzoru nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹ s¹dów powszechnych i nie
posiada uprawnieñ do ingerowania w ich dzia³alnoœæ orzecznicz¹ (judykacyjn¹).

Ocena prawid³owoœci orzeczeñ s¹dowych, skutkuj¹ca ich ewentualnym uchyle-
niem b¹dŸ zmian¹, dokonywana jest wy³¹cznie w drodze nadzoru judykacyjnego, spra-
wowanego przez s¹dy wy¿szej instancji w ramach przys³uguj¹cych stronom œrodków
odwo³awczych (apelacji, za¿alenia) oraz przez S¹d Najwy¿szy, który – stosownie do tre-
œci art. 183 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz.483) – sprawuje
nadzór nad s¹dami powszechnymi i wojskowymi w zakresie orzekania.

Z uwagi na fakt, i¿ dotychczasowe wnioski Pana Marcina S. o wstrzymanie wykona-
nia nakazu zap³aty sygn. akt I Nc 2/09 nie doprowadzi³y do takiego wstrzymania,
w dalszym ci¹gu istnieje podstawa egzekucji, co nak³ada na komornika obowi¹zek jej
prowadzenia przeciwko Panu Marcinowi S. (sprawa o sygn. Km. 433/10). Wniosek po-
zwanego o jej zawieszenie, a nastêpnie skarga na czynnoœci komornika i za¿alenie do
S¹du Okrêgowego w Czêstochowie równie¿ nie zosta³y przez S¹d uwzglêdnione w spra-
wie o sygn. akt VI Cz 36/11.

W z³o¿onym oœwiadczeniu Pan Senator Czes³aw Ryszka wnosi tak¿e o wyst¹pienie
z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ maj¹c¹ na celu stworzenie regulacji prawnych umo¿liwia-
j¹cych prokuratorom z urzêdu sprawdzanie „w³aœcicieli weksli in blanco” oraz kontrolo-
wanie „po¿yczek notarialnych”, jak równie¿ we wspó³dzia³aniu ze s³u¿bami skarbowymi
domaganie siê wyjaœnienia pochodzenia „ogromnych pieniêdzy u osób podstawionych
przez mafiê, czêsto bezrobotnych, wykorzystywanych jako tale zwane s³upy”. Jako uzasa-
dnienie wskazano-bezkarnoœæ „lichwiarzy, a tak¿e twórców tak zwanych para banków”
z powodu braku zawiadomieñ organów œcigania przez zastraszanych pokrzywdzonych.

W tym miejscu wypada zauwa¿yæ, ¿e w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, na grun-
cie prawa cywilnego, przewidziane s¹ rozwi¹zania maj¹ce na celu ograniczenie mo¿li-
woœci pobierania wygórowanych odsetek.

Zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93, z póŸn. zm.) maksymalna wysokoœæ odsetek wynikaj¹cych z czynnoœci
prawnej nie mo¿e w stosunku rocznym przekraczaæ czterokrotnoœci wysokoœci stopy
kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). Przywo-
³any przepis zosta³ dodany ustaw¹ z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks cy-
wilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 157, poz. 1316), która wesz³a
w ¿ycie w dniu 20.02.2006 r., a jego g³ównym celem by³o przeciwdzia³anie nieograni-
czonemu poziomowi oprocentowania poprzez wyeliminowanie z obrotu gospodarczego
zjawiska „lichwy” polegaj¹cego na pobieraniu nadmiernych odsetek. W momencie
przekroczenia wysokoœci odsetek w stosunku rocznym powy¿ej czterokrotnoœci stopy
kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, czyli przekroczenia granicy od-
setek maksymalnych, s¹ one odsetkami wygórowanymi. Je¿eli wbrew postanowieniom
art. 359 § 21 kc w umowie zosta³y przewidziane odsetki wy¿sze (w stosunku rocznym)
ni¿ odsetki maksymalne, klauzula taka staje siê niewa¿na jako sprzeczna z prawem.
Ustawodawca, d¹¿¹c do wywa¿enia interesów obu stron umowy, ustanowi³ sankcjê
w postaci redukcji odsetek przewy¿szaj¹cych dopuszczaln¹ granicê do odsetek maksy-
malnych okreœlonych na podstawie przywo³anego przepisu.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e redukcja odsetek do poziomu maksymalnych nie pozba-
wia d³u¿nika ochrony na podstawie przepisów dotycz¹cych nadu¿ycia prawa (art. 5 kc),
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sprzecznoœci z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 58 § 2 kc), czy te¿ wady oœwiad-
czenia woli w postaci wyzysku (art. 388 kc). Ustalenie wysokoœci odsetek przez strony
czynnoœci prawnej podlega ocenie na podstawie przepisów, które mog¹ s³u¿yæ ochro-
nie d³u¿nika przed odsetkami wygórowanymi. Mo¿liwoœci skorzystania z przywo³anych
przepisów s¹ zró¿nicowane, zale¿nie od charakteru i okolicznoœci danej sprawy.

Podnieœæ trzeba tak¿e, i¿ zgodnie z art. 80 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo
o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z póŸn. zm.) przy dokonywaniu czynnoœci
notarialnych notariusz jest obowi¹zany czuwaæ nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw
i s³usznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynnoœæ ta mo¿e powodowaæ
skutki prawne. W przypadku czynnoœci notarialnej sprzecznej z prawem, notariusz od-
mawia jej wykonania, co wynika z art. 81 przytoczonej ustawy. Tym samym notariusz
dzia³aj¹cy jako osoba zaufania publicznego jest równie¿ obowi¹zany udzielaæ stronom
niezbêdnych wyjaœnieñ dotycz¹cych dokonywanej czynnoœci notarialnej.

Nadto w art. 304 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z póŸn. zm.) ustawodawca spenalizowa³ zachowanie polegaj¹ce na zawiera-
niu umów, nak³adaniu obowi¹zków œwiadczenia niewspó³miernego ze œwiadczeniem
wzajemnym z osobami fizycznymi, prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nie-
maj¹cymi osobowoœci prawnej, wyzyskuj¹c ich przymusowe po³o¿enie. Sankcj¹ za po-
pe³nienie tego czynu jest kara pozbawienia wolnoœci do lat trzech.

Równie¿ w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 665, z póŸn. zm.) przewidziano normê karn¹ kryminalizuj¹c¹ zachowanie
sprowadzaj¹ce siê do prowadzenia bez zezwolenia dzia³alnoœci polegaj¹cej na groma-
dzeniu œrodków pieniê¿nych innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organi-
zacyjnych niemaj¹cych osobowoœci prawnej, w celu udzielania im po¿yczek
pieniê¿nych lub obci¹¿ania ryzykiem tych œrodków w inny sposób. Przewidziano sank-
cjê za takie zachowanie w postaci grzywny do 5.000.000 z³ i karê pozbawienia wolnoœci
do lat 3.

Powo³ane regulacje maj¹ na celu stworzenie maksymalnego zabezpieczenia m.in.
dla osób, które zaci¹gaj¹ po¿yczki.

Niezale¿nie od powy¿szego, rozwa¿aj¹c mo¿liwoœæ wdro¿enia prac nad przedsta-
wionymi propozycjami za podstawowe kryterium przyj¹æ nale¿y kryterium okreœlone
w art. 31 ust. 3 Konstytucji, gdzie zosta³a wyra¿ona zasada proporcjonalnoœci w usta-
nawianiu ograniczeñ w zakresie korzystania z wolnoœci i praw konstytucyjnych. Zasadni-
cze znaczenie ma zatem odpowiedŸ na pytanie, czy wprowadzenie takich regulacji jest
zgodne z materialnym aspektem zasady proporcjonalnoœci. Od jego spe³nienia zale¿y
bowiem dopuszczalnoœæ stanowienia zgodnych z Konstytucj¹ ograniczeñ w korzysta-
niu z konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolnoœci.

Art. 31 ust. 3 Konstytucji okreœla przes³anki dopuszczalnoœci ustanawiania ogra-
niczeñ konstytucyjnych wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela. W aspekcie formalnym
przepis ten wymaga, by ograniczenia te by³y ustanawiane „tylko w „ustawie”, wyklu-
czaj¹c tym samym ich wprowadzenie w aktach ni¿szej rangi, a w aspekcie materialnym
– dopuszcza ustanawianie tylko takich ograniczeñ, które nie naruszaj¹ istoty danej
wolnoœci lub prawa podmiotowego, i to tylko wtedy, gdy s¹ one konieczne w demokra-
tycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹dŸ dla ochro-
ny œrodowiska, zdrowia, moralnoœci publicznej albo wolnoœci i praw innych osób (zob.
wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 30.10.2006 r., sygn. P 10/06, OTK ZU
Nr 9/A/2006, poz. 128).

W myœl utrwalonego orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, zarzut braku pro-
porcjonalnoœci wymaga przeprowadzenia testu, polegaj¹cego na udzieleniu odpowie-
dzi na trzy pytania dotycz¹ce analizowanej normy: 1) czy jest ona w stanie doprowadziæ
do zamierzonych przez ustawodawcê skutków (przydatnoœæ normy); 2) czy jest ona nie-
zbêdna (konieczna) dla ochrony interesu publicznego, z którym jest powi¹zana (koniecz-
noœæ podjêcia przez ustawodawcê dzia³ania); 3) czy jej efekty pozostaj¹ w proporcji do
na³o¿onych przez ni¹ na obywatela ciê¿arów lub ograniczeñ (proporcjonalnoœæ sensu
stricto) (zob. wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 13.03.2007 r., sygn. K 8/07,
OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 26).
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Bior¹c pod uwagê wskazane kryteria, brak jest podstaw do stwierdzenia, i¿ propo-
nowane regulacje je spe³niaj¹ a tym samym, i¿ istniej¹ przes³anki do podjêcia prac le-
gislacyjnych w omawianym zakresie. Trudno bowiem uznaæ, i¿ dla zapewnienia praw
w¹skiej kategorii podmiotów zasadnym jest ograniczenie praw wszystkich podmiotów
realizuj¹cych dan¹, czynnoœæ prawn¹, zw³aszcza w sytuacji, gdy obowi¹zuj¹ce instytu-
cje prawne nale¿y uznaæ za wystarczaj¹ce.

Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, i¿ nawet przy przyjêciu zasadnoœci wprowadzenia upraw-
nienia dla prokuratora do kontrolowania z urzêdu w³aœcicieli weksli in blanco, by³oby
ono niemo¿liwe do realizacji, bowiem sporz¹dzenie weksli nie wymaga ¿adnej rejestra-
cji, a co za tym idzie brak jest Ÿród³a wiedzy o ich wystawieniu.

Podejmowanie omawianych dzia³añ jest uzasadnione wy³¹cznie w odniesieniu do
osób, których zachowanie daje podstawê do wszczêcia postêpowania karnego, a wiêc,
gdy istnieje uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa, co reguluje ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z póŸn. zm.) lub podjêcia czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych, co reguluj¹ pragma-
tyki poszczególnych s³u¿b uprawnionych do podejmowania takich czynnoœci.

Nale¿y wskazaæ równie¿, ¿e w przypadku wszczêcia i prowadzenia postêpowania
przygotowawczego, osobie wystêpuj¹cej w charakterze œwiadka przys³uguje szereg
uprawnieñ gwarantuj¹cych jej bezpieczeñstwo. W szczególnoœci wskazaæ nale¿y na
treœæ art. 191 § 3 kpk, zgodnie z którym „Je¿eli zachodzi uzasadniona obawa u¿ycia
przemocy lub groŸby bezprawnej wobec œwiadka lub osoby najbli¿szej w zwi¹zku z jego
czynnoœciami, mo¿e on zastrzec dane dotycz¹ce miejsca zamieszkania do wy³¹cznej
wiadomoœci prokuratora lub s¹du. Pisma procesowe dorêcza siê wówczas do instytucji,
w której œwiadek jest zatrudniony, lub na inny wskazany przez niego adres”.

Œwiadek mo¿e równie¿ korzystaæ z uprawnieñ œwiadka anonimowego (incognito),
o którym jest mowa w art. 184 § 1 kpk, stanowi¹cym, ¿e: „Je¿eli zachodzi uzasadniona
obawa niebezpieczeñstwa dla ¿ycia, zdrowia, wolnoœci albo mienia w znacznych roz-
miarach œwiadka lub osoby dla niego najbli¿szej, s¹d, a w postêpowaniu przygotowaw-
czym prokurator, mo¿e wydaæ postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okolicznoœci
umo¿liwiaj¹cych ujawnienie to¿samoœci œwiadka, w tym danych osobowych, je¿eli nie
maj¹ one znaczenia dla rozstrzygniêcia w sprawie. Postêpowanie w tym zakresie toczy
siê bez udzia³u stron i objête jest tajemnic¹ jako informacja niejawna o klauzuli tajnoœci
„tajne” lub „œciœle tajne”. W postanowieniu pomija siê okolicznoœci, o których mowa
w zdaniu pierwszym”.

Nadto podkreœlenia wymaga okolicznoœæ, ¿e postêpowanie przygotowawcze jest ob-
jête niejawnoœci¹, a dostêp do jego akt i mo¿liwoœæ sporz¹dzania z nich odpisów jest
ograniczona i odbywa siê tylko za zgod¹ prowadz¹cego postêpowanie przygotowawcze
(art. 156 § 5 kpk).

Wskazane powy¿ej uregulowania i instytucje prawnokarne wydaj¹ siê byæ istotn¹
gwarancj¹ bezpieczeñstwa osób, które zdecydowa³y siê na wspó³pracê z organami œci-
gania i na przekazanie wszelkich, posiadanych w tym zakresie informacji.

W œwietle powy¿szych wyjaœnieñ brak jest podstaw do podjêcia inicjatywy ustawo-
dawczej w kwestiach wskazanych w oœwiadczeniu Pana Senatora.

Nie jest tak¿e mo¿liwe zbadanie zarzutów skierowanych przez Pana Senatora pod
adresem Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gliwicach, gdy¿ Ministerstwo
Sprawiedliwoœci nie sprawuje ¿adnych funkcji nadzorczych nad s¹dami administra-
cyjnymi.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e kopiê wyst¹pienia Pani Marsza³ek przekaza-
³em Prokuratorowi Generalnemu, celem stosownego rozpatrzenia w zakresie doty-
cz¹cym dzia³alnoœci organów prokuratury.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Kwiatkowski
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OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 18.03.2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do przekazanej Prokuratorowi Generalnemu przez Ministra Spra-

wiedliwoœci kopii – skierowanego do niego – oœwiadczenia Pana Czes³awa Ryszki – Se-
natora RP, z³o¿onego na 70. posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2011 roku (sygn.
BPS/DSK-043-3363/11), dotycz¹cego problemu lichwy na przyk³adzie postêpowania
przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Katowicach o sygn.
VI Ds. 35/10/s, celem stosownego rozpatrzenia w zakresie dotycz¹cym dzia³alnoœci
organów prokuratury, uprzejmie informujê, ¿e we wskazanym powy¿ej zakresie, Pro-
kurator Generalny przedstawi³ swoje stanowisko w piœmie z dnia 02 marca 2011 roku
o sygn. PG II Ko 1270/10, stanowi¹cym odpowiedŸ na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana
Senatora Czes³awa Ryszkê podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 stycznia
2011 i roku do sprawy o numerze BPS/DSK-043-3307/11.

Z powa¿aniem

PIERWSZY ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Jamrogowicz
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pani Minister!
Do moich biur senatorskich w Lubliñcu oraz K³obucku zg³aszaj¹ siê zde-

sperowani mieszkañcy, którzy uwa¿aj¹, ¿e s¹ nara¿eni na promieniowanie
elektromagnetyczne stacji bazowych telefonii komórkowej. Dlatego uprzejmie
proszê o stanowisko Ministerstwa Zdrowia w tym przedmiocie.

Proszê o podanie, jakie s¹ polskie normy oraz wyniki najnowszych ba-
dañ na ten temat. Na ile uzasadnione s¹ obawy o zdrowie mieszkañców, któ-
rzy zamieszkuj¹ w bezpoœrednim s¹siedztwie baz telefonii komórkowej,
znajduj¹cych siê miêdzy innymi na kominach, wie¿ach koœcielnych, szpita-
lach, wysokich budynkach w centrach miast itp.? Czy ministerstwo przepro-
wadzi³o jakiekolwiek badania w zwi¹zku z licznymi zgonami czy
zachorowalnoœci¹ na jakimœ terenie pod k¹tem wp³ywu stacji bazowych tele-
fonii komórkowej?

Wed³ug mojej wiedzy obecnie w Unii Europejskiej liczba badañ potwier-
dzaj¹cych szkodliwy wp³yw PEM znacznie przewy¿sza liczbê badañ ten
wp³yw neguj¹cych. Chodzi g³ównie o zachorowalnoœæ z powodu zaburzeñ funk-
cjonowania systemu immunologicznego. Wydaje mi siê, ¿e jest tylko kwesti¹
czasu uznanie obecnych norm dotycz¹cych PEM za szkodliwe dla zdrowia
cz³owieka oraz wprowadzenie nowych przepisów, uwzglêdniaj¹cych najnow-
sze dowody naukowe. Zmiana ta niew¹tpliwie bêdzie wi¹za³a siê z kosztami,
jakie ponios¹ operatorzy telefonii komórkowej, co ju¿ teraz budzi ich zdecydo-
wany opór. Jeœli siê mylê, proszê mnie wyprowadziæ z b³êdu. Bêdê wdziêczny
za szczegó³owe odpowiedzi na moje pytania.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.03.02

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 20 stycznia 2010 r. znak: BPS/DSK-

-043-3364/11 przesy³aj¹cym oœwiadczenie z³o¿one na 70. posiedzeniu Senatu w dniu
4 lutego 2011 r. przez Pana Senatora Czes³awa Ryszkê w sprawie oddzia³ywania pro-
mieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego przez maszty telefonii komórkowej
na zdrowie cz³owieka uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Pola elektromagnetyczne (PEM) o czêstotliwoœci 0–300 000 MHz s¹ powszechnym
sk³adnikiem œrodowiska pracy i ¿ycia ka¿dego cz³owieka. Nie ma obecnie miejsc wol-
nych od PEM, a ró¿nice dotycz¹ tylko natê¿enia i czêstotliwoœci poszczególnych fal
elektromagnetycznych stanowi¹cych sk³adnik tych pól.

Wraz ze wzrostem liczby urz¹dzeñ emituj¹cych PEM narasta w spo³eczeñstwie oba-
wa przed ewentualnymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi ekspozycji na pola elek-
tromagnetyczne. Dotyczy to zw³aszcza du¿ych i rozbudowanych przestrzennie
instalacji, takich jak stacje bazowe telefonii komórkowej.
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Przepisem podstawowym, który reguluje standardy jakoœci œrodowiska w zakresie
pól elektromagnetycznych w œrodowisku jest rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska
z dnia 30 paŸdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagne-
tycznych w œrodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
(Dz. U. Nr 192, poz. 1883), które zosta³o ustalone w porozumieniu z ministrem w³aœci-
wym do spraw zdrowia.

Dopuszczalny poziom PEM w miejscach dostêpnych dla ludnoœci (wszelkie miej-
sca, z wyj¹tkiem miejsc, do których dostêp ludnoœci jest zabroniony lub niemo¿liwy
bez u¿ycia sprzêtu technicznego) zosta³ ustalony w ww. rozporz¹dzeniu Ministra Œro-
dowiska.

W Polsce dopuszczalna wartoœæ promieniowania elektromagnetycznego dla zakre-
su czêstotliwoœci wykorzystywanego w telekomunikacji bezprzewodowej wynosi
0,1 W/m2 (wyra¿ona jako gêstoœæ mocy strumienia energii pola elektromagnetycznego)
oraz wartoœæ natê¿enia pola elektrycznego 7 V/m. Natomiast w Krajach Unii Europej-
skiej dopuszcza siê gêstoœæ mocy do wartoœci 4,5 W/m2, a wartoœæ natê¿enia pola elek-
trycznego do 60 V/m.

Powy¿sze wartoœci zosta³y dopuszczone zaleceniem Rady 1999/519/WE w spra-
wie ograniczenia stopnia nara¿enia ogó³u spo³eczeñstwa na oddzia³ywanie pól elektro-
magnetycznych (od 0 Hz do 300 GHz), ang.: „Council of the European Union
Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to
electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz), 1999/519/EC”.

Stacje bazowe telefonii komórkowej s¹ Ÿród³ami pól elektromagnetycznych a ich
u¿ytkownicy, zgodnie z art. 122a ust. 1 ustawy Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póŸn. zm.) , s¹ obowi¹zani do wykonania pomiarów pozio-
mów pól elektromagnetycznych w œrodowisku:

1) bezpoœrednio po rozpoczêciu u¿ytkowania instalacji lub urz¹dzenia;
2) ka¿dorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urz¹dzenia,

w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposa¿eniu instalacji lub urz¹dzenia,
o ile zmiany te mog¹ mieæ wp³yw na zmianê poziomów pól elektromagnetycznych,
których Ÿród³em jest instalacja lub urz¹dzenie.

Zgodnie z art. 122a ust. 2 ustawy Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z póŸn. zm.) wyniki pomiarów, przekazuje siê wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony œrodowiska i pañstwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e rodzaje przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, zosta³y okreœlone w rozporz¹dzeniu Rady Mini-
strów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mo-
g¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ
zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³y-
waniu na œrodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573), zmienionym rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 21.08.2007 r. (Dz. U. Nr 158, poz. 1105), które wprowadzi³o m.in. mo-
dyfikacjê w sposobie kwalifikowania instalacji radiokomunikacyjnych, radionawiga-
cyjnych i radiolokacyjnych emituj¹cych pola elektromagnetyczne, do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko.

W miejsce stosowanego wczeœniej jednego kryterium kwalifikowania instalacji wy-
twarzaj¹cych pola elektromagnetyczne o czêstotliwoœciach radiowych, a mianowicie
równowa¿nej mocy promieniowanej izotropowo, wprowadzono dodatkowe kryterium
tj. odleg³oœæ wystêpowania miejsc dostêpnych dla ludnoœci, liczon¹ od œrodka elektrycz-
nego anteny, wzd³u¿ jej osi g³ównej wi¹zki promieniowania. Zmiana ta pozwala na lep-
sze uwzglêdnienie zjawisk zachodz¹cych w otoczeniu instalacji emituj¹cych pola elek-
tromagnetyczne o czêstotliwoœciach radiowych. Rozk³ady natê¿eñ pól
elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych zale¿¹ przede
wszystkim od charakterystyk promieniowania anten wykorzystywanych w instala-
cjach oraz od mocy doprowadzonych do tych anten. Okreœlaj¹c odleg³oœci od œrodków
elektrycznych anten dla zaprojektowanych poziomów mocy promieniowanych izotro-
powo kierowano siê zasad¹ ostro¿noœci, uwzglêdniaj¹c wystêpowanie pól elektromag-
netycznych pochodz¹cych od innych Ÿróde³ oraz mo¿liwoœci wstêpowania odbiæ.
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Z aktualnego zapisu (§ 2 ust. 1 pkt 7 i § 3 ust. 1 pkt 8) wymienionego rozporz¹dze-
nia wynika, ¿e przedsiêwziêciami s¹ instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne
i radiolokacyjne, z wy³¹czeniem radiolinii, emituj¹ce pola elektromagnetyczne o czê-
stotliwoœciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, dla których równowa¿ne moce promie-
niowane izotropowo wyznaczone dla pojedynczej anteny okreœlone s¹ poczynaj¹c od 15 W do
nie mniej ni¿ 20000 W, a odleg³oœci wystêpowania miejsc dostêpnych dla ludnoœci, li-
czone od œrodka elektrycznego anteny, wzd³u¿ jej osi g³ównej wi¹zki promieniowania,
wynosz¹ odpowiednio od 5 m do 300 m.

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne o mocach po-
wy¿ej 20000 W podlegaj¹ procedurze ocen oddzia³ywania na œrodowisko niezale¿nie od
odleg³oœci miejsc dostêpnych dla ludnoœci.

W Polsce, od dziesiêcioleci obowi¹zuj¹ wymagania prawne ograniczaj¹ce poziom
ekspozycji ludnoœci na pola elektromagnetyczne.

Badania naukowe, odnosz¹ce siê do ryzyka, które wynika z ekspozycji na pola elek-
tromagnetyczne, prowadzone s¹ od lat piêædziesi¹tych XX wieku a od lat szeœædzie-
si¹tych badania zmierzaj¹ m.in. do ustalenia czy i jakie jest zagro¿enie wynikaj¹ce ze
s³abej ekspozycji (chronicznej), która wystêpuje w d³ugim, wieloletnim okresie.

Na podstawie polskich opracowañ naukowych wykonanych w latach siedemdzie-
si¹tych, przyjêto jako maksymalny, a wiêc bezpieczny, poziom ekspozycji ludnoœci na
promieniowanie radio- i mikrofalowe wartoœæ natê¿enia pola elektrycznego 7 V/m (gê-
stoœæ mocy 0,1 W/m2). Wartoœæ dopuszczalnego w œrodowisku promieniowania zosta³a
ustalona przy wziêciu pod uwagê, znanych ju¿ wtedy hipotez o nietermicznym oddzia-
³ywaniu pól na ludzi.

Wy¿ej wymienione limity dotycz¹ce norm ograniczaj¹cych poziomy PEM, przy no-
welizacjach krajowych przepisów dotycz¹cych ochrony ludnoœci przed nadmiern¹ eks-
pozycj¹ na pola elektromagnetyczne, w trosce o zdrowie ludnoœci naszego kraju, nie
zosta³ z³agodzony.

Maj¹c na uwadze najnowsze doniesienia z realizowanych miêdzynarodowych pro-
gramów badawczych dotycz¹cych wp³ywu pól elektromagnetycznych na zdrowie cz³o-
wieka nie mo¿na wykluczyæ, ¿e w przysz³oœci, w zwi¹zku z nowymi wynikami tych
badañ mo¿e byæ uzasadniona weryfikacja a nawet zaostrzenie lub uzupe³nienie aktua-
lnych przepisów ochrony ludnoœci przed nadmiern¹ ekspozycj¹ na pola elektromagne-
tyczne.

W zwi¹zku z powy¿szym obecnie nieuzasadnione jest jeszcze zaostrzanie norm do-
tycz¹cych ochrony ludnoœci przed ekspozycj¹ na pola elektromagnetyczne.

W przypadku zachowania odpowiednich norm konstrukcyjnych oraz przy dostatecz-
nym ograniczeniu dostêpu ludnoœci do stref zagro¿enia i niebezpiecznych, wokó³ stacji
bazowych telefonii komórkowej nie wystêpuj¹ natê¿enia PEM, które w œwietle
wspó³czesnego stanu wiedzy wywo³uj¹ szkodliwe skutki zdrowotne.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Zgodnie z wyliczeniami Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wia-
trowej na koniec roku 2010, sektor energetyki wiatrowej ma w najbli¿szych
latach stworzyæ oko³o 250 tysiêcy nowych miejsc pracy w Europie. Z kolei Ko-
misja Europejska kalkuluje, ¿e realizacja wspólnotowego celu 20%, jeœli cho-
dzi o produkcjê energii odnawialnej, spowoduje utworzenie 2,5 miliona
nowych miejsc pracy w ca³ym sektorze OZE.

Zgodnie z informacj¹ stowarzyszenia, miejsca pracy powstaj¹ g³ównie
przy produkcji elementów turbin wiatrowych, w segmentach projektowym,
instalacyjnym, obs³ugowym, utrzymania ruchu, badawczym i obs³ugi finan-
sowej parków wiatrowych. Zaznacza siê równie¿, ¿e najwiêksze i najbardziej
atrakcyjne rynki w sektorze OZE to rynki duñski, niemiecki i hiszpañski.
Szybki rozwój energetyki wiatrowej powoduje, ¿e na tym rynku brak jest wy-
soko wykwalifikowanej si³y roboczej. Sektor ca³y czas potrzebuje in¿ynierów,
techników oraz kierowników budowy i kierowników projektów.

W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy Ministerstwo Œrodowiska posiada dane na temat miejsc pracy, ja-

kie powsta³y podczas budowy i eksploatacji parków wiatrowych w Polsce?
2. Czy analizowano, jak w zwi¹zku z powstawaniem tak zwanych zielo-

nych miejsc pracy w farmach wiatrowych nastêpuje likwidacja miejsc pracy
w innych sektorach gospodarki, na przyk³ad w kopalniach, gdzie spada wy-
dobycie wêgla?

3. Jakie s¹ prognozy dla Polski, jeœli chodzi o powstawanie nowych miejsc
pracy w farmach wiatrowych?

4. Czy w Polsce na krajowych uczelniach istniej¹ kierunki specjalistycz-
ne, gdzie kszta³c¹ siê specjaliœci w zakresie farm wiatrowych?

5. Jakie uczelnie lub instytuty badawcze zajmuj¹ siê tematyk¹ farm wia-
trowych i jakie badania prowadz¹ w tym zakresie?

6. Czy w Polsce istniej¹ zak³ady produkuj¹ce turbiny lub ich elementy?

Wojciech Skurkiewicz

Stanowisko
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 14 lutego 2011 r.

Pan
Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki

W za³¹czeniu przekazujê, wed³ug w³aœciwoœci, oœwiadczenie senatora Wojciecha
Skurkiewicza, z³o¿one podczas 70. posiedzenia Senatu RP, w dniu 4 lutego 2011 r.,
w sprawie bilansu miejsc pracy w sektorze energetyki wiatrowej w 2010 r. i prognoz na
lata nastêpne.

Uprzejmie informujê, ¿e ww. zagadnienia nie nale¿¹ do kompetencji Ministra Œro-
dowiska.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 18 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

podczas 70. posiedzenia Senatu RP, w sprawie bilansu miejsc pracy w sektorze energe-
tyki wiatrowej w 2010 r. i prognoz na lata nastêpne, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹
o prolongatê terminu odpowiedzi na ww. oœwiadczenie do dnia 31 marca 2011 r.

Przesuniêcie terminu odpowiedzi wynika z potrzeby uzyskania wyjaœnieñ w powy¿-
szej sprawie ze strony Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Ministra Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 24 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

podczas 70. posiedzenia Senatu RP, w sprawie bilansu miejsc pracy w sektorze energe-
tyki wiatrowej w 2010 r. i prognoz na lata nastêpne, po uzyskaniu wyjaœnieñ od Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, przedsta-
wiam nastêpuj¹ce informacje w zakresie kwestii przedstawionych w ww. oœwiadczeniu.

1. Czy Ministerstwo Œrodowiska posiada dane na temat miejsc pracy, jakie
powsta³y podczas budowy i eksploatacji parków wiatrowych w Polsce?

Nale¿y przede wszystkim wyjaœniæ, ¿e Ministerstwo Œrodowiska nie prowadzi wyod-
rêbnionej statystyki zwi¹zanej z zatrudnieniem w ramach budowy i obs³ugi instalacji
w energetyce odnawialnej – dotyczy to równie¿ przedsiêwziêæ w podsektorze energetyki
wiatrowej. Powy¿szych danych nie zbiera tak¿e GUS, ani te¿ jakakolwiek instytucja od-
powiedzialna za energetykê (np. Urz¹d Regulacji Energetyki). Równie¿ podleg³y Mini-
strowi Œrodowiska Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej nie
prowadzi rejestrów w zakresie danych wskazanych w zapytaniu. Wynika to przede
wszystkim z faktu, ¿e instytucje, które udzielaj¹ wsparcia finansowego (ze Ÿróde³ krajo-
wych i unijnych) inwestorom wnioskuj¹cym o wsparcie budowy instalacji wiatrowych,
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czy innych ekologicznych inwestycji w energetyce, nie wymagaj¹ przedstawienia ta-
kich danych. Brak jednoznacznych wymogów okreœlenia przez inwestora wielkoœci za-
trudnienia w ramach danego przedsiêwziêcia, a tak¿e brak zastosowania mechaniz-
mów egzekucji takich zobowi¹zañ jest jednym z powodów braku chocia¿by szacunko-
wych danych w tym zakresie. Niemniej, jak wynika z doœwiadczeñ urzêdów zajmu-
j¹cych siê ww. tematyk¹ istniej¹ce ju¿ instalacje wiatrowe nie powoduj¹ znacz¹cego
wzrostu zatrudnienia. Szacuje siê, ¿e instalacja wiatrowa do 10 MW mocy zainstalowa-
nej umo¿liwia zatrudnienie w przedziale od 0,5 do maksimum 3 etatów. Stworzenie no-
wych miejsc pracy, wynika jedynie z koniecznoœci obs³ugi automatyki sterowanej
komputerowo i okresowej konserwacji. Dane URE wskazuj¹ ¿e w energetyce wiatrowej
na koniec 2010 r. by³o zainstalowane 1180 MW, co – przy tak okreœlonym wskaŸniku –
da³oby liczbê 60-360 sta³ych miejsc pracy. Nale¿y mieæ równie¿ œwiadomoœæ, ¿e budo-
wa elektrowni wiatrowej nie musi tworzyæ sta³ych miejsc pracy w sektorze. Inwestycje
s¹ realizowane przez inwestora, który zatrudnia wyspecjalizowan¹ firmê, a ta realizuje
tak¿e inne zlecenia na rynku, zatem przedsiêwziêcie samo w sobie nie musi spowodo-
waæ istotnego wzrostu zatrudnienia w podsektorze energetyki wiatrowej. Dlatego istot-
ne jest, z punktu widzenia rynku pracy, wspieranie przedsiêwziêæ, których celem jest
konstruowanie i wytwarzanie (produkcja) w naszym kraju Ÿróde³ wiatrowych lub ich
podzespo³ów. Wspieranie takich inicjatyw bêdzie mieæ pozytywny wp³yw na tworzenie
nowych stanowisk pracy w „zielonym” sektorze.

2. Czy analizowano, jak w zwi¹zku z powstawaniem tak zwanych zielonych
miejsc pracy w farmach wiatrowych nastêpuje likwidacja miejsc pracy w in-
nych sektorach gospodarki, na przyk³ad w kopalniach, gdzie spada wydobycie
wêgla?

Jeœli chodzi o zwi¹zek pomiêdzy powstawaniem „zielonych” miejsc pracy w farmach
wiatrowych a spadkiem zatrudnienia w innych sektorach gospodarki (np. górnictwie
wêgla kamiennego), to w sytuacji Polski zale¿noœæ taka nie zachodzi lub jest nieznacz-
na. Z danych URE wynika, ¿e struktura produkcji energii elektrycznej nie uleg³a wiêk-
szym zmianom, choæ na uwagê zas³uguje fakt 50-procentowego zwiêkszenia produkcji
energii w procesie wspó³spalania oraz wzrost wykorzystania biomasy. W opracowaniu
URE dotycz¹cym charakterystyki rynku energetycznego podano, ¿e w 2009 r. zapotrze-
bowanie na moc zainstalowan¹ w Polsce wynios³o œrednio 20615 MW. A zatem 1180
MW zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych, stanowi nieca³e 5 procent ca³oœci
mocy zainstalowanej. W odniesieniu do ca³kowitej produkcji energii elektrycznej,
udzia³ Ÿróde³ wiatrowych by³ jeszcze mniejszy gdy¿ oscylowa³ w granicach 1%. Stan za-
trudnienia w górnictwie wêgla kamiennego w Polsce kszta³tuje raczej sytuacja na œwia-
towych rynkach wêgla i zwi¹zany z tym poziom importu przez krajowe elektrownie,
a tak¿e jakoœæ krajowych z³ó¿, która wyznacza granice op³acalnoœci wydobycia. Nale¿y
jednak¿e podkreœliæ, ¿e zgodnie z Prognoz¹ zapotrzebowania na paliwa i energiê stano-
wi¹c¹ za³¹cznik nr 3 do Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. przyjêtej przez Rz¹d
w dniu 10 listopada 2009 r. udzia³ obecnych noœników energetycznych nie bêdzie ma-
la³, co nie powinno powodowaæ zwiêkszania bezrobocia w sektorze wydobywczym, czy
energetycznym, a jedynie jego uzupe³nienie o nowe bran¿e jak np. energetyka atomo-
wa czy OZE.

3. Jakie s¹ prognozy dla Polski, jeœli chodzi o powstawanie nowych miejsc
pracy w farmach wiatrowych?

Jeœli chodzi o wzrost zatrudnienia zwi¹zany z rozwojem energetyki wiatrowej, to
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej nie dysponuje wystarczaj¹cymi materia³ami
Ÿród³owymi dla sporz¹dzenia tego typu analiz. Kieruj¹c siê jednak dostêpnymi infor-
macjami mo¿na przyj¹æ, ¿e rozwój tego podsektora energetyki, w kontekœcie nowych
miejsc pracy, jest zwi¹zany z pracami przygotowawczymi pod takie inwestycje – czyli
budowê infrastruktury sieciowej, prace budowlano-monta¿owe, etc. Tym samym
oznacza to pewien wzrost zatrudnienia w segmencie sektora us³ug budowlanych
i budowlano-monta¿owych zwi¹zanych z realizacj¹ tego typu inwestycji.

Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e z danych zebranych w opracowaniu sporz¹dzonym przez
Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej pt. „Zawody deficy-
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towe i nadwy¿kowe w 2009 r.” wynika, ¿e mamy do czynienia z wysok¹ nadwy¿k¹ zaso-
bów pracy w zawodach in¿ynierskich zwi¹zanych z elektronik¹ i wœród in¿ynierów
elektryków. Np. w kategorii „in¿ynier elektronik” nast¹pi³ nap³yw bezrobotnych (w ska-
li kraju) w wielkoœci 1485 osób, a pojawi³o siê zaledwie 11 ofert pracy w tej kategorii
umiejêtnoœci. Dla „in¿yniera elektryka” dane te kszta³tuj¹ siê podobnie (1483 osoby
bezrobotne – przy 266 ofertach pracy). W kategorii „in¿ynier mechanik – ze specjalno-
œci¹ maszyny i urz¹dzenia energetyczne” mamy do czynienia z 402 bezrobotnymi przy
29 ofertach pracy. Mo¿e to œwiadczyæ o generalnie niskim poziomie inwestycji w ca³¹
energetykê, która nie jest w stanie, w chwili obecnej, zaabsorbowaæ istniej¹cych zaso-
bów specjalistów, dlatego obawy o utratê miejsc pracy w sektorze (np. górnictwa), wy-
wo³ane rozwojem „zielonej” energetyki nale¿y uznaæ za niemaj¹ce bezpoœredniego
zwi¹zku.

Ponadto, Ministerstwo Gospodarki w Krajowym Planie Dzia³ania w zakresie energii
ze Ÿróde³ odnawialnych (KPD) w rozdziale dotycz¹cym oceny skutków realizowanej
w Polsce metody wsparcia OZE (str. 147) oszacowa³o przewidywan¹ liczbê utworzo-
nych miejsc pracy w ca³ym sektorze „zielonej” elektroenergetyki w perspektywie do
2020 r. Z KPD wynika, ¿e do 2020 r. zielona elektroenergetyka bêdzie wymaga³a ponad
10,5 tys. nowych miejsc pracy. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e wed³ug prognoz Ministerstwa
Gospodarki moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w 2020 r. bêdzie stanowi³a
ok. 65% ca³kowitej mocy zainstalowanej w odnawialnych Ÿród³ach, tak¿e iloœæ miejsc
pracy wymaganych przez ten podsektor bêdzie dynamicznie wzrastaæ.

4. Czy w Polsce na krajowych uczelniach istniej¹ kierunki specjalistyczne,
gdzie kszta³c¹ siê specjaliœci w zakresie farm wiatrowych?

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365 z póŸn. zm.) w art. 9 ust. 2 zawiera upowa¿nienie dla ministra w³aœciwego do
spraw szkolnictwa wy¿szego do okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia standardów
kszta³cenia dla poszczególnych kierunków studiów. Rozporz¹dzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kszta³cenia dla
poszczególnych kierunków oraz poziomów kszta³cenia, a tak¿e trybu tworzenia i wa-
runków, jakie musi spe³niaæ uczelnia, by prowadziæ studia miêdzykierunkowe oraz
makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z póŸn. zm.) okreœla standardy kszta³cenia
dla 119 kierunków studiów. Wœród kierunków studiów nie znajduje siê jednak kieru-
nek, w którego nazwie by³oby wprost odniesienie do „farm wiatrowych”.

W opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego kszta³cenie specjalistów w za-
kresie farm wiatrowych mo¿e odbywaæ siê na kierunkach studiów elektronika oraz
energetyka, w ramach specjalnoœci okreœlanych przez rady podstawowych jednostek
organizacyjnych uczelni, zgodnie z ustawowo zagwarantowan¹ autonomi¹ szkó³ wy¿-
szych.

5. Jakie uczelnie lub instytuty badawcze zajmuj¹ siê tematyk¹ farm wiatro-
wych i jakie badania prowadz¹ w tym zakresie?

Obecnie 13 uczelni oraz 1 instytut badawczy realizuje ³¹cznie 22 projekty z zakresu
tematyki farm wiatrowych:

I. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroc³awiu
– Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny

a) ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w energetykê odnawialn¹ w Polsce (na
przyk³adzie energetyki wiatrowej).

II. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
– Wydzia³ In¿ynierii Mechanicznej i Robotyki

a) Semiaktywny uk³ad redukcji drgañ elektrowni wiatrowej z t³umikami MR,
b) Automatyzacja ekstrakcji cech diagnostycznych w celu wykrywania uszkodzeñ

przek³adni i ³o¿ysk w turbinach wiatrowych,
c) Opracowanie zautomatyzywanych metod oceny stanu turbin wiatrowych.

– Wydzia³ Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
a) Stany dynamiczne elektrowni wiatrowej z maszyn¹ dwustronnie zasilan¹.

III. Politechnika Gdañska
– Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki
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a) Sterowanie przetwarzaniem mocy w elektrowni wiatrowej z maszyn¹ dwustron-
nie zasilan¹

b) Sterowanie farm¹ wiatrow¹ w systemie elektroenergetycznym,
c) System sterowania moc¹ biern¹ parku wiatrowego.

– Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i Œrodowiska
a) Pomiary i prognozowanie przemieszczeñ elektrowni wiatrowych.

IV. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Koœciuszki
– Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej

a) Badania modelowe oddzia³ywañ aerodynamicznych przekazywanych z ró¿nych
wirników wiatrowych na wie¿ê si³owni wiatrowej.

V. Politechnika Lubelska
– Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki

a) Poprawa jakoœci pracy uk³adu przeniesienia napêdu elektrowni wiatrowej.
VI. Politechnika Poznañska
– Wydzia³ Budowy Maszyn i Zarz¹dzania

a) Identyfikacja w³aœciwoœci wibroakustycznych turbin wiatrowych o pionowej osi
obrotu w obszarze zurbanizowanym.

VII. Politechnika Szczeciñska
– Wydzia³ Mechaniczny

a) Ca³oœciowa, energetyczno-ekologiczna analiza porównawcza elektrowni wiatro-
wej i si³owni wiatrowej.

VIII. Politechnika Œl¹ska
– Wydzia³ Mechaniczno Technologiczny

a) Optymalizacja wielokryterialna cech konstrukcyjnych ³opaty wirnika elektrowni
wiatrowej ze wzglêdu na kryterium minimalizacji drgañ.

IX. Politechnika Warszawska
– Wydzia³ Elektryczny

a) Nowa metoda bezpoœredniego sterowania moc¹ trójpoziomowego przekszta³tni-
ka DC/AC pracuj¹cego na potrzeby elektrowni wiatrowej,

b) Analiza wp³ywu du¿ego udzia³u generacji wiatrowej na regulacjê czêstotliwoœci
i mocy w systemie elektroenergetycznym,

c) Badania i rozwój uproszczonej topologii trójpoziomowego przekszta³tnika
AC/DC/AC z diodami poziomuj¹cymi do zastosowania w energetyce wiatrowej.

X. Politechnika Wroc³awska
– Wydzia³ Elektryczny

a) Analiza warunków pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
elektrowni wiatrowych.

XI. Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
– Wydzia³ Przyrodniczo-Technologiczny

a) Analiza pracy dwuœmig³owej minisi³owni wiatrowej.
XII. Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
– Wydzia³ Nauk Technicznych

a) Konstrukcja uk³adów przetwarzania i magazynowania energii w ma³ych, przy-
domowych si³owniach wiatrowych.

XIII. Wy¿sza Szko³a Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
a) Optymalizacja eksploatacji i modernizacji elektrowni wiatrowych

XIV. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Pan
a) Adaptacyjna absorpcja obci¹¿eñ od ekstremalnych podmuchów wiatru w turbi-

nach wiatrowych.

6. Czy w Polsce istniej¹ zak³ady produkuj¹ce turbiny lub ich elementy?
W 2010 r. na potrzeby Ministerstwa Gospodarki zosta³o zlecone wykonanie opraco-

wania pt. Analiza mo¿liwoœci rozwoju produkcji urz¹dzeñ dla energetyki odnawialnej
w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu. Analiza ta wskaza³a, ¿e w Polsce istniej¹
42 przedsiêbiorstwa zwi¹zane z produkcj¹ elementów elektrowni wiatrowych lub
urz¹dzeñ im towarzysz¹cych.
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Swoj¹ specyfikê posiada tak¿e rynek ma³ej energetyki wiatrowej (urz¹dzenia dla
odbiorców indywidualnych). Wed³ug badañ prowadzonych przez Instytut Energetyki
Odnawialnej, aktualnie na rynku ma³ej energetyki wiatrowej w Polsce aktywnie dzia³a-
j¹ ponad 124 firmy. S¹ to g³ównie mikro i ma³e przedsiêbiorstwa, które dystrybuuj¹
i instaluj¹ autonomiczne systemy przydomowych elektrowni wiatrowych (w tym same
turbiny wiatrowe, b¹dŸ turbiny wraz z akumulatorami i systemem sterowania). Oprócz
tego w naszym kraju funkcjonuj¹ tak¿e producenci ma³ych turbin wiatrowych oraz ich
komponentów (g³ównie masztów i generatorów) – tego typu ofertê posiada 10 firm.

Przedstawiaj¹c powy¿sze informacje wyra¿am przekonanie, ¿e stanowi¹ one wy-
czerpuj¹c¹ odpowiedŸ na kwestie zawarte w oœwiadczeniu Pana senatora Wojciecha
Skurkiewicza.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu

70. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2011 r. 321



Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Nie jest tajemnic¹, ¿e po polskich drogach porusza siê wiele pojazdów,

które zosta³y wyprodukowane jeszcze w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³e-
go wieku. S¹ to auta paliwo¿erne oraz emituj¹ce do atmosfery du¿¹ iloœæ spa-
lin i zanieczyszczeñ. Wynika to miêdzy innymi z faktu sprowadzania zza
granicy do Polski aut u¿ywanych.

Czy resort infrastruktury analizuje sytuacjê w tej materii i planuje podjê-
cie dzia³añ zaradczych? Warto podkreœliæ, ¿e pojazdy wprowadzane na ry-
nek polski przez przedsiêbiorców zajmuj¹cych siê sprzeda¿¹ nowych
pojazdów zgodnie z przepisami unijnymi obowi¹zane s¹ spe³niaæ kryteria
emisji wedle europejskiego standardu emisji spalin i normy Euro V. Tymcza-
sem sprowadzane zza granicy stare samochody w ogóle nie musz¹ spe³niaæ
¿adnych standardów emisji, by byæ dopuszczone do ruchu.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 9 lutego 2011 r. Nr BPS/DSK-043-3366/11 przeka-

zuj¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Eryka Smulewicza na 70. posiedzeniu Se-
natu w dniu 4 lutego 2011 r. w sprawie poruszania siê po drogach samochodów
u¿ywanych, niespe³niaj¹cych obowi¹zuj¹cych standardów emisji spalin, uprzejmie in-
formujê, i¿ wyznacznikiem wymagañ w zakresie emisji zanieczyszczeñ gazowych z po-
jazdów jest data ich pierwszej rejestracji.

Nowe pojazdy, zg³aszane do pierwszej rejestracji, musz¹ spe³niaæ wymagania obo-
wi¹zuj¹ce w procedurze homologacji typu pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeñ
gazowych, aktualnie tzw. Euro V.

Natomiast dla pojazdów u¿ywanych wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeñ
gazowych zawarte s¹ w Za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbêdnego wyposa¿enia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z póŸn. zm.). Stanowi¹
one implementacjê unijnych przepisów w tym zakresie, tj. dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2009/40/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie badañ zdatnoœci do
ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (DZ. Urz. UE L 141 z 6.6.2009,
str. 12). Stan techniczny pojazdów w odniesieniu do ww. wymagañ jest weryfikowany
podczas badañ technicznych zgodnie z procedur¹ zawart¹ w rozporz¹dzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 wrzeœnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadza-
nia badañ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych
badaniach (Dz. U. Nr 155, poz. 1232).
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Tak wiêc, wymagania emisyjne dla pojazdów, w procedurze homologacji typu po-
jazdu jak i badañ technicznych pojazdów, s¹ zharmonizowane w ramach ca³ej Unii Eu-
ropejskiej, co oznacza, i¿ pojazd dopuszczony do ruchu drogowego w Polsce spe³nia
wymagania norm emisji zanieczyszczeñ gazowych obowi¹zuj¹cych tak¿e we wszyst-
kich pozosta³ych krajach cz³onkowskich UE. Analogicznie pojazd zarejestrowany w in-
nym pañstwie cz³onkowskim UE w przypadku rejestracji na terytorium RP musi
spe³niaæ wymagania emisyjne na dzieñ pierwszej rejestracji za granic¹. Wprowadzenie
w tym zakresie ograniczeñ w polskich przepisach by³oby sprzeczne z prawem UE,
w szczególnoœci z zasad¹ swobodnego przep³ywu towarów.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie
Leszka Bagiñskiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
Zwracam siê z proœb¹ o pilne podjêcie prac regulacyjnych na Wiœle na tak

zwanym zbiorniku w³oc³awskim i o pog³êbianie rzeki na odcinku od Wyszo-
grodu do W³oc³awka.

Ze wzglêdu na wyp³ycanie i zamulanie Wis³y na tym odcinku, prace regu-
lacyjne s¹ niezwykle potrzebne, w szczególnoœci po to, aby uchroniæ miesz-
kañców powiatu p³ockiego i P³ocka przed kolejnymi powodziami i podtopie-
niami, aby chroniæ dobytek, ¿ycie, zdrowie ludzi i aby zapobiegaæ ogromnym
stratom materialnym gro¿¹cym w przysz³oœci, liczonym w dziesi¹tkach milio-
nów z³otych.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 1.03.2011 r.

Pani Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
odpowiadaj¹c na pismo BPS/DSK-043-3367/11 z dnia 9 lutego 2011, przy którym

przys³ano Oœwiadczenie Senatora Eryka Smulewicza w sprawie pilnego podjêcia prac
regulacyjnych na zbiorniku w³oc³awskim i pog³êbienia Wis³y na odcinku od Wyszogro-
du do W³oc³awka pragnê wyjaœniæ, ¿e problemy zwi¹zane z zagro¿eniem powodziowym
powiatu p³ockiego oraz P³ocka s¹ mi znane i stanowi¹ jeden z priorytetów dzia³ania kie-
rowanego przeze mnie RZGW w Warszawie.

Maj¹c na uwadze piln¹ potrzebê kompleksowego rozwi¹zania tego problemu, w ce-
lu poprawy bezpieczeñstwa powodziowego miejscowej ludnoœci oraz ograniczenia strat
materialnych powodowanych przez powodzie, wyst¹pi³em do Prezesa Krajowego Za-
rz¹du o umieszczenie na liœcie indykatywnej w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Œrodowisko na lata 2007–2015, projektu pn.:

„Ekologiczne Bezpieczeñstwo Stopnia Wodnego W³oc³awek: modernizacja SW W³o-
c³awek i poprawa bezpieczeñstwa powodziowego zbiornika w³oc³awskiego” (EBSWW),
który obejmowa³ trzy pakiety:

– Pakiet 1 – Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego w woj. kujawsko-po-
morskim.

– Pakiet 2 – Rozbudowa zapory bocznej Borowiczki i rozbudowa wa³ów wstecznych
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– S³upianki i lewego wa³u Rosicy w woj. mazowieckim.
– Pakiet 3 – Przebudowa dwóch zapór bocznych zbiornika W³oc³awskiego: zapory

w Nowym Duninowie, zapory Jordanów – Tokary – Radziwie oraz makroniwelacja
w czaszy zbiornika w woj. mazowieckim.

W trakcie opracowywania dokumentacji technicznej okaza³o siê, ze przewidywane
koszty ca³oœci robót znacznie przekraczaj¹ dotychczas szacowan¹ kwotê. W tej sytuacji
wyst¹pi³em do Ministra Œrodowiska o zwiêkszenie preliminowanej kwoty. Niestety,
otrzyma³em informacje o braku mo¿liwoœci zwiêkszenia ca³kowitej wartoœci projektu
i o koniecznoœci ograniczenia jej do kwoty dyspozycyjnej 152,55 mln PLN. W rezultacie
zmuszony by³em do rezygnacji z Pakietu 3, który ma bardzo istotne znaczenie dla roz-
wi¹zania przedmiotowego problemu.

Tym niemniej, prace projektowe zwi¹zane z tym pakietem tj. przebudowa dwóch
zapór bocznych zbiornika W³oc³awskiego: zapory w Nowym Duninowie, zapory Jorda-
nów – Tokary – Radziwie oraz makroniwelacja w czaszy zbiornika od km 620 + 500 do
643 + 300 na obszarze gmin G¹bin, S³upno, P³ock, Stara Bia³a, Nowy Duninów w woj.
mazowieckim bêd¹ kontynuowane po uzyskaniu ostatecznej decyzji œrodowiskowej,
która warunkuje zakoñczenie projektu i przyst¹pienie do robót.

Szacunkowa wartoœæ robót pog³êbiarskich z zagospodarowaniem urobku okreœlo-
na na podstawie koncepcji wynosi od 210 mln do 925 mln z³ w zale¿noœci od sposobu
zagospodarowania urobku i uwarunkowañ, które okreœli decyzja œrodowiskowa. Pro-
cedura oceny oddzia³ywania na œrodowisko jest prowadzona przez Prezydenta Miasta
P³ocka.

Odnosz¹c siê do problemów poruszonych przez Pana Senatora uprzejmie infor-
mujê, ¿e Wis³a od ujœcia Narwi do zbiornika we W³oc³awku jest rzek¹ nieuregulowa-
n¹. Po ka¿dym wezbraniu nastêpuj¹ zmiany w uk³adzie nurtu, czêsto w kierunku
wa³ów przeciwpowodziowych co powoduje, ¿e na wielu odcinkach brzegi s¹ erodowa-
ne. W korycie tworz¹ siê odsypiska stwarzaj¹ce zagro¿enia zatorowe. Ubieg³oroczne
wezbrania powodziowe nasili³y te zjawiska. Szczególnie trudnym problemem jest rów-
nie¿ oczyszczanie miêdzywala Wis³y z nadmiernego porostu drzew i krzewów, które
w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat przemieni³y siê w szereg zwartych kompleksów leœ-
nych, utrudniaj¹cych odprowadzenie wód wezbraniowych i sp³yw kry lodowej. Bie-
¿¹ce usuwanie odsypisk oraz nadmiernego porostu by³o niemo¿liwe zarówno
w wyniku braku œrodków finansowych na ten cel, jak i z uwagi na presjê œrodowisk
ekologicznych d¹¿¹cych do zaniechania przez RZGW jakichkolwiek prac na tym od-
cinku Wis³y. Ustanowienie obszaru Natura 2000 problem ten dodatkowo komplikuje
od strony formalnej.

D¹¿¹c do poprawy stanu koryta Wis³y i miêdzywala ju¿ w czasie ubieg³orocznej po-
wodzi podj¹³em dzia³ania w celu pozyskania œrodków na realizacjê zadañ zwi¹zanych
z usuwaniem skutków powodzi i ochron¹ przeciwpowodziow¹.

Dziêki tym staraniom RZGW w Warszawie otrzyma³ œrodki w ramach trzech re-
zerw celowych MSWiA, które pozwoli³y na wykonanie w 2010 roku najpilniejszych ro-
bót na Wiœle, w tym na odcinku od Wyszogrodu do W³oc³awka. W 2010 roku
realizowano:

• roboty pog³êbiarskie w korycie Wis³y od Œwiniar do Kêpy Polskiej oraz na odcinku
miêdzy P³ockiem i Wyszogrodem; koszt robót 4 189 665 z³,

• odcinkowe zabezpieczenie podstawy skarpy odwodnej zapory bocznej Borowiczki,
w rejonie starorzecza S³upianki oraz odcinkowe zabezpieczenie prawego i lewego
wa³u wstecznego S³upianki w rejonie ujœcia do Zbiornika W³oc³awskiego; ³¹czny
koszt robót 2 575 734 z³,

• naprawê ubezpieczenia skarpy w Wyszogrodzie; koszt 798 324 z³,
• odcinkowe zabezpieczenie uszkodzonego wa³u p.powodziowego Wis³y w Dobrzyko-

wie, koszt robót 348 489 z³,
• remont zapory dolinowej zbiornika w³oc³awskiego na odcinku Górki – Jordanów,

koszt robót 311 351 z³,
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• remont oczepu œcianki szczelnej na wlocie do pompowni Borowiczki oraz remont
betonów skrzyni zrzutowej ruroci¹gów t³ocznych pompowni w Tokarach; koszt ro-
bót 295 524 z³.

W celu ograniczenia nap³ywu œry¿u do zbiornika, instaluje siê przegrody przeciw-
œry¿owe w cofce zbiornika, w miejscowoœciach P³ock i Pop³acin. Dodatkowym zabezpie-
czeniem dla zbiornika W³oc³awek jest praca 6 lodo³amaczy, które wykonuj¹ „rynnê”
o szerokoœci od 400 do 600 m na d³ugoœci ca³ego zbiornika dla przepuszczenia kry
sp³ywaj¹cej Wis³¹. Wszystkie dzia³ania prowadzone s¹ zgodnie z instrukcj¹ lodo³ama-
nia oraz w oparciu o analizê istniej¹cych warunków hydrologiczno-meteorologicznych.
Akcja lodo³amania wspó³finansowana przez firmê ENERGA, WFOŒiGW i z rezerwy ce-
lowej MSWiA w 2010 roku kosztowa³a 4 306 795 z³.

Kontynuuj¹c opisane powy¿ej dzia³ania, w wykazie zadañ zwi¹zanych z usuwa-
niem skutków powodzi, do realizacji w ramach rezerwy celowej na 2011 rok i lata dal-
sze zg³osi³em zakoñczenie zadañ ju¿ rozpoczêtych:

• odcinkowe zabezpieczenie podstawy skarpy odwodnej zapory bocznej Borowiczki,
w rejonie starorzecza S³upianki oraz odcinkowe zabezpieczenie prawego i lewego
wa³u wstecznego S³upianki w rejonie ujœcia do Zbiornika W³oc³awskiego; koszt ro-
bót 1 744 723 z³,

• naprawê ubezpieczenia skarpy w Wyszogrodzie; koszt 1 021 977 z³,
• odcinkowe zabezpieczenie uszkodzonego wa³u p.powodziowego Wis³y w Dobrzyko-

wie, koszt robót 99 521 z³,
• remont zapory dolinowej zbiornika w³oc³awskiego na odcinku Górki – Jordanów,

koszt robót 59 091 z³,
• remont oczepu œcianki szczelnej na wlocie do pompowni Borowiczki oraz remont

betonów skrzyni zrzutowej ruroci¹gów t³ocznych pompowni w Tokarach; koszt ro-
bót 160 522 z³.,

a tak¿e rozpoczêcie pilnych nowych zadañ w 2011 roku:
• roboty pog³êbiarskie w korycie Wis³y w km 596–599; koszt robót 2 000 000 z³,
• roboty pog³êbiarskie w korycie Wis³y w km 608–622; koszt robót 8 000 000 z³,
• usuwanie nadmiaru sedymentów w cofkowej czaszy zbiornika, koszt robót 200 000 z³

w 2011 roku.
• roboty udro¿nieniowe w korycie Wis³y w km 575–578 oraz zabezpieczenie prawego

brzegu w Czerwiñsku; opracowanie dokumentacji koszt 100 000 z³.
Informujê tak¿e, ¿e dla u³atwienia sp³ywu wielkich wód, oraz pochodu lodów zapla-

nowano usuwanie drzew i zakrzaczeñ z terenów miêdzywala Wis³y, w tym na obszarze
od Wyszogrodu do W³oc³awka

w 2011 roku:
– w km 595–596 m. Drwa³ – Rakowo
– w km 598–600 m. Pieczyska
w latach 2012–2016:
– w km 603–605 m. Rybaki, Piotrówek
– w km 605–610 m. Bia³obrzegi, Kêpa Polska, Zakrzewo
– w km 609–611 m. Œwiniary, Rybaki
– w km 614-616 m. Troszyn Nowy
– w km 625–637 m. P³ock
Nadmieniam, ¿e realizacja tych zadañ mo¿e napotkaæ a powa¿ne utrudnienia for-

malne i protesty organizacji ekologicznych.
Przedstawiaj¹c powy¿sze informacje dziêkujê Panu Senatorowi za z³o¿enie na fo-

rum Senatu RP oœwiadczenia poruszaj¹cego wa¿ki problem w trosce o bezpieczeñstwo
mieszkañców terenów nadwiœlañskich.

Proszê tak¿e Pani¹ Marsza³ek o wsparcie w staraniach o dodatkowe œrodki finanso-
we dla RZGW na realizacjê planowanych zadañ zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpowo-
dziow¹. Wyra¿am nadziejê, ¿e dziêki pozyskanym funduszom bêdzie mo¿na zrealizo-
waæ w najbli¿szej przysz³oœci najpilniejsze roboty udro¿nieniowe poprawiaj¹ce bezpie-
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czeñstwo mieszkañców zagro¿onych terenów, a w latach nastêpnych program prac
wg harmonogramu, który zostanie okreœlony w dokumentacji: Ekologiczne Bezpie-
czeñstwo Stopnia Wodnego W³oc³awek.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZ¥DU
GOSPODARKI WODNEJ
w Warszawie
Leszek Bagiñski
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka
oraz do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o przeanalizowanie mo¿liwoœci wprowa-

dzenia zmian prawnych, które umo¿liwi³yby pobieranie op³at od w³aœcicieli
umieszczaj¹cych na parkingach lub miejscach parkingowych lawety rekla-
mowe albo stosowanie sankcji karnych wobec nich.

Problem jest powszechnie znany nie tylko w Czêstochowie, gdy¿ dotyka
ca³ego kraju. Obecnie nie ma jasnych regulacji prawnych, które pozwoli³yby
pobieraæ od w³aœciciela lawety reklamowej op³aty za zajêcie miejsca parkin-
gowego w strefie p³atnego parkowania ani te¿ na³o¿yæ w sposób klarowny
sankcje za brak tej¿e op³aty. Lawety czêsto s¹ ustawiane w centrach miast
i nie tylko naruszaj¹ kanony etyki, ale i blokuj¹ niejednokrotnie do dwóch
miejsc parkingowych w przeliczeniu na jedn¹ lawetê. Jak wiadomo, miejsca
parkingowe, zw³aszcza w centrach miast, s¹ bardzo deficytowe, a strefa
p³atnego parkowania ma za zadanie wymuszenie rotacji w celu uzasadnio-
nego ich wykorzystania. Stawianie lawet reklamowych godzi w ideê dostêp-
noœci i rotacji miejsc ze wzglêdu na to, ¿e reklamy stoj¹ od œwitu do póŸnych
godzin, blokuj¹c skutecznie miejsca parkingowe. W dodatku nie ma prostego
do zastosowania systemu poboru op³at ani te¿ systemu sankcji wobec w³a-
œcicieli lawet reklamowych.

Maj¹c na uwadze opisywan¹ problematykê, po uzyskaniu stosownych
opinii, które przygotowa³y jednostki podleg³e czêstochowskiemu urzêdowi
miasta, miêdzy innymi Stra¿ Miejska oraz Miejski Zarz¹d Dróg i Transportu,
przedk³adam pewn¹ analizê, która wydaje siê zasadna, a proponowane roz-
wi¹zanie godne wprowadzenia. Proponujê, aby w kodeksie wykroczeñ
w rozdziale XI „Wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu i porz¹dkowi w ko-
munikacji” dodaæ przepis w brzmieniu: „Kto w miejscu przeznaczonym do
parkowania pojazdów umieszcza przyczepê, lawetê lub inne urz¹dzenie
w celach reklamowych, podlega karze grzywny albo karze nagany”.

W obecnym stanie prawnym nie ma jednolitych przepisów reguluj¹cych
kwestie zwi¹zane z umieszczaniem lawet reklamowych na parkingach, po-
zwalaj¹cych na wyeliminowanie tego rodzaju uci¹¿liwoœci. Ustawa z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. DzU z 2007 r. nr 19 poz. 115
z póŸn. zm.) upowa¿nia zarz¹dcê drogi do pobierania od korzystaj¹cych
z dróg publicznych op³at miêdzy innymi za parkowanie pojazdów samocho-
dowych w p³atnej strefie parkowania (art. 13 ust. 1 pkt 1). Za nieuiszczenie
wskazanej op³aty zarz¹dca drogi pobiera op³atê dodatkow¹. Laweta rekla-
mowa nie mieœci siê w definicji pojazdu samochodowego w rozumieniu prze-
pisów prawa o ruchu drogowym (t.j. DzU z 2008 r. nr 108 poz. 908 z póŸn. zm.),
co wyklucza mo¿liwoœæ pobierania wskazanych op³at przez pracowników s³u¿-
by parkingowej Miejskiego Zarz¹du Dróg i Transportu w Czêstochowie.

Kwesti¹ dyskusyjn¹ mo¿e byæ tak¿e traktowanie umieszczenia w pasie
drogowym lawet reklamowych jako zajêcia pasa drogowego na cele nie-
zwi¹zane z gospodark¹ i komunikacj¹ drogow¹.

Na podstawie art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie
ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy
– Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektó-
rych innych ustaw z dniem 8 czerwca 2010 r. zosta³ uchwalony miêdzy inny-
mi art. 99 § 1 pkt 1 kodeksu wykroczeñ. Cytowany przepis pozwala³
nak³adaæ stra¿nikom miejskim mandaty karne lub kierowaæ do s¹du wnioski
o ukaranie za zajêcie bez zezwolenia pasa drogowego na cele niezwi¹zane
z gospodark¹ i komunikacj¹ drogow¹. Oznacza to, ¿e stra¿nicy miejscy w sy-
tuacji stwierdzenia umieszczenia w pasie drogowym lawety reklamowej
traktowanej jak billboard reklamowy nie mog¹ stosowaæ sankcji karnych.

Egzekwowanie opisanych zachowañ nale¿y do zarz¹dcy drogi, który na
zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, re-
montem, utrzymaniem i ochron¹ dróg wydaje zezwolenie w drodze decyzji
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administracyjnej. W przypadku zajêcia pasa drogowego bez zezwolenia za-
rz¹dcy drogi lub na podstawie takiego zezwolenia, ale z naruszeniem okreœ-
lonych w nim warunków, zarz¹dca drogi wymierza, w drodze decyzji
administracyjnej, karê pieniê¿n¹ w wysokoœci dziesiêciokrotnoœci op³aty
ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4–6 ustawy o drogach publicznych (art. 40
ust. 12 wymienionej ustawy).

Z uwagi na to, i¿ art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych pozwala
zarz¹dcy drogi na wymierzenie sankcji administracyjnych, a przepis art. 99
§ 1 pkt 1 k.w. stanowi podstawê do nak³adania grzywien za zajêcie bez ze-
zwolenia pasa drogowego, art. 99 § 1 pkt 1 k.w. zosta³ uchylony, poniewa¿
w pañstwie prawa nie jest dopuszczalna kumulacja odpowiedzialnoœci. Taka
argumentacja zawarta jest w uzasadnieniu do ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy – Kodeks
karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych in-
nych ustaw.

Z tych wzglêdów wprowadzenie proponowanego zapisu do kodeksu wy-
kroczeñ by³oby wskazane, gdy¿ wykluczy³oby to nak³adanie siê kompetencji
ró¿nych podmiotów.

Z uwagi na fakt, i¿ przypadki zajmowania pasa drogowego w celach han-
dlowych, reklamowych, w tym przez ustawianie lawet z reklamami, nie nale-
¿¹ do rzadkoœci, a stra¿nicy miejscy w zwi¹zku z uchyleniem art. 99 § 1 pkt 1
k.w. nie mog¹ stosowaæ sankcji karnych za tego rodzaju czyny zabronione,
z kolei inspektorzy zarz¹dów dróg nie posiadaj¹ uprawnieñ do legitymowa-
nia ich sprawców, co na przyk³ad w sytuacji jednorazowej, okolicznej sprze-
da¿y na chodniku jest bardzo istotne, po¿¹danym rozwi¹zaniem by³oby
przyznanie w ustawie o drogach publicznych inspektorom uprawnieñ do legi-
tymowania osób, które bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom zajmuj¹
pas drogowy. Spowodowa³oby to wiêksz¹ skutecznoœæ ich interwencji oraz
nieuchronnoœæ poniesienia odpowiedzialnoœci przez osobê naruszaj¹c¹ prze-
pisy ustawy o drogach publicznych. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, i¿
s³u¿by MZDiT nie maj¹ mo¿liwoœci ukarania za reklamy umieszczone na la-
wetach ze wzglêdu na brak danych osobowych ich w³aœcicieli.

Podsumowuj¹c, informujê, ¿e w aktualnym stanie prawnym Stra¿ Miej-
ska w Czêstochowie w celu przeciwdzia³ania przypadkom nieuprawnionego
zajêcia pasa drogowego, na przyk³ad w celach handlowych, podejmuje dzia-
³ania w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy prawne, to jest miêdzy innymi
art. 100 pkt 1 k.w. W dniu 30 lipca 2010 r. zosta³ skierowany do s¹du wnio-
sek o ukaranie z art. 100 pkt 1 k.w., to jest za zawê¿anie pasa drogowego na
skutek sprzeda¿y kwiatów z ustawionego na chodniku pojemnika. S¹d Rejo-
nowy w Czêstochowie wyrokiem nr sygn. IV W 1393/10 z dnia 5 sierpnia
2010 r. uzna³ obwinionego za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzy³
karê nagany.

Przedmiotem ochrony z art. 100 k.w. jest stan fizyczny dróg publicznych
i pasów drogowych. Przepis ten penalizuje zachowania okreœlone w art. 39
ust. 1 ustawy o drogach publicznych, to jest miêdzy innymi zaorywanie lub
zwê¿anie w inny sposób pasa drogowego. Przedmiotem ochrony z art. 99
k.w. jest nienaruszalnoœæ i funkcjonalnoœæ dróg publicznych. Przepis ten chroni
drogi publiczne przed niszczeniem oraz innymi dzia³aniami obni¿aj¹cymi u¿y-
tecznoœæ i funkcjonalnoœæ dróg. St¹d te¿ s¹dy mog¹ ró¿nie ustosunkowywaæ
siê do sytuacji polegaj¹cych na zajêciu pasa drogowego na przyk³ad w celach
handlowych, reklamowych i przyjmowaæ odmienne stanowiska od tego
okreœlonego we wspomnianym wyroku S¹du Rejonowego w Czêstochowie.

Innym rozwi¹zaniem, które mo¿na by stosowaæ do momentu wprowa-
dzenia stosownych zmian w przepisach prawnych, mo¿e byæ nak³adanie
przez Miejski Zarz¹d Dróg i Transportu w Czêstochowie kar pieniê¿nych na
w³aœcicieli lawet reklamowych, traktowanych jako billboardy reklamowe,
w zwi¹zku z nieuiszczeniem przez nich op³at za zajêcie pasa drogowego na
cele reklamowe. Korzystaæ mo¿na z definicji reklamy okreœlonej w art. 4 usta-
wy o drogach publicznych, to jest uznaæ, ¿e stwierdzenie, i¿ jest to noœnik in-
formacji wizualnej wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami,
w ¿adnym przypadku nie przes¹dza, ¿e mo¿e ni¹ byæ jedynie taki noœnik,
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który jest trwale po³¹czony z gruntem. Niemniej w wypadku odwo³ania siê
w³aœciciela lawety reklamowej od wydanej decyzji administracyjnej roz-
strzygniêcie bêdzie zale¿eæ od wyk³adni przepisów prawnych przyjêtych
przez organ odwo³awczy.

Reasumuj¹c, pragnê podkreœliæ, ¿e brak jednoznacznych przepisów, jak
równie¿ wyk³adni, reguluj¹cych ten problem, skutkuje zagro¿eniami bezpie-
czeñstwa ruchu, jak te¿ konfliktami z podmiotami stawiaj¹cymi tego typu re-
klamy.

Proszê zatem o przeanalizowanie przez Panów Ministrów proponowa-
nych zmian w przepisach prawa, maj¹cych na celu wyeliminowanie proble-
mu, który staje siê coraz wiêksz¹ uci¹¿liwoœci¹ dla wielu polskich miast.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Szewiñski

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 9 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana senatora Andrzeja Szewiñskie-

go (pismo znak: BPS/DSK-043-3368/11 z dnia 9 lutego 2011 r.) w sprawie przepisów
prawnych zwi¹zanych z umieszczaniem lawet reklamowych w pasie drogowym dróg
publicznych, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115 ze zm.) zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z bu-
dow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg wymaga zezwolenia zarz¹dcy drogi,
w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy m.in. umieszczania w pasie
drogowym reklam (art. 40 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy). W myœl art. 4 pkt 23 ustawy o dro-
gach publicznych – reklam¹ jest noœnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek material-
nej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu
widzenia u¿ytkowników drogi, niebêd¹cy znakiem w rozumieniu przepisów o znakach
i sygna³ach lub znakiem informuj¹cym o obiektach u¿ytecznoœci publicznej ustawio-
nym przez gminê. Zgodnie z art. 40 ust. 3 u.d.p. za zajêcie pasa drogowego w powy¿szy
sposób pobiera siê op³atê. Op³atê tê ustala w drodze decyzji administracyjnej w³aœciwy
zarz¹dca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajêcie pasa drogowego. Jej wysokoœæ
stanowi iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajêtej
przez rzut poziomy powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego
i stawki op³aty za zajêcie 1 m2 pasa drogowego (art. 40 ust. 6 i 11 u.d.p.). W przypadku
zajêcia pasa drogowego bez zezwolenia zarz¹dcy drogi zarz¹dca drogi wymierza, w dro-
dze decyzji administracyjnej, karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 10-krotnoœci op³aty.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Szczecinie (sygn akt II SA/Sz 499/10) w ocenie S¹du,
o ile przepisy o drogach publicznych nie zakazuj¹ parkowania pojazdów w szerokim te-
go s³owa znaczeniu w pasie drogowym w miejscach do tego przeznaczonych, o tyle prze-
pisy tej¿e ustawy nakazuj¹ uzyskanie przez podmiot, który chce na takim pojeŸdzie
parkuj¹cym umieœciæ reklamê zezwolenia podlegaj¹cemu op³acie (art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3
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ustawy). Gdyby bowiem osoba parkuj¹ca chcia³a przedmiotow¹ lawetê jedynie zapar-
kowaæ tak aby nie stanowi³a ona jednoczeœnie noœnika reklamowego to na ten czas po-
winna reklamê zdemontowaæ lub zas³oniæ. Parking ogólnodostêpny umo¿liwia
pozostawienie na nim pojazdu, gdy nastêpuje przerwa w ruchu drogowym. Przeznacze-
niem parkingu nie jest jednak umieszczanie w nim reklam. W takiej sytuacji wymaga-
ne jest uzyskanie od zarz¹dcy drogi zezwolenia, a jego brak jest podstaw¹ do
obligatoryjnego wymierzenia przez w³aœciwy organ administracji publicznej kary pie-
niê¿nej z mocy art. 40 ust. 12 pkt 1 ww. ustawy. Kategoryczna wymowa wymienionych
wy¿ej przepisów nie mo¿e byæ obchodzona tylko ze wzglêdu na to, ¿e reklama umiesz-
czona w pasie drogowym zainstalowana zosta³a na pojeŸdzie – lawecie samochodowej.

Reasumuj¹c powy¿sze nale¿y stwierdziæ, i¿ pakowanie przyczepy z umieszczon¹ na
niej reklam¹ w granicach pasa drogowego nale¿y traktowaæ jako zajêcie pasa drogowe-
go bez zezwolenia zarz¹dcy drogi na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remon-
tem, utrzymaniem i ochron¹ dróg. W³aœciwe jest wówczas ukaranie takiej osoby
z tytu³u zajêcia pasa drogowego i wówczas zastosowanie ww. art. 40 ust. 12 ustawy
o drogach publicznych.

Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ przyczepa z umieszczon¹ na niej reklam¹ stanowi re-
klamê w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Zgodnie bowiem z art. 4 pkt 23
ww. ustawy o drogach publicznych, reklam¹ jest noœnik informacji wizualnej w jakiej-
kolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami,
umieszczony w polu widzenia u¿ytkowników drogi, niebêd¹cy znakiem w rozumieniu
przepisów o znakach i sygna³ach lub znakiem informuj¹cym o obiektach u¿ytecznoœci
publicznej ustawionym przez gminê. Zatem umieszczone na przyczepie napisy s¹ noœ-
nikiem informacji wizualnej przejawiaj¹cym siê w formie materialnej umieszczonej na
konstrukcji przyczepy samochodowej umieszczonej w polu widzenia u¿ytkowników
drogi. Informuj¹ one u¿ytkowników drogi – odbiorców reklamy o np. rodzaju dzia³alno-
œci prowadzonej w pobli¿u drogi czy te¿ kierunku zlokalizowania automyjni, w której
œwiadczone s¹ oferowane w reklamie us³ugi. Przedmiotowa konstrukcja nie jest rów-
nie¿ znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygna³ach lub znakiem informu-
j¹cym o obiektach u¿ytecznoœci publicznej ustawionym przez gminê. Powinno siê
zatem przed umieszczeniem jej w pasie drogowym uzyskaæ zezwolenie zarz¹dcy drogi,
w drodze decyzji administracyjnej. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest wyrok WSA
w £odzi (sygn. akt III SA/£d 406/10), zgodnie z którym nie jest mo¿liwe legalne zajmo-
wanie pasa drogowego drogi publicznej pod obiekt reklamowy bez stosownego zezwole-
nia w³aœciwego zarz¹dcy drogi. Ka¿dy przypadek zajêcia pasa drogowego w celu
zlokalizowania w nim urz¹dzenia lub obiektu niezwi¹zanego z funkcjonowaniem drogi
publicznej, bez uprzedniego uzyskania wymaganego prawem zezwolenia lub na pod-
stawie zezwolenia, ale z naruszeniem okreœlonych w nim warunków, stanowi podsta-
wê do wymierzenia przez zarz¹dcê drogi kary pieniê¿nej z tego tytu³u. Podkreœliæ
nale¿y, ¿e u¿yte w art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych sformu³owanie „wy-
mierza /.../ karê pieniê¿n¹” oznacza, i¿ organ ma obowi¹zek wymierzenia kary w przy-
padku stwierdzenia stanu faktycznego wymienionego w tym przepisie. Powód zajêcia
jest przy tym obojêtny, o ile nie jest to cel zwi¹zany z budow¹, przebudow¹, remontem,
utrzymaniem czy ochron¹ dróg. Op³ata za zajêcie pasa drogowego jest pobierana za
sam fakt zajêcia, a nie za czerpanie korzyœci z tego zajêcia – i tak¿e wymierzenie kary
jest obligatoryjne i niezale¿ne od badania przyczyn niez³o¿enia wniosku.

Odnosz¹c siê natomiast do problemu, ¿e przyczepa, jako zarejestrowany pojazd
mog³a korzystaæ z terenu do parkowania usytuowanego przy drodze nale¿y wskazaæ, ¿e
w ocenie WSA w £odzi korzystanie z drogi publicznej, tak¿e parkingu, zgodnie z jej
przeznaczeniem równie¿ przez pojazd z umieszczonymi na nim napisami reklamowymi
oczywiœcie nie wymaga uzyskania zezwolenia na zajêcie pasa drogowego. Natomiast
umieszczenie w pasie drogowym takiego pojazdu opatrzonego reklamami, je¿eli celem
tego jest wy³¹cznie przekazywanie okreœlonej informacji wizualnej u¿ytkownikom dro-
gi, wymaga uzyskania takiego zezwolenia, bowiem nie stanowi korzystania z drogi
publicznej zgodnie z jej przeznaczeniem. Pogl¹d taki wyrazi³ ju¿ wczeœniej WSA
w Gdañsku w wyroku z dnia 8 maja 2008 r. sygn. III SA/Gd 70/08.
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Przy wydawaniu zezwolenia na zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia rekla-
my zarz¹dca drogi jest zobowi¹zany ka¿dorazowo do oceny, czy zajêcie pasa drogowego
pod reklamy jest dopuszczalne, tzn. czy nie bêdzie powodowaæ niszczenia drogi lub na-
ruszaæ zadañ organu drog¹ zarz¹dzaj¹cego m.in. obowi¹zku zapewnienia warunków
bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

Reasumuj¹c nale¿y wskazaæ, i¿ zaparkowanie przyczepy z umieszczon¹ reklam¹
w strefie p³atnego parkowania lub te¿ na parkingu ogólnodostêpnym znajduj¹cym siê
w pasie drogowym nale¿y traktowaæ jako zajêcie pasa drogowego bez zezwolenia za-
rz¹dcy drogi na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem
i ochron¹ dróg. Odrêbny problem stanowi natomiast lokalizacja reklam poza pasem
drogowym. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, i¿ lokalizacja reklam poza pasem drogowym
wi¹¿e siê m.in. z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem w³asnoœci i ewentualnymi
naruszeniami praw w³aœcicieli w zakresie korzystania, u¿ywania i czerpania po¿ytków
ze swojej w³asnoœci.

Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 7 kwietnia 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek!
W odpowiedzi na przekazane pismem z dnia 9 lutego 2011 r., BPS/DSK-043-3369/11,

oœwiadczenie pana senatora Andrzeja Szewiñskiego z³o¿one podczas 70. posiedzenia
Senatu RP w dniu 4 lutego 2011 r. dotycz¹ce mo¿liwoœci wprowadzenia zmian praw-
nych, które umo¿liwi³yby pobieranie op³at od w³aœcicieli umieszczaj¹cych na parkin-
gach lub miejscach parkingowych lawety reklamowe, albo stosowania sankcji karnych
wobec nich, w zakresie w³aœciwoœci Ministra Sprawiedliwoœci uprzejmie przedstawiam,
co nastêpuje.

Zasady obowi¹zuj¹ce u¿ytkowników dróg okreœlone zosta³y w ustawie z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póŸn. zm.).
Zgodnie z art. 40 ust. 1 powo³anej ustawy zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane
z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg wymaga zezwolenia
zarz¹dcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to, jak wynika z art. 40
ust. 2 pkt 3 ustawy dotyczy m.in. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowla-
nych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogo-
wego oraz reklam.

Pojêcie reklamy w art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych zdefiniowane zosta³o
jako noœnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami
konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia u¿ytkowników drogi,
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niebêd¹cy znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygna³ach lub znakiem infor-
muj¹cym o obiektach u¿ytecznoœci publicznej ustawionym przez gminê.

Za zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem,
utrzymaniem i ochron¹ dróg pobiera siê op³atê, któr¹ ustala, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, w³aœciwy zarz¹dca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajêcie pasa drogo-
wego (art. 40 ust. 3 i 11 ustawy). W przypadku natomiast zajêcia pasa drogowego bez
zezwolenia zarz¹dcy drogi, zarz¹dca wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karê
pieniê¿n¹ w wysokoœci 10-krotnoœci op³aty (art. 40 ust. 12 ustawy).

Odnosz¹c powy¿sze regulacje do stanu faktycznego opisywanego w oœwiadczeniu
stwierdziæ nale¿y, i¿ parkowanie lawety (naczepy) z umieszczon¹ na niej reklam¹
w granicach pasa drogowego stanowi zajêcie pasa drogowego bez zezwolenia zarz¹dcy
drogi, co powinno skutkowaæ odpowiedzialnoœci¹ karno-administracyjn¹ przewidzia-
n¹ w art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.

Potwierdzeniem powy¿szego jest orzecznictwo s¹dów administracyjnych. Wojewódzki
S¹d Administracyjny w Gdañsku w wyroku z dnia 8 maja 2008 r., sygn. III SA/Gd 70/08,
stwierdzi³, ¿e korzystanie z drogi publicznej zgodnie z jej przeznaczeniem równie¿ przez
pojazd opatrzony napisami reklamowymi nie wymaga uzyskania zezwolenia za zajêcie
pasa drogowego na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych. Ze-
zwolenia takiego wymaga natomiast umieszczenie w pasie drogowym pojazdu opatrzo-
nego reklamami, je¿eli jego celem jest wy³¹cznie przekazywanie okreœlonej informacji
wizualnej u¿ytkownikom drogi, nie zaœ korzystanie z drogi publicznej zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Podobnie Wojewódzki S¹d Administracyjny w £odzi w wyroku z dnia 19 listopada
2010 r., sygn. III SA/£d 406/10, wyrazi³ pogl¹d, ¿e nie jest mo¿liwe legalne zajmowanie
pasa drogowego drogi publicznej pod obiekt reklamowy bez stosownego zezwolenia
w³aœciwego zarz¹dcy drogi. Ka¿dy przypadek zajêcia pasa drogowego w celu zlokalizo-
wania na nim urz¹dzenia lub obiektu niezwi¹zanego z funkcjonowaniem drogi publicz-
nej, bez uprzedniego uzyskania wymaganego prawem zezwolenia lub na podstawie
zezwolenia, ale z naruszeniem okreœlonych w nim warunków, stanowi podstawê do
wymierzenia przez zarz¹dcê drogi kary pieniê¿nej z tego tytu³u.

W odniesieniu do powo³ywanego w oœwiadczeniu przepisu art. 99 § 1 ustawy z dnia
20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeñ (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z póŸn. zm.) stwierdziæ na-
le¿y, ¿e jego pkt 1, który przewidywa³ odpowiedzialnoœæ za zajêcie bez zezwolenia drogi
publicznej lub pasa drogowego, urz¹dzenia lub budynku drogowego, na cele nie-
zwi¹zane z gospodark¹ i komunikacj¹ drogow¹ przesta³ obowi¹zywaæ z dniem 8 czerwca
2010 r. Zosta³ on uchylony ustaw¹ z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 206, poz. 1589, z póŸn. zm.).

Jak wynika z uzasadnienia rz¹dowego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1394),
który objêty zosta³ ramami powo³anej nowelizacji uchylenie pkt 1 art. 99 § 1 k.w.
zwi¹zane by³o ze stwierdzeniem, i¿ zachowania wyczerpuj¹ce znamiona okreœlone
w tym przepisie objête s¹ równie¿ odpowiedzialnoœci¹ karno-administracyjn¹ przewi-
dzian¹ w art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e stan prawny przewiduj¹cy kumulacjê odpowiedzialnoœci
karno-administracyjnej i odpowiedzialnoœci za wykroczenia, a zatem dopuszczaj¹cy
stosowanie wobec obywateli podwójnych sankcji za to samo zachowanie, uznany zo-
sta³ w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego za sprzeczny z art. 2 Konstytucji (wy-
rok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 1998 r., K 17/97, OTK 1998/3/30
oraz wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 4 wrzeœnia 2007 r., P 43/06, OTK-A
2007/8/95).

Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze okolicznoœci, propozycja dodania do Kodeksu wykro-
czeñ przepisu penalizuj¹cego zachowania polegaj¹ce na umieszczaniu w miejscu prze-
znaczonym do parkowania pojazdów lawet lub innych urz¹dzeñ w celach reklamowych
nie mo¿e zostaæ uznana za uzasadnion¹. Uwzglêdnienie tej propozycji skutkowa³oby
przywróceniem stanu prawnego sprzed 8 czerwca 2010 r. i ponown¹ kumulacj¹ odpo-

70. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2011 r. 333



wiedzialnoœci karno-administracyjnej i odpowiedzialnoœci za wykroczenie za to samo
zachowanie, poniewa¿ znamiona proponowanego wykroczenia pokrywa³yby siê ze
znamionami zachowania stanowi¹cego zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane
z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg, uzasadniaj¹cego
odpowiedzialnoœæ karno-administracyjn¹ na podstawie przepisów ustawy o drogach
publicznych.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Gra¿ynê Sztark

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o ponowne przeanalizowanie Programu

Budowy Dróg Krajowych i przywrócenie wczeœniejszego terminu budowy
drogi S10. Liczne wyst¹pienia samorz¹dowców z regionu, miêdzy innymi
Zdzis³awa Tuderka, burmistrza miasta Wa³cza, Zdzis³awa Rydera, przewod-
nicz¹cego Rady Miasta Wa³cza, i innych przedstawicieli samorz¹dów lokal-
nych, wskazuj¹ na bardzo du¿¹ wagê problemu. Kolejne przesuniêcie
terminu rozpoczêcia budowy obwodnicy Wa³cza na drodze krajowej S10 na
okres po roku 2013 jest dla lokalnej spo³ecznoœci trudne do zaakceptowania.
Do tej pory podjêto ju¿ wiele prac w zakresie budowy obwodnicy i przezna-
czono znaczne œrodki na to, aby mo¿na by³o rozpocz¹æ tê inwestycjê.

Budowa obwodnicy jest niezbêdna, jeœli chcemy poprawiæ dostêpnoœæ ko-
munikacyjn¹ regionu oraz wp³yn¹æ na rozwój gospodarczy wielu miast i miej-
scowoœci, przez które przebiega droga S10. By³oby to bardzo korzystne
rozwi¹zanie dla województwa zachodniopomorskiego. Wybudowanie obwod-
nicy pozwoli³oby równie¿ wyprowadziæ ciê¿kie pojazdy z centrum miasta
i osiedli mieszkaniowych, obni¿yæ poziom ha³asu i zanieczyszczeñ powietrza,
a równoczeœnie podnieœæ poziom bezpieczeñstwa u¿ytkowników drogi.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o po-
nowne zainteresowanie siê tym problemem i podjêcie skutecznych dzia³añ
zmierzaj¹cych do rozpoczêcia inwestycji.

Z wyrazami szacunku
Gra¿yna Sztark

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie pani senator Gra¿yny Sztark z dnia 04 lutego 2011 r.

w sprawie budowy obwodnicy miasta Wa³cza w ci¹gu drogi S-10, przedstawiam nastê-
puj¹ce informacje.

Uprzejmie informujê, i¿ przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r.
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, w swojej treœci odwo³uje siê do
zakresu rzeczowego okreœlonego w programie budowy dróg krajowych na lata
2008–2012. Zadanie polegaj¹ce na „Budowie obwodnicy miasta Wa³cza w ci¹gu drogi
S-10” zosta³o ujête w za³¹czniku nr 2 „Lista zadañ, których realizacja przewidywana
jest po roku 2013”. Oznacza to, ¿e jego realizacja rozpocznie siê po 2013 r., pod warun-
kiem spe³nienia wymogów formalnoprawnych, uzyskaniu wszystkich wymaganych de-
cyzji administracyjnych oraz zapewnieniu niezbêdnych œrodków finansowych.

Pragnê podkreœliæ, i¿ zakres rzeczowy zawarty w projekcie Programu zosta³ dosto-
sowany do aktualnych mo¿liwoœci finansowych pañstwa i opiera siê na trzech doku-
mentach finansowych:
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1) Wieloletnim Planie Finansowym pañstwa na lata 2011–2013,
2) Ustawie bud¿etowej na rok 2011, która w za³¹czniku nr 11 wskazuje limity wydat-

ków zarówno z bud¿etu pañstwa jak i Krajowego Funduszu Drogowego na zada-
nia drogowe,

3) Uchwale Rady Ministrów z dnia 19 paŸdziernika 2010 r., w sprawie niektórych
dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ programu wieloletniego pod nazw¹ „Program Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012”.

Ponadto pragnê poinformowaæ, i¿ Program Budowy Dróg Krajowych na lata
2011–2015 zgodnie z za³o¿eniami zostanie zaktualizowany w 2012 r. wskazany zosta-
nie wówczas zakres rzeczowy oraz niezbêdne œrodki finansowe na lata 2014–2015.
Podstawê rzeczow¹ aktualizacji Programu bêdzie stanowi³a lista zadañ wskazanych
w za³¹czniku nr 2 oraz kryteria wyboru do realizacji zadañ polegaj¹cych na obejœciach
miejscowoœci wskazane w za³¹czniku nr 3. Jedn¹ z podstaw aktualizacji finansowej
bêdzie wielkoœæ wsparcia projektów drogowych przez UE w ramach perspektywy finan-
sowej 2014–2020.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marsza³ku!
Zwracam siê do Pana Marsza³ka, by w trybie art. 49 ust. 6 Regulaminu

Senatu wezwa³ ministra pracy i polityki spo³ecznej oraz prezesa ZUS do uzu-
pe³nienia, a w³aœciwie do ponownego udzielenia odpowiedzi na moje oœwiad-
czenie senatorskie z dnia 4 listopada 2010 r. dotycz¹ce odbierania
uprawnieñ emerytalnych przez ZUS.

Odpowiedzi udzielone mi zarówno przez ministra, jak i prezesa ZUS, za-
wieraj¹ obszerne analizy przepisów prawnych okraszone orzecznictwem
S¹du Najwy¿szego, za które dziêkujê, ale ja nie prosi³em ministra i prezesa
o konsultacje naukowe. Ja na kanwie dwóch konkretnych przypadków prosi-
³em o odpowiedzi na konkretne pytania i odpowiedzi tych nie dosta³em ani od
ministra, ani od prezesa.

Przypomnê zatem te pytania i proszê, by Pan Marsza³ek wyegzekwowa³
udzielenie na nie odpowiedzi.

Jak du¿a liczba osób zosta³a w ci¹gu ostatniego roku pozbawiona wczeœ-
niej przyznanych uprawnieñ emerytalnych?

Czy minister pracy i prezes ZUS zgadzaj¹ siê z pogl¹dem, i¿ pozbawienie
wczeœniej przyznanych emerytur osób w podesz³ym wieku niemaj¹cych in-
nych œrodków do ¿ycia jest dzia³aniem niehumanitarnym?

Czy w przypadkach, gdy przyznanie emerytury nie by³o zwi¹zane z wy-
³udzeniem, lecz wynika³o z nieprawid³owoœci le¿¹cych po stronie ZUS, prezes
ZUS gotów jest skorzystaæ z uprawnienia do przyznania emerytury w trybie
art. 83 ustawy o emeryturach i rentach i przyznaæ emeryturê mimo nie-
spe³nienia warunków uzyskania emerytury w zwyk³ym trybie?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 lutego 2011 r.

Pan
Grzegorz Wojciechowski
Senator RP

Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na Pañskie oœwiadczenie skierowane do mnie podczas 70. posiedze-

nia Senatu, uprzejmie informujê, ¿e wyst¹pi³em do minister pracy i polityki spo³ecznej
oraz prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych o ponowne zapoznanie siê z treœci¹
oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora podczas 64. posiedzenia Senatu w dniu
4 listopada 2010 roku oraz zajêcie stanowiska, które bêdzie odnosiæ siê do podnoszo-
nych przez Pana Senatora kwestii oraz zawieraæ odpowiedzi na pytania zawarte w oœ-
wiadczeniu.

Bogdan Borusewicz
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zapozna³em siê ze spraw¹, z któr¹ zwrócili siê do mnie przedstawiciele

firmy rodzinnej Tran-Tank Spó³ka Cywilna w £ê¿ynach, województwo pod-
karpackie.

Z przedstawionych mi materia³ów wynika, ¿e wobec spó³ki podjête zosta-
³y dzia³ania represyjne ze strony urzêdów celnych i skarbowych wojewódz-
twa podkarpackiego odnosz¹ce siê do sprzeda¿y przez tê firmê oleju
opa³owego.

Z dokumentów wynika, ¿e firma nie dopuœci³a siê ¿adnych oszustw przy
sprzeda¿y paliw, nie sprzedawa³a oleju opa³owego jako napêdowego, ¿e
w grê wchodz¹ niewielkie uchybienia i byæ mo¿e tak¿e niejasnoœci wynika-
j¹ce z interpretacji niejednoznacznych przepisów prawa.

Konsekwencj¹ drobnych uchybieñ (jeœli takie uchybienia w ogóle mia³y
miejsce) sta³y siê zobowi¹zania id¹ce w setki tysiêcy z³otych i praktycznie
bankructwo firmy, stanowi¹cej dorobek ca³ej ciê¿ko pracuj¹cej rodziny.

Odnoszê wra¿enie, ¿e mamy tu do czynienia z nieadekwatnymi, a przez
to niesprawiedliwymi dzia³aniami aparatu skarbowego.

Zwracam siê wobec tego do ministra finansów, aby wszystkie dzia³ania
aparatu skarbowego wobec wymienionej firmy zosta³y wnikliwie sprawdzo-
ne i zbadane oraz ¿eby Pan Minister oceni³, czy zachowana tu zosta³a jaka-
kolwiek wspó³miernoœæ ewentualnych uchybieñ i ich skutków, i wypowie-
dzia³ siê w tej kwestii.

Proszê te¿ o rozwianie moich obaw, ¿e w tle tej sprawy kryje siê czyjœ za-
miar przejêcia rodzinnej firmy poprzez doprowadzenie jej w³aœcicieli do bank-
ructwa.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 14 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

na 70. posiedzeniu Senatu RP w dniu 4 lutego 2011 r., w sprawie dzia³añ represyjnych
urzêdów celnych i skarbowych województwa podkarpackiego wobec „TRANS-TANK”
Spó³ka Cywilna w £ê¿ynach, w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ przez tê spó³kê oleju opa³owego,
przekazane Ministrowi Finansów przy piœmie nr BPS/DSK-043-3372/11 z dnia 9 lute-
go 2011 r., uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

I. W zakresie dzia³añ organów S³u¿by Celnej
Odnosz¹c siê do dzia³añ organów S³u¿by Celnej uprzejmie informujê Pana Mar-

sza³ka, ¿e w grudniu 2005 r. Naczelnik Urzêdu Celnego w Kroœnie przeprowadzi³ kon-
trolê podatkow¹ w Zak³adzie Produkcji Handlu i Us³ug „TRANS-TANK” Spó³ka Cywilna
z siedzib¹ w £ê¿ynach, dotycz¹c¹ prawid³owoœci obrotu olejem opa³owym i zwi¹zanych
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z tym rozliczeñ podatku akcyzowego za okres od sierpnia do listopada 2005 r. W wyni-
ku tej kontroli ujawniono nieprawid³owoœci zwi¹zane ze sprzeda¿¹ oleju opa³owego,
które stanowi³y naruszenie nastêpuj¹cych przepisów prawa:

• § 4 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni-
¿enia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z póŸn. zm.), który nak³ada³
na sprzedawcê oleju opa³owego obowi¹zek pobierania od nabywców oœwiadczeñ
stwierdzaj¹cych, i¿ nabywane wyroby s¹ przeznaczone na cele opa³owe. Jednoczeœnie
paragraf ten wskazywa³ elementy formalne oœwiadczeñ, które powinny zawieraæ co
najmniej: imiê i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i NIP nabywcy; okreœlenie iloœci
nabywanego oleju opa³owego oraz iloœci, rodzaju i typu posiadanych urz¹dzeñ grzew-
czych ze wskazaniem miejsca, gdzie te urz¹dzenia siê znajduj¹ jeœli jest ono inne ni¿
adres zamieszkania nabywcy; datê i miejsce wystawienia oœwiadczenia oraz podpis
sk³adaj¹cego oœwiadczenie.

W przypadku niez³o¿enia oœwiadczenia lub gdy oœwiadczenie nie zawiera³o wszyst-
kich wymaganych danych, podatnik sprzedaj¹cy oleje opa³owe nie móg³ skorzystaæ
z preferencyjnej stawki podatku akcyzowego, co wynika³o z § 4 ust. 5 w zw. z § 1 ww.
rozporz¹dzenia. Zatem tylko kompletnie wype³nione oœwiadczenia uprawnia³y sprze-
dawcê oleju opa³owego do zastosowania obni¿onej stawki akcyzy, co jest zbie¿ne z lini¹
orzecznictwa przyjêt¹ przez Naczelny S¹d Administracyjny (wyroki NSA z dnia 8 stycz-
nia 2008 r. sygn. akt I FSK 81/07, z dnia 19 marca 2008 r. sygn. akt I FSK 498/07,
z dnia 1 kwietnia 2008 r. sygn. akt I FSK 1483/07, z dnia 22 kwietnia 2008 r. sygn. akt
I FSK 390/07).

• art. 65 ust. la pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 29, poz. 257, z póŸn. zm.), zgodnie z którym w przypadku u¿ycia olejów opa-
³owych, które nie spe³niaj¹ warunków okreœlonych w odrêbnych przepisach, w szcze-
gólnoœci wymogów w zakresie prawid³owego znakowania i barwienia, u¿ycia ich
niezgodnie z przeznaczeniem, a tak¿e sprzeda¿y za pomoc¹ odmierzaczy paliw ciek-
³ych, co stwierdzono w wyniku kontroli, sprzedaj¹cy by³ zobowi¹zany do zap³acenia
akcyzy wed³ug stawki wskazanej w tym przepisie, która by³a wy¿sza ni¿ stawka na ole-
je opa³owe przeznaczone na cele opa³owe.

W zwi¹zku z powy¿szym Naczelnik Urzêdu Celnego w Kroœnie wszcz¹³ postêpowa-
nie podatkowe wobec Spó³ki, w wyniku którego wyda³ decyzje okreœlaj¹ce zobowi¹za-
nia podatkowe w podatku akcyzowym za miesi¹ce od sierpnia do listopada 2005 r. Od
tych rozstrzygniêæ Spó³ka odwo³a³a siê do Dyrektora Izby Celnej w Przemyœlu, który
utrzyma³ w mocy zaskar¿one orzeczenia Naczelnika Urzêdu Celnego w Kroœnie.

Na decyzje wydane przez organ II instancji Spó³ka wnios³a skargi do Wojewódzkie-
go S¹du Administracyjnego w Rzeszowie, które zosta³y oddalone przez ten s¹d (wyroki
WSA z dn. 3 sierpnia 2010 r. sygn. akt I SA/Rz 252/10 oraz z dn. 16 listopada 2010 r.
sygn. akt I SA/Rz 628/10).

Realizuj¹c decyzje okreœlaj¹ce zobowi¹zanie podatkowe w podatku akcyzowym Dy-
rektor Izby Celnej w Przemyœlu wszcz¹³ postêpowanie egzekucyjne wobec Spó³ki.
W zwi¹zku z bezskutecznoœci¹ prowadzonego postêpowania, odpowiedzialnoœæ za za-
leg³oœci podatkowe Spó³ki zosta³a przeniesiona na jej wspólników na podstawie
art. 115 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.), zgodnie z którym wspólnik spó³ki cywilnej odpowiada ca³ym
swoim maj¹tkiem solidarnie ze spó³k¹ i z pozosta³ymi wspólnikami za zaleg³oœci podat-
kowe spó³ki i wspólników, wynikaj¹ce z dzia³ania spó³ki. O odpowiedzialnoœci tej organ
podatkowy orzeka w drodze decyzji (art. 108 § 1 Ordynacji podatkowej).

Od ww. orzeczeñ o przeniesieniu odpowiedzialnoœci wspólnicy odwo³ali siê do Dy-
rektora Izby Celnej w Przemyœlu, który utrzyma³ w mocy zaskar¿one decyzje Naczelni-
ka Urzêdu Celnego w Kroœnie.

Na decyzje wydane przez organ II instancji wspólnicy wnieœli skargi do Wojewódz-
kiego S¹du Administracyjnego w Rzeszowie. S¹d odrzuci³ wniesione skargi na decyzje
o odpowiedzialnoœci wspólników za zaleg³oœci podatkowe Spó³ki obejmuj¹ce okres od
wrzeœnia do listopada 2005 r. (postanowienia WSA z dn. 22 grudnia 2008 r., sygn. akt
I SA/Rz 529/08, I SA/Rz 530/08, I SA/Rz 531/08). Natomiast rozstrzygniêcie w spra-
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wie skargi na decyzjê nr 400000-1AGR-9116-219/2010/WK z dnia 5 sierpnia 2010 r.
przenosz¹c¹ na wspólników odpowiedzialnoœæ za zaleg³oœci podatkowe Spó³ki za mie-
si¹c sierpieñ 2005 r. jeszcze nie zapad³o.

W zwi¹zku z zaistnia³ymi zaleg³oœciami podatkowymi w podatku akcyzowym Na-
czelnik Urzêdu Celnego w Kroœnie wszcz¹³ postêpowanie karne skarbowe, w którego
konsekwencji skierowano do S¹du Rejonowego w Jaœle akt oskar¿enia w stosunku do
wspólników Spó³ki o to, ¿e dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu uchylili siê od opodat-
kowania kwoty wynikaj¹cej ze zobowi¹zañ podatkowych za okres od sierpnia do listo-
pada 2005 r. i nie z³o¿yli stosownych deklaracji podatkowych, przez co narazili Skarb
Pañstwa na uszczuplenie podatku akcyzowego, tj. o przestêpstwo skarbowe z art. 54
§ 2 ustawy z dnia 10 wrzeœnia 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r.
Nr 111, poz. 765, z póŸn. zm.).

W grudniu 2010 r. S¹d Rejonowy w Jaœle wyda³ w przedmiotowej sprawie wyrok,
w którym uzna³ wspólników Spó³ki winnymi pope³nienia zarzucanych im czynów i ska-
za³ ich na kary grzywny.

W zakresie swojej w³aœciwoœci Naczelnik Urzêdu Celnego w Kroœnie przeprowadzi³
równie¿ postêpowanie w ramach wniosku Spó³ki o pomoc de minimis w sprawie udzie-
lenia ulg w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych (art. 67b § 1 pkt 2 w zw. z art. 67a Ordy-
nacji podatkowej), polegaj¹cych na roz³o¿eniu na raty zaleg³oœci podatkowych
wynikaj¹cych z decyzji okreœlaj¹cych zobowi¹zanie podatkowe w podatku akcyzowym
za miesi¹ce od sierpnia do listopada 2005 r. oraz umorzeniu odsetek za zw³okê od wy-
mienionych zaleg³oœci.

Decyzj¹ z dnia 31 grudnia 2010 r. organ podatkówy odmówi³ udzielenia Spó³ce ww.
pomocy, uzasadniaj¹c swe rozstrzygniêcie tym, i¿ nie zosta³y spe³nione przez Spó³kê
warunki dopuszczalnoœci pomocy de minimis okreœlone w rozporz¹dzeniu Komisji Eu-
ropejskiej nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.).

Od ww. decyzji organu I instancji Spó³ka odwo³a³a siê do Dyrektora Izby Celnej
w Przemyœlu. Termin zakoñczenia postêpowania odwo³awczego przypada w dniu
4 kwietnia 2011 r.

II. W zakresie dzia³añ organów kontroli skarbowej
Odnosz¹c siê do dzia³añ organów kontroli skarbowej uprzejmie informujê Pana

Marsza³ka, ¿e w dniu 12 wrzeœnia 2006 r. Dyrektor Urzêdu Kontroli Skarbowej w Rze-
szowie wszcz¹³ w Spó³ce postêpowanie kontrolne w zakresie: rzetelnoœci deklarowa-
nych podstaw opodatkowania, prawid³owoœci obliczania i terminowoœci wp³acania
podatków stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa, bud¿etu gminy oraz œrodków pañ-
stwowych funduszy celowych za 2004 r.

W dniu 13 wrzeœnia 2006 r. wspólnik Spó³ki zg³osi³ organowi prowadz¹cemu postê-
powanie kontrolne, ¿e w dniu 12 wrzeœnia 2006 r. (data wszczêcia postêpowania) w wy-
niku po¿aru sp³onê³a dokumentacja finansowo-ksiêgowa kontrolowanej jednostki
dotycz¹ca okresu objêtego kontrol¹. W trakcie prowadzonych czynnoœci kontrolnych kil-
kakrotnie zwracano siê do Spó³ki o przed³o¿enie wszelkich dokumentów zwi¹zanych
z zakresem prowadzonej kontroli. W zwi¹zku z nieotrzymaniem ¿¹danych dokumentów
organ kontroli skarbowej przeprowadzi³ czynnoœci w celu zgromadzenia materia³u do-
wodowego zwi¹zanego z prowadzon¹ przez Spó³kê dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ za 2004 r.

W wyniku ustaleñ dokonanych w trakcie ww. postêpowania Dyrektor Urzêdu Kon-
troli Skarbowej w Rzeszowie wyda³ dwie decyzje w sprawie okreœlenia zobowi¹zañ po-
datkowych w podatku od towarów i us³ug, obejmuj¹ce odpowiednio:

– miesi¹ce od stycznia do kwietnia 2004 r., do którego to okresu mia³y zastosowa-
nie przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o po-
datku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z póŸn. zm.),

– miesi¹ce od maja do grudnia 2004 r., do którego to okresu mia³y zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54,
poz. 535).

W przedmiotowych rozstrzygniêciach organ kontroli skarbowej powo³a³ m.in. na-
stêpuj¹ce przepisy prawa:

340 70. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2011 r.



• art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym podatnicy maj¹ obowi¹zek
przechowywaæ ksiêgi podatkowe oraz zwi¹zane z ich prowadzeniem dokumenty do cza-
su up³ywu okresu przedawnienia zobowi¹zania podatkowego;

• § 48 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268, z póŸn. zm.), wed³ug którego podstawê do obni¿e-
nia przez nabywcê kwoty podatku nale¿nego oraz zwrotu ró¿nicy podatku lub zwrotu
podatku naliczonego stanowi¹ wy³¹cznie orygina³y faktur lub faktur koryguj¹cych al-
bo ich duplikaty, o których mowa w § 49;

• art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug, zgodnie
z którym podatnicy s¹ obowi¹zani przechowywaæ ewidencje prowadzone dla celów roz-
liczenia podatku oraz wszelkie dokumenty zwi¹zane z tym rozliczeniem do czasu up³y-
wu terminu przedawnienia zobowi¹zania podatkowego;

• § 14 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w spra-
wie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U.
Nr 97, poz. 970 z póŸn. zm.), zgodnie z którym w przypadku faktur lub faktur korygu-
j¹cych nie stanowi¹ podstawy do obni¿enia przez nabywcê kwoty podatku nale¿nego,
zwrotu ró¿nicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego dokumenty inne ni¿ orygina³y
tych faktur lub faktur koryguj¹cych albo ich duplikaty;

• § 26 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w spra-
wie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wy-
stawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us³ug, do których
nie maj¹ zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 97,
poz. 971), wed³ug którego podatnicy s¹ zobowi¹zani przechowywaæ orygina³y i kopie
faktur oraz faktur koryguj¹cych, a tak¿e duplikaty tych dokumentów do czasu up³ywu
terminu przedawnienia zobowi¹zania podatkowego;

• art. 23 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ podatkowy okreœla
podstawê opodatkowania w drodze oszacowania, jeœli brak jest ksi¹g podatkowych lub
innych danych niezbêdnych do jej okreœlenia.

Od ww. decyzji Spó³ka odwo³a³a siê do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, któ-
ry utrzyma³ w mocy rozstrzygniêcia organu I instancji w przedmiocie okreœlenia zobo-
wi¹zania Spó³ki w podatku od towarów i us³ug.

Na decyzje wydane przez organ II instancji Spó³ka wnios³a skargê do Wojewódzkie-
go S¹du Administracyjnego w Rzeszowie, który oddalaj¹c tê skargê, stwierdzi³: „¯aden
z przepisów ustawy o VAT oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak i nowej ustawy
o VAT oraz przepisów wykonawczych do nowej ustawy o VAT nie zwalnia Spó³ki z obo-
wi¹zku udokumentowania faktur¹ VAT lub duplikatem takiej faktury prawa do obni¿e-
nia podatku nale¿nego o okreœlon¹ kwotê podatku naliczonego nawet w przypadku, gdy
utrata dokumentów Ÿród³owych nast¹pi³a, jak poinformowali wspólnicy, wskutek dzia-
³ania si³y wy¿szej – po¿aru” (wyrok z dn. 11 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Rz 353/08).

Spó³ka zaskar¿y³a powy¿szy wyrok WSA skarg¹ kasacyjn¹ do Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego w Warszawie, który oddali³ tê skargê (wyrok z dn. 1 paŸdziernika 2010 r.,
sygn. akt I FSK 1339/09).

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e organ kontroli skarbowej przeprowadzi³ równie¿
odrêbne postêpowania kontrolne wobec wspólników Spó³ki w zakresie podatku docho-
dowego od osób fizycznych, które zakoñczy³y siê wydaniem decyzji okreœlaj¹cych wy-
sokoœæ zobowi¹zania w tym podatku za 2004 r. oraz decyzji okreœlaj¹cej wysokoœæ
nale¿nych odsetek za zw³okê od nieuiszczonych w terminie zaliczek na ten podatek za
2004 r.

Od ww. decyzji wspólnicy odwo³ali siê do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie,
który utrzyma³ w mocy orzeczenia organu I instancji.

Rozstrzygniêcia organu odwo³awczego podatnicy zaskar¿yli do Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego w Rzeszowie, który odrzuci³ wszystkie wniesione przez nich
skargi (postanowienia WSA z dnia 4 sierpnia 2009 r., sygn. akt I SA/Rz 710/09 oraz
z dnia 10 paŸdziernika 2009 r., sygn. akt I SA/Rz 658/09 i I SA/Rz 659/09).

70. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2011 r. 341



W przypadku jednego z wymienionych orzeczeñ WSA (sygn. akt I SA/Rz 710/09)
podatnik wniós³ skargê kasacyjn¹ do Naczelnego S¹du Administracyjnego w Warsza-
wie, który oddali³ tê skargê (wyrok z dn. 26 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 86/10).

Podsumowuj¹c nale¿y podkreœliæ, ¿e dzia³ania podejmowane wobec Spó³ki przez
organy S³u¿by Celnej oraz organy kontroli skarbowej by³y konsekwencj¹ naruszenia
przez Spó³kê przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, które jednoznacznie
okreœla³y obowi¹zki podmiotu w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
W ¿adnym przypadku dzia³ania te nie stanowi³y jakiejkolwiek formy represji ze strony
organów S³u¿by Celnej oraz organów kontroli skarbowej.

Istotne znaczenie w przedmiotowej sprawie ma fakt, i¿ skierowane do Spó³ki roz-
strzygniêcia ww. organów by³y przedmiotem kontroli Wojewódzkiego S¹du Administra-
cyjnego w Rzeszowie, który nie dopatrzy³ siê w nich uchybieñ. Równie¿ sk³adane przez
Spó³kê skargi kasacyjne do Naczelnego S¹du Administracyjnego nie spowodowa³y
uchylenia zaskar¿onych orzeczeñ Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Rzeszowie.

Mam nadziejê, ¿e powy¿sze wyjaœnienia stanowi¹ wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ na z³o-
¿one oœwiadczenie i spotkaj¹ siê z uprzejm¹ akceptacj¹ Pana Marsza³ka.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Zdzis³awa Pupy

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego,
wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

oraz do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowni Panowie Ministrowie!
OdpowiedŸ ministra finansów na moje pisemne oœwiadczenie, dotycz¹ce

dzia³añ aparatu skarbowego wobec przedsiêbiorców transportowych woje-
wództwa ³ódzkiego, potwierdzi³a nasze najgorsze podejrzenia.

Organy skarbowe z wielk¹ energi¹ dzia³aj¹ przeciw przedsiêbiorcom
transportowym, którzy byli nieœwiadomymi ofiarami nadu¿yæ pope³nionych
przez sprzedawców paliw. Z wielk¹ skrupulatnoœci¹ i pieczo³owitoœci¹ egzek-
wuj¹ wynikaj¹ce z nielegalnych transakcji podatki, zabezpieczaj¹ wielomilio-
nowe maj¹tki i skazuj¹ na bankructwo setki uczciwych firm transportowych,
których w³aœciciele nie byli ofiarami oszustw. Jednak w odniesieniu do firm,
które dopuœci³y siê oszustw, które swoim postêpowaniem rozpêta³y wielk¹
aferê fikcyjnego obrotu paliwami i wy³udzenia podatku VAT, wobec tych firm
i osób z nimi zwi¹zanych organy skarbowe odzyska³y kwotê… 150 tysiêcy z³,
a ponadto zajê³y ruchomoœci na kwotê 186 tysiêcy z³ i zajê³y nieruchomoœci
na kwotê 232 tysiêcy z³. Odbieramy to jako kpinê ze sprawiedliwoœci i klêskê
pañstwa prawa, które jest bezwzglêdne wobec ofiar przestêpstw skarbo-
wych i zupe³nie bezradne wobec sprawców.

Panie Marsza³ku! Jest rzecz¹ znan¹, ¿e Polska jest europejsk¹ potêg¹
w transporcie drogowym. Polskie ciê¿arówki spotyka siê na szosach ca³ej Eu-
ropy. Musimy zapytaæ wprost – i kierujemy to pytanie do ministra finansów
i ministra gospodarki – czy nie jest tak, ¿e rêkami polskich urzêdników skar-
bowych, represjonuj¹cych niczemu niewinnych przedsiêbiorców, realizowa-
ne jest zadanie wyeliminowania polskich firm transportowych z rynku
europejskiego?

Przy tej okazji pragniemy równie¿ skierowaæ zapytanie do ministra infra-
struktury: jak wielki jest udzia³ polskich przedsiêbiorstw transportu drogo-
wego (polskich przewoŸników) w rynku us³ug transportowych Unii Europej-
skiej i jakie by³y zmiany w tym udziale w ci¹gu ostatnich piêciu lat?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa

OdpowiedŸ
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 8 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z lutego 2011 r. (BPS/DSK-043-3373/11), przy którym

przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego i sena-
tora Zdzis³awa Pupê w sprawie dzia³añ aparatu skarbowego wobec przedsiêbiorców
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transportowych województwa ³ódzkiego, w za³¹czeniu uprzejmie przekazujê nastêpu-
j¹ce informacje.

Przedmiotowa sprawa, dotycz¹ca postêpowañ podatkowych w zakresie prawid³o-
woœci rozliczenia podatku od towarów i us³ug przy nabywaniu oleju napêdowego po
1 maja 2004 r., by³a przekazywana Ministerstwu Gospodarki przez Stowarzyszenie
Transportowców Ziemi £ódzkiej w 2010 roku.

Z uwagi na fakt, i¿ sprawa dotyczy³a dzia³alnoœci organów podatkowych Minister
Gospodarki zwróci³ siê, zgodnie z w³aœciwoœci¹, do Ministra Finansów z proœb¹
o przedstawienie stanowiska resortu finansów w tej kwestii.

Minister Finansów przedstawi³ wyjaœnienia w tej sprawie w piœmie z dnia 31 maja
2010 r. skierowanym do Ministra Gospodarki oraz w piœmie z dnia 12 kwietnia 2010 r.
skierowanym do Stowarzyszenia Transportowców Ziemi £ódzkiej. W ww. pismach
wskazano, i¿ Ministerstwo Finansów wielokrotnie udziela³o wyjaœnieñ odnoœnie do
prowadzonych postêpowañ, podkreœlaj¹c równie¿, ¿e w przedmiotowych sprawach nie
jest mo¿liwe wywieranie wp³ywu na dzia³ania organów podatkowych podejmowanych
w toku trwaj¹cych postêpowañ kontrolnych i podatkowych, zaœ wydawane rozstrzyg-
niêcia s¹ wynikiem oceny konkretnych stanów faktycznych. Zgodnie z przepisami
ustawy Kodeks karny skarbowy w zwi¹zku z ustaw¹ Kodeks postêpowania karnego,
prowadzone przez urzêdy skarbowe postêpowania przygotowawcze podlegaj¹ odpowied-
nio nadzorowi w³aœciwej miejscowo izby skarbowej lub te¿ nadzorowi prokuratora. Nie-
zale¿nie od powy¿szego Minister Finansów w ramach swoich uprawnieñ mo¿e dodat-
kowo stosowaæ œrodki o charakterze administracyjnym, tj., m.in. ¿¹daæ przesy³ania
wymaganych sprawozdañ z funkcjonowania finansowych organów postêpowania przy-
goto- wawczego, czy te¿ reagowaæ na zg³oszenia nieodpowiednim funkcjonowaniu tych
organów. Minister Gospodarki nie ma uprawnieñ do kontroli dzia³añ podejmowanych
przez organy podatkowe i skarbowe.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up. Mieczys³aw Kasprzak
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 7 marca 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z wyst¹pieniem Pana Marsza³ka z dnia 9 lutego 2011 r. nr BPS/DSK-

-043-3374/11, przekazuj¹cym oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Pana Grzegorza
Wojciechowskiego oraz Senatora Pana Zdzis³awa Pupê podczas 70. posiedzenia Sena-
tu RP, uprzejmie przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

W ocenie autorów oœwiadczenia organy skarbowe z „wielk¹ skrupulatnoœci¹ i pie-
czo³owitoœci¹ egzekwuj¹ wynikaj¹ce z nielegalnych transakcji podatki, zabezpieczaj¹
wielomilionowe maj¹tki i skazuj¹ na bankructwo setki uczciwych firm transportowych,
których w³aœciciele nie byli ofiarami oszustw”, natomiast w odniesieniu do firm, które
dopuœci³y siê oszustw, organy s¹ bezradne.
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Na wstêpie, ponownie nale¿y podkreœliæ, i¿ zagadnienia dotycz¹ce sposobu prowa-
dzenia wobec firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu Transportowców Ziemi £ódzkiej po-
stêpowañ dowodowych, dokonywanych w ich efekcie ustaleñ w zakresie obrotu
paliwem oraz sposobu prowadzenia postêpowañ podatkowych, zabezpieczaj¹cych czy
egzekucyjnych, by³y ju¿ wielokrotnie przedmiotem analizy Ministra Finansów w zwi¹z-
ku z pismami Stowarzyszenia oraz poszczególnych jego cz³onków, jak równie¿ wy-
st¹pieniami poselskimi i senatorskimi. Ka¿dorazowo Minister Finansów udziela³
odpowiedzi w zakresie poruszonych zagadnieñ.

Informacje zebrane przez Ministra Finansów na temat prowadzonych postêpowañ
nie daj¹ podstaw do uznania, ¿e postêpowania te prowadzone s¹ w sposób niew³aœciwy.

Niemniej jednak, uprzejmie wyjaœniam, ¿e zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia
21 czerwca 1996 r. o urzêdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267,
ze zm.), do zakresu dzia³ania naczelników urzêdów skarbowych nale¿y m.in. ustalanie
lub okreœlanie i pobór podatków, a tak¿e wykonywanie egzekucji administracyjnej.

Procedury obowi¹zuj¹ce w sprawach podatkowych zosta³y uregulowane w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.).

W myœl art. 127 ustawy Ordynacja podatkowa, postêpowanie podatkowe jest dwu-
instancyjne. Od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji, stosownie
do art. 220 § 1 powo³anej ustawy, stronie s³u¿y prawo wniesienia odwo³ania do Dyrek-
tora Izby Skarbowej.

Z kolei, zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postêpo-
waniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270, ze zm.),
s¹dy administracyjne kontroluj¹ dzia³alnoœæ administracji publicznej poprzez orzeka-
nie w sprawach skarg na decyzje administracyjne. W myœl art. 151 tej ustawy, w razie
nieuwzglêdnienia skargi s¹d skargê oddala. W przypadku wyroku oddalaj¹cego skargê
powag¹ rzeczy osadzonej objête jest ustalenie, i¿ decyzja jest zgodna z prawem, a œciœ-
lej, ¿e nie zawiera takich wad prawnych, które wymaga³yby jej wyeliminowania z obro-
tu prawnego.

Pragnê ponownie wskazaæ, ¿e w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 29 grud-
nia 2010 r. w sprawach firm transportowych Wojewódzki S¹d Administracyjny w £odzi:

• w 129 sprawach podzieli³ argumentacjê przedstawion¹ przez organy podatkowe
i oddali³ skargi,

• w 31 przypadkach uchyli³ decyzje organu drugiej instancji,
• 4 skargi S¹d odrzuci³.
Zasady postêpowania egzekucyjnego oraz œrodki egzekucyjne, jakie mog¹ byæ sto-

sowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykona-
nia przez zobowi¹zanych ich obowi¹zków, uregulowane natomiast zosta³y w ustawie
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r.
Nr 229, poz. 1954, ze zm.). Postêpowanie egzekucyjne prowadzi siê wobec zobowi¹za-
nego, tj. osoby, która nie wykona³a w terminie prawem na³o¿onego na ni¹ obowi¹zku.

Nale¿y przede wszystkim zaznaczyæ, ¿e wynikaj¹ca z art. 6 ustawy o postêpowaniu
egzekucyjnym w administracji zasada obowi¹zkowoœci prowadzenia egzekucji nie po-
zostawia wierzycielowi dowolnoœci postêpowania w przypadku uchylania siê zobo-
wi¹zanego od wykonania obowi¹zku. Wystawienie tytu³u wykonawczego i skierowanie
go do egzekucji jest zatem ustawowym obowi¹zkiem wierzyciela, podobnie jak ustawo-
wym obowi¹zkiem organu egzekucyjnego jest wszczêcie i prowadzenie egzekucji na
podstawie prawid³owo wystawionego tytu³u wykonawczego.

Ponadto nale¿y wyjaœniæ, ¿e dla efektywnoœci postêpowania egzekucyjnego podsta-
wowe znaczenie ma kondycja finansowa d³u¿nika. W sytuacji, gdy d³u¿nik nie posiada
maj¹tku, z którego mo¿e byæ prowadzona egzekucja, organ egzekucyjny, nie ma wp³y-
wu na skutecznoœæ egzekucji, pomimo podjêcia stosownych dzia³añ w tym zakresie.

Powy¿sze nie mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e organy egzekucyjne pozostaj¹ bierne wobec
podmiotów gospodarczych, które odgrywa³y wiod¹c¹ rolê w nielegalnym obrocie pali-
wem. W odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora Pana Grzegorza Wojciechowskiego z³o-
¿one podczas 67. posiedzenia Senatu RP, Minister Finansów wyjaœni³, ¿e organy
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egzekucyjne podejmuj¹ wszelkie mo¿liwe dzia³ania zmierzaj¹ce do wyegzekwowania
podatku od towarów i us³ug od wymienionych podmiotów.

Reasumuj¹c, pragnê zauwa¿yæ, ¿e nie mo¿na czyniæ organom podatkowym i egze-
kucyjnym zarzutów, i¿ wype³niaj¹ na³o¿one na nie obowi¹zki i dzia³aj¹ w granicach
obowi¹zuj¹cego prawa. Zaznaczyæ bowiem nale¿y, ¿e zarówno Dyrektor Izby Skarbo-
wej w £odzi jak i Naczelnicy podleg³ych jemu Urzêdów Skarbowych – rozpatruj¹c
przedmiotowe sprawy – kierowali siê obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz wyk³ad-
ni¹ s¹dów administracyjnych.

Przedk³adaj¹c powy¿sze, wyra¿am przekonanie, ¿e zaprezentowany stan prawny
sprawy bêdzie wystarczaj¹cym wyjaœnieniem zagadnieñ poruszonych w oœwiadczeniu
Senatora Pana Grzegorza Wojciechowskiego oraz Senatora Pana Zdzis³awa Pupy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 15 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z Oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

oraz senatora Zdzis³awa Pupê na 70. posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2011 r.,
przedstawiam poni¿ej stanowisko odnosz¹ce siê do poruszonych zagadnieñ, le¿¹cych
w kompetencji Ministra Infrastruktury.

Polscy przewoŸnicy drogowi dzia³aj¹c aktywnie na rynku transportowym Unii Eu-
ropejskiej, zdo³ali wypracowaæ sobie wysok¹ pozycjê w Europie. W latach poprzedza-
j¹cych cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej polscy przedsiêbiorcy odnawiali tabor
i doskonalili umiejêtnoœci, aby sprostaæ oczekiwaniom zleceniodawców. W okresie li-
mitowania i niedoboru zezwoleñ do pañstw UE, przewoŸnicy nie mieli pe³nej mo¿li-
woœci rozwijania przewozów na zachód Europy, co szczególnie widoczne by³o
w przypadku mo¿liwoœci wykonywania transportu do W³och i Austrii.

Zdobyte doœwiadczenia i rozeznanie rynku wykorzystywane by³o skutecznie przez
polskich przewoŸników drogowych po 1 maja 2004 r., gdy nie by³o ju¿ ograniczeñ iloœ-
ciowych w dostêpie do rynków transportowych pañstw UE, a przedsiêbiorcy, jedynie
na podstawie licencji wspólnotowej, mogli wykonywaæ przewozy na obszarze ca³ej Unii
Europejskiej.

Wraz z akcesj¹ Polski do UE, zgodnie z przepisami wspólnotowymi, w³adze polskie
odst¹pi³y od ograniczeñ iloœciowych w dostêpie do zawodu miêdzynarodowego prze-
woŸnika drogowego, przydzielaj¹c uprawnienia w tym zakresie wszystkim zaintereso-
wanym, którzy spe³niaj¹ odpowiednie wymagania jakoœciowe.
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W roku 2005 w Polsce funkcjonowa³o 13.544 przedsiêbiorstw wykonuj¹cych miê-
dzynarodowe przewozy drogowe rzeczy, które dysponowa³o 72.543 pojazdami. Od tego
czasu obserwuje siê sta³y wzrost zarówno liczby przewoŸników, jak i liczby pojazdów.

W 2006 roku 16.311 przewoŸników dysponowa³o 92.283 pojazdami, w nastêpnym
roku liczba przedsiêbiorstw wzros³a do 20.481, a liczba pojazdów przekroczy³a
100.000, osi¹gaj¹c wielkoœæ 112.174.

W 2008 roku w Polsce funkcjonowa³o 23.278 przedsiêbiorstw transportowych, któ-
re posiada³y 126.785 pojazdów. W kolejnym roku dynamika wzrostu nieco zmala³a.

Przyczyni³o siê do tego pogorszenie koniunktury ekonomicznej i kryzys gospodarki
œwiatowej. W tym czasie liczba przedsiêbiorstw osi¹gnê³a poziom 23.865, natomiast licz-
ba pojazdów wzros³a do 128.663. W koñcu ubieg³ego roku liczba przedsiêbiorstw
transportowych wzros³a do 24.895, natomiast liczba pojazdów wynios³a 137.502.

Wed³ug szacunków, które potwierdzaj¹ tak¿e stowarzyszenia przewoŸników drogo-
wych, 90% polskich pojazdów wykorzystywanych jest w przewozach do Unii Europej-
skiej.

Udzia³ polskich przewoŸników w rynku transportowym UE, jest zatem wysoki i pla-
suje nas w czo³ówce pañstw unijnych. Dotyczy on nie tylko przewozów pomiêdzy pañ-
stwami cz³onkowskimi UE, ale tak¿e w relacjach z UE do pañstw trzecich,
w szczególnoœci do/z Federacji Rosyjskiej.

W tym kontekœcie mo¿na oczekiwaæ, ¿e pomimo okresowych trudnoœci w wykony-
waniu przewozów, spowodowanych niewystarczaj¹c¹ liczb¹ zezwoleñ zagranicznych,
czy te¿ rosn¹c¹ konkurencj¹ w bran¿y us³ug transportowych, obserwowana dotych-
czas tendencja wzrostowa udzia³u polskich przewoŸników w rynku miêdzynarodowym
utrzyma siê.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego,
Krzysztofa Majkowskiego, Zdzis³awa Pupy, Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Od lat znana jest sprawa utrudnieñ ze strony rosyjskiej dotycz¹cych eks-

portu polskiego miêsa, który zosta³ dopuszczony w odniesieniu do wybra-
nych firm certyfikowanych przez stronê rosyjsk¹.

Ostatnio prasa donios³a o sukcesie gospodarczym kilku polskich firm,
które uzyska³y certyfikaty strony chiñskiej uprawniaj¹ce do eksportu ich to-
warów na rynek chiñski. Mamy w zwi¹zku z tym nastêpuj¹ce pytania, które
kierujemy do ministra gospodarki.

1. Czy istniej¹ adekwatne procedury certyfikowania przez Polskê firm ro-
syjskich i chiñskich eksportuj¹cych swoje towary na polski rynek?

2. Kto wydaje takie certyfikaty, jaka jest procedura ich uzyskania i jak
du¿o takich certyfikatów udzielono w ci¹gu ostatnich trzech lat?

3. Czy certyfikowanie przez Rosjê i Chiny obowi¹zuje tylko firmy polskie
czy równie¿ firmy z innych krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej?

4. Czy w handlu miêdzy Polsk¹ a Rosj¹ i Chinami istnieje równopraw-
noœæ? Czy nie mamy tu do czynienia z sytuacj¹, ¿e wymienieni partnerzy sto-
suj¹ wobec polskich przedsiêbiorców wy¿sze wymagania od tych, jakie
stosuje Polska wobec przedsiêbiorców rosyjskich i chiñskich?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
Wojciech Skurkiewicz
Krzysztof Majkowski

Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 17 lutego 2011 r.

Pan
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu przekazujê, zgodnie z w³aœciwoœci¹ oœwiadczenie z³o¿one przez sena-

tora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 70. posiedze-
nia Senatu RP, przekazan¹ przy piœmie Marsza³ka Senatu z 9 lutego br. (BPS/DSK-
-043-3376/11) w sprawie procedury certyfikowania przez Polskê firm rosyjskich i chiñ-
skich eksportuj¹cych swoje towary na polski rynek.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Hanna Trojanowska
Pe³nomocnik Rz¹du do spraw
Polskiej Energetyki J¹drowej
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 18 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 9 lutego 2011 r., znak BPS/DSK-043-3376/11 przy

którym przekazano tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lu-
tego 2011 r. w sprawie procedury certyfikowania przez Polskê firm rosyjskich
i chiñskich eksportuj¹cych swoje towary na polski rynek uprzejmie informujê, co na-
stêpuje.

W odniesieniu do pytania pierwszego oraz drugiego zawartego w ww. oœwiadczeniu
dotycz¹cego procedur certyfikowania przez Polskê firm rosyjskich i chiñskich ekspor-
tuj¹cych swoje towary na polski rynek nale¿y mieæ na uwadze, ¿e zasady dotycz¹ce
przywozu na terytorium Unii Europejskiej, a wiêc od 1 maja 2004 r. równie¿ na teryto-
rium Polski, zgodnie z zasadami wspólnej polityki celnej oraz handlowej, regulowane
s¹ przepisami Unii Europejskiej (UE).

Warunki przywozu produktów pochodzenia zwierzêcego na terytorium UE, w tym
Polski okreœlaj¹ przepisy art. 11 rozporz¹dzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalaj¹cego ogólne zasady i wymagania
prawa ¿ywnoœciowego, powo³uj¹cego Europejski Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci
oraz ustanawiaj¹cego procedury w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci (Dz. Urz. UE L 31
z 1.02.2002, str. 1, z póŸn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6,
str. 463), art. 47–49 rozporz¹dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzêdowych przeprowadzanych
w celu sprawdzenia zgodnoœci z prawem paszowym i ¿ywnoœciowym oraz regu³ami do-
tycz¹cymi zdrowia zwierz¹t i dobrostanu zwierz¹t (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004 r.,
str. 1, z póŸn. zm.; Polskie wydanie specjalne: rozdz. 3, t. 45, str. 200), art. 10–15 roz-
porz¹dzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. ustanawiaj¹cego szczególne przepisy dotycz¹ce organizacji urzêdowych kon-
troli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzêcego przeznaczonych do spo¿ycia
przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r., str. 206, z póŸn. zm.; Polskie wydanie
specjalne: rozdz. 3, t. 45, str. 75) oraz art. 6 rozporz¹dzenia (WE) nr 853/2004 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj¹cego szczególne
przepisy dotycz¹ce higieny w odniesieniu do ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego
(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z póŸn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14).

Zgodnie z art. 11 rozporz¹dzenia (WE) nr 854/2004 produkty pochodzenia zwierzê-
cego przywozi siê jedynie z pañstwa trzeciego lub czêœci pañstwa trzeciego znajduj¹ce-
go siê w wykazie sporz¹dzonym i uaktualnionym przez Komisjê Europejsk¹ zgodnie
z procedur¹ okreœlon¹ w art. 19 ust. 2 tego rozporz¹dzenia. Przyk³adem takiego wyka-
zu mo¿e byæ rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustana-
wiaj¹ce wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub czêœci, upowa¿nionych do
wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierz¹t oraz œwie¿ego miêsa, a tak¿e
wymogi dotycz¹ce œwiadectw weterynaryjnych (Dz. Urz. UE L 73 z 20.3.2010, str. 1,
z póŸn. zm.).

Ponadto, zgodnie z art. 12 rozporz¹dzenia (WE) nr 854/2004 produkty pochodze-
nia zwierzêcego mo¿na przywoziæ na terytorium UE co do zasady tylko wtedy, gdy zo-
sta³y wys³ane, pozyskane lub przygotowane w zak³adach znajduj¹cych siê w wykazach
sporz¹dzonych i uaktualnionych zgodnie z tym artyku³em, w odniesieniu do których
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w³aœciwy organ pañstwa trzeciego pochodzenia gwarantuje spe³nienie odpowiednich
wymagañ Unii Europejskiej. Skonsolidowana lista takich zak³adów publikowana jest
przez Komisjê Europejsk¹ na stronie internetowej pod adresem http://ec.europa.eu/
food/food/biosafety/establishjments/third_countrv/index en.htm.

Jednoczeœnie, zgodnie z art. 46 rozporz¹dzenia (WE) nr 882/2004 eksperci Komisji
Europejskiej mog¹ przeprowadzaæ urzêdowe kontrole w pañstwach trzecich, aby wery-
fikowaæ, na podstawie informacji okreœlonych w art. 47 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia, zgod-
noœæ lub równowa¿noœæ ustawodawstwa pañstwa trzeciego oraz systemów z prawem
paszowym i ¿ywnoœciowym UE oraz prawodawstwem UE dotycz¹cym zdrowia zwie-
rz¹t.

Odpowiednie s³u¿by Komisji Europejskiej – Biuro do spraw ¯ywnoœci i Weterynarii
(FVO), weryfikuje na miejscu, czy odpowiednie wymagania w zakresie bezpieczeñstwa
¿ywnoœci, zdrowia i dobrostanu zwierz¹t oraz zdrowia roœlin s¹ w³aœciwie wdro¿one
i egzekwowane przez w³adze weterynaryjne pañstwa trzeciego.

Zgodnie z procedurami okreœlonymi powy¿ej Federacja Rosyjska posiada upraw-
nienia do wwozu na terytorium UE nastêpuj¹cych produktów:

– dziczyzna hodowlana (miêso) – 1 zak³ad zatwierdzony przez Komisjê Europejsk¹
– produkty rybo³ówstwa – 389 zak³adów zatwierdzonych przez Komisjê Europejsk¹
– surowe mleko i produkty mleczne – 9 zak³adów zatwierdzonych przez Komisjê Eu-

ropejsk¹
– przetworzone ¿o³¹dki, pêcherze i jelita (tylko os³onki) – 2 zak³ady zatwierdzone

przez Komisjê Europejsk¹.
Natomiast Chiñska Republika Ludowa posiada takie uprawnienia w odniesieniu

do nastêpuj¹cych produktów:
– miêso drobiowe i zajêczaków – 25 zak³adów zatwierdzonych przez Komisjê Euro-

pejsk¹
– produkty miêsne – 13 zak³adów zatwierdzone przez Komisjê Europejsk¹
– produkty rybo³ówstwa – 704 zak³ady zatwierdzonych przez Komisjê Europejsk¹
– przetworzone ¿o³¹dki, pêcherze i jelita (tylko os³onki) – 119 zak³adów zatwierdzo-

nych przez Komisjê Europejsk¹,
– ¿elatyna – 3 zak³ady zatwierdzone przez Komisjê Europejsk¹.
Jednoczeœnie w odpowiedzi na pytanie trzecie zawarte w ww. oœwiadczeniu tj.: „Czy

certyfikowanie przez Rosjê i Chiny obowi¹zuje tylko firmy polskie, czy równie¿ fir-
my z innych krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej” uprzejmie informujê, ¿e z in-
formacji uzyskanych z ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie wynika, i¿
wymóg zatwierdzania zak³adów miêsnych do eksportu na rynek chiñski dotyczy
równie¿ innych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Niemniej jednak Mini-
sterstwo nie posiada informacji na temat szczegó³owych zasad zatwierdzania za-
k³adów do eksportu przez w³adze chiñskie w pozosta³ych pañstwach cz³onkow-
skich. Warunki eksportu s¹ negocjowane przez w³adze chiñskie indywidualnie
z ka¿dym pañstwem cz³onkowskim Unii Europejskiej.

W odniesieniu do mleka i produktów mleczarskich oraz os³onek wieprzowych, ow-
czych i kozich wywo¿onych eksportowanych z Polski, zatwierdzanie zak³adów odbywa
siê na zasadzie tzw. „pre-listingu”, tj. zatwierdzenia zak³adów do eksportu na rynek
Chiñskiej Republiki Ludowej przez stronê polsk¹ po uprzednim sprawdzeniu spe³nie-
nia wymagañ chiñskich przez te zak³ady.

Zainteresowane wywozem swoich produktów na rynek Federacji Rosyjskiej polskie
zak³ady sektora paszowego, rybnego, przetwórstwa jaj, fermy reprodukcyjne drobiu
i zak³ady wylêgu piskl¹t, równie¿ s¹ zatwierdzane na zasadzie „pre-listingu” (zatwier-
dzanie zak³adów do eksportu na podstawie gwarancji G³ównego Lekarza Weterynarii,
a nastêpnie ewentualne wyrywkowe kontrole rosyjskie). Na zastosowanie zasady
„pre-listingu” w stosunku do zak³adów mleczarskich strona rosyjska wyrazi³a wstêpnie
zgodê, jednak¿e w chwili obecnej trwaj¹ konsultacje w tej sprawie z pozosta³ymi pañ-
stwami cz³onkowskimi Unii Celnej, tj. z Kazachstanem i Bia³orusi¹.

Natomiast polskie zak³ady miêsne s¹ zatwierdzane do eksportu na terytorium Unii
Celnej, w tym Federacji Rosyjskiej, na podstawie wyników kontroli przedstawicieli

350 70. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2011 r.



pañstw cz³onkowskich Unii Celnej. Zastosowanie zasady „pre-listingu” w odniesieniu
do ww. zak³adów jest obecnie najwa¿niejszym postulatem G³ównego Lekarza Wetery-
narii w rozmowach ze stron¹ rosyjsk¹.

W odniesieniu do zak³adów miêsnych pañstw tzw. „starej 15-ki” Unii Europejskiej
Federacja Rosyjska stosuje co prawda zasadê „pre-listingu”. Niemniej jednak w zwi¹z-
ku z powstaniem Unii Celnej, d¹¿y do tego, aby w stosunku do tych pañstw tak¿e
wprowadziæ zatwierdzanie zak³adów do eksportu na podstawie wyników kontroli
przedstawicieli pañstw cz³onkowskich Unii Celnej.

Odpowiadaj¹c na pytanie czwarte, dotycz¹ce istnienia w handlu miêdzy Polsk¹
a Rosj¹ i Chinami równoprawnoœci nale¿y mieæ na uwadze, ¿e kwestie importu na tery-
torium Unii Europejskiej regulowane s¹ przepisami unijnymi, zgodnie z zasadami
wspólnej polityki celnej oraz handlowej. Natomiast zagadnienie eksportu reguluj¹
umowy bilateralne. W zwi¹zku z powy¿szym trudno jest jednoznacznie stwierdziæ, czy
istnieje równoprawnoœæ w handlu pomiêdzy ww. pañstwami. Przedmiotowe kwestie re-
guluj¹ bowiem odmienne przepisy prawne i systemy kontroli oraz procedury zatwier-
dzania.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Andrzej Butra
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Reforma finansów publicznych i likwidacja z dniem 31 grudnia 2010 r.

gospodarstw pomocniczych sparali¿owa³a funkcjonowanie polskich parków
narodowych.

Dotychczas niemal wszystkie dzia³ania z zakresu ochrony przyrody by³y
de facto wykonywane przez tzw. gospodarstwa pomocnicze dzia³aj¹ce przy
parkach – jednostkach bud¿etowych. Gospodarstwa te zosta³y z dniem
31 grudnia zlikwidowane w ramach ogólnej reformy finansów publicznych,
a ich zadania przejê³y parki – jednostki bud¿etowe.

Wydawa³oby siê, ¿e ta zmiana powinna byæ neutralna dla funkcjonowa-
nia parków. Powinny one odprowadziæ do bud¿etu dotychczasowe przycho-
dy gospodarstwa, a z bud¿etu otrzymaæ dotacjê powiêkszon¹ o dotychczaso-
we wydatki gospodarstwa. Jednak w wyniku niedopracowania szczegó³ów
odpowiednich aktów prawnych przez Ministerstwo Finansów, odprowadza-
nie przychodów do bud¿etu nastêpuje natychmiastowo, ale pieni¹dze na
ochronê przyrody parki maj¹ dopiero potencjalnie otrzymaæ z tzw. rezerwy
celowej. Zasady uruchamiania œrodków z tej rezerwy powoduj¹ jednak, ¿e
w najlepszym razie mo¿na siê ich spodziewaæ dopiero jesieni¹.

Oznacza to, ¿e parki narodowe zosta³y w chwili obecnej pozbawione
praktycznie jakichkolwiek œrodków na realizacjê zadañ z zakresu ochrony
przyrody. Nie mog¹ nawet og³aszaæ przetargów na wykonywanie tych za-
dañ, bo formalnie nie maj¹ na nie zagwarantowanych œrodków. W konsek-
wencji zagro¿ona jest realizacja podpisanych przez parki umów, w tym
dotycz¹cych dzia³añ rolnoœrodowiskowych (co mo¿e skutkowaæ utrat¹ p³at-
noœci rolnoœrodowiskowych).

W ocenie dyrektorów parków narodowych instytucje te znalaz³y siê
w krytycznej sytuacji, a ich normalne funkcjonowanie nie jest mo¿liwe.

Zwracam siê zatem do Pana z zapytaniem, czy przewiduje siê szybkie
i skuteczne dzia³ania prowadz¹ce do zmiany tego stanu rzeczy, niekorzyst-
nego dla realizacji jednego z zasadniczych zadañ, stoj¹cych przed parkami
narodowymi w naszym kraju.

Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 lutego 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 9 lutego 2011 r. znak: BPS/DSK-043-3377/11, przy

którym przes³ano oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego w sprawie funkcjono-
wania parków narodowych w zwi¹zku z likwidacj¹ gospodarstw pomocniczych infor-
mujê, co nastêpuje.

Parki narodowe bêd¹c pañstwowymi jednostkami bud¿etowymi pokrywaj¹ swoje
wydatki bezpoœrednio z bud¿etu pañstwa. W ustawie bud¿etowej, na funkcjonowanie
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parków narodowych w 2011 r. zapewniono kwotê 83 783 tys. z³, w tym na wspó³finan-
sowanie projektów realizowanych z udzia³em œrodków europejskich 8 481 tys. z³. Jed-
noczeœnie planowane jest wykorzystanie kwoty 28 642 tys. z³ z bud¿etu œrodków
europejskich.

W zwi¹zku z likwidacj¹ gospodarstw pomocniczych funkcjonuj¹cych do 31 grudnia
2010 r. przy parkach narodowych, w latach 2011 i 2012 tworzy siê w bud¿ecie pañstwa
rezerwê celow¹ przeznaczon¹ na wydatki pañstwowych jednostek bud¿etowych wyko-
nuj¹cych zadania realizowane dotychczas przez gospodarstwa pomocnicze tych jedno-
stek. W 2011 r. w ww. rezerwie celowej, na funkcjonowanie parków narodowych
zaplanowano kwotê 52 843 tys. z³. Powy¿sza kwota obejmuje tak¿e œrodki na wynagro-
dzenia pracowników przejêtych z gospodarstw pomocniczych. Œrodki w ramach tej re-
zerwy celowej bêd¹ uruchamiane na wniosek parków narodowych, jednak¿e wysokoœæ
uruchamianych œrodków bêdzie uzale¿niona od wysokoœci odprowadzonych przez ww.
jednostki dochodów na rachunek bud¿etu pañstwa. W rozliczeniu rocznym kwota
œrodków otrzymanych na ten cel nie mo¿e przekroczyæ kwoty uzyskanych z tego tytu³u
dochodów. W dniu 11 lutego 2011 r. Minister Finansów podj¹³ decyzjê o uruchomieniu
pierwszej transzy œrodków z rezerwy, w wysokoœci 9 269 543 z³. W miarê wyczerpywa-
nia siê tych œrodków konieczne bêdzie wystêpowanie z wnioskiem o uruchamianie ko-
lejnych transz wyp³at w ramach rezerwy celowej.

£¹czna suma œrodków bud¿etowych przewidzianych na finansowanie dzia³alnoœci
parków narodowych w 2011 r. wynosi 165 268 tys. z³. Nale¿y równie¿ wskazaæ, ¿e reali-
zacja zadañ parków narodowych jest finansowana tak¿e ze œrodków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.

Terminowe i dostosowane do potrzeb parków narodowych uruchamianie œrodków
z rezerwy celowej powinno umo¿liwiæ realizacjê zadañ tych jednostek w 2011 r. Jed-
nak¿e decyzjê o uruchomieniu rezerwy celowej podejmuje Minister Finansów.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senator Alicji Zaj¹c

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Od pewnego czasu pojawiaj¹ siê niepokoj¹ce informacje, ¿e Ministerstwo
Sprawiedliwoœci przygotowuje projekt likwidacji Wydzia³u Pracy w S¹dzie
Rejonowym w Jaœle.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e S¹d Pracy w Jaœle istnieje od dwudziestu piêciu lat
i zgodnie ze swoj¹ w³aœciwoœci¹ rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy:
o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskutecznoœci wypowie-
dzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o przywrócenie poprzednich
warunków pracy lub p³acy – a wraz z nimi sprawy w zakresie roszczeñ i od-
szkodowañ w wypadku nieuzasadnionego lub naruszaj¹cego przepisy wy-
powiedzenia oraz rozwi¹zania stosunku pracy – a tak¿e sprawy dotycz¹ce
kar porz¹dkowych i œwiadectw pracy oraz roszczeñ z tym zwi¹zanych.

W ci¹gu dwudziestu piêciu lat istnienia Wydzia³u Pracy w strukturze
S¹du Rejonowego w Jaœle rozpatrzono tysi¹ce spraw, a sam wydzia³ zawsze
oceniany by³ bardzo wysoko, zarówno pod wzglêdem sprawnoœci, jak i pozio-
mu orzecznictwa. Istotny równie¿ jest fakt, i¿ w paŸdzierniku 2008 r. oddano
do u¿ytku now¹ siedzibê, której budowa wraz z wyposa¿eniem kosztowa³a
oko³o 8 milionów z³. Obok Wydzia³u Pracy mieœci siê w niej Wydzia³ Karny
wraz z obs³ug¹ oraz biura kuratorów s¹dowych.

W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jasielski s¹d pracy obejmuje zakre-
sem swojej w³aœciwoœci obszar ca³ego powiatu jasielskiego. Powiat jasielski
po³o¿ony jest w po³udniowo-zachodniej czêœci województwa podkarpackie-
go, zajmuje powierzchniê 831 km2 i obejmuje dziesiêæ gmin – dwie gminy miej-
skie, Jas³o i Ko³aczyce, oraz osiem gmin wiejskich: Brzyska, Dêbowiec, Jas³o,
Krempna, Osiek Jasielski, Nowy ¯migród, Sko³yszyn i Tarnowiec. W grani-
cach powiatu zamieszkuje ponad sto czternaœcie tysiêcy mieszkañców, z cze-
go liczba osób zatrudnionych przekracza trzydzieœci tysiêcy.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w powiecie
jasielskim wynosi kilka tysiêcy. Najwa¿niejsze i najbardziej rozpoznawalne
z nich to: Zak³ady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” SA, Rafineria Lotos Jas³o
SA, Grupa Nowy Styl, Poszukiwania Nafty i Gazu Jas³o Sp. z o.o., Fabryka
Armatur „Jafar” SA oraz Vortumnus Sp. z o.o. w Lisowie.

Likwidacja Wydzia³u Pracy w strukturze S¹du Rejonowego w Jaœle bê-
dzie mia³a negatywne skutki spo³eczne dotycz¹ce zakresu dostêpnoœci insty-
tucji s¹downiczych, jak równie¿ degradacji oœrodka s¹downiczego w Jaœle.
W sytuacji znacznego oddalenia siedziby s¹du w Kroœnie, a tak¿e trudnoœci
zwi¹zanych ze sta³ym ograniczaniem linii komunikacyjnych na terenie po-
wiatu jasielskiego oraz likwidacji po³¹czeñ z s¹siednimi powiatami, utrudnio-
ny zostanie w sposób znaczny dostêp obywateli do instytucji s¹du. Co
wiêcej, w wypadku dochodzenia praw pracowniczych nara¿a siê obywateli
na ponoszenie znacznych kosztów zwi¹zanych z dojazdami do odleg³ego
s¹du w Kroœnie, podczas gdy czêsto znajduj¹ siê oni w trudnej sytuacji mate-
rialnej.

Maj¹c powy¿sze na uwadze zwracam siê do Pana Ministra z nastêpu-
j¹cymi pytaniami.

Czy ministerstwo przeanalizowa³o w sposób wystarczaj¹cy okolicznoœci
przemawiaj¹ce przeciwko zniesieniu Wydzia³u Pracy dotycz¹ce sprawnoœci
rozstrzygania spraw i ekonomiki procesowej, a przede wszystkim mo¿liwoœæ
wyst¹pienia dezorganizacji w razie likwidacji tego prê¿nie dzia³aj¹cego wy-
dzia³u?

Czy projekty redukcji liczby wydzia³ów pracy dotycz¹ równie¿ innych
s¹dów w województwie podkarpackim?

Alicja Zaj¹c
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OdpowiedŸ

Warszawa, 10.03.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pani Senator Alicji Zaj¹c w sprawie zniesienia Wy-

dzia³u Pracy w S¹dzie Rejonowym w Jaœle z³o¿one podczas 70. posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lutego 2011 r., które przekazane zosta³o przy piœmie
z dnia 9 lutego 2011 r. Nr BPS/DSK-043-3378/11 – uprzejmie przedstawiam, co na-
stêpuje.

Na wstêpie pragnê poinformowaæ Pani¹ Senator, ¿e plan likwidacji niewielkich wy-
dzia³ów pracy w s¹dach rejonowych przygotowany zosta³ w ramach prowadzonych
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci prac dotycz¹cych racjonalizacji struktury s¹dów,
które winny sk³adaæ siê z wydzia³ów o odpowiednim potencjale kadrowym.

Uzasadniaj¹c planowan¹ reorganizacjê podnieœæ przede wszystkim nale¿y, ¿e
w ostatnich latach odnotowany zosta³ znacz¹cy spadek wp³ywu spraw z zakresu prawa
pracy do s¹dów rejonowych (z 324.382 spraw w 2001 r. do 105.122 w 2009 r.).

W wyniku przeprowadzonej analizy podjêta zosta³a decyzja o likwidacji wydzia³ów
pracy w niektórych s¹dach rejonowych i przekazaniu spraw pracowniczych do w³aœci-
woœci miejscowej s¹siednich, wiêkszych jednostek. Ponadto, w niektórych przypad-
kach kilku s¹dów s¹siaduj¹cych terytorialnie, a w odniesieniu do których
przewidziana jest likwidacja wydzia³ów pracy, okreœlono jeden s¹d jako przejmuj¹cy
w³aœciwoœæ miejscow¹ pozosta³ych jednostek.

W kontekœcie rozwa¿anej reorganizacji podnieœæ równie¿ nale¿y, ¿e na 165 s¹dów rejo-
nowych, w których dzia³aj¹ obecnie wydzia³y pracy, w 128 jednostkach etatyzacja pionu
pracy nie przekracza 1 etatu. Dane te ukazuj¹ drastyczne rozproszenie kadry orzeczniczej
w pionie pracy. Jest to zjawisko niekorzystne nie tylko ze wzglêdu na w³aœciwe zarz¹dza-
nie kadrami, ale równie¿ dla zapewnienia odpowiedniego poziomu orzecznictwa.

Z punktu widzenia etatyzacji, obci¹¿enia i racjonalnego wykorzystania kadry,
utrzymywanie niewielkich wydzia³ów pracy w s¹dach rejonowych nie znajduje uzasad-
nienia. Zak³ada siê, ¿e wp³yw spraw pracowniczych powinien byæ na tyle du¿y, aby sta-
nowi³ obci¹¿enie dla co najmniej 2 etatów sêdziowskich. Dopiero w takiej sytuacji
w pe³ni zasadne winno byæ utworzenie wydzia³u pracy.

Analiz¹ w zakresie zasadnoœci funkcjonowania niewielkich wydzia³ów pracy objête
zosta³y m.in. s¹dy rejonowe, w których etatyzacja pionu pracy nie przekracza³a 0,5
etatu sêdziowskiego. S¹d Rejonowy w Jaœle spe³nia wskazane kryterium, gdy¿ etatyza-
cja w pionie pracy tej jednostki wynosi zaledwie 0,23 etatu sêdziowskiego. Podkreœliæ
nale¿y, ¿e tak niewielki poziom etatyzacji jest pochodn¹ niskiej liczby spraw pracowni-
czych wp³ywaj¹cych do omawianej komórki organizacyjnej. Dlatego te¿ podjêta zosta³a
decyzja o likwidacji Wydzia³u Pracy jasielskiego S¹du Rejonowego i przekazaniu spraw
rozpoznawanych w tym Wydziale do S¹du Rejonowego w Kroœnie.

Z uwagi na niewielk¹ liczbê spraw z zakresu prawa pracy wp³ywaj¹cych do S¹du
Rejonowego w Jaœle, negatywne skutki spo³eczne omawianej reorganizacji bêd¹ mia³y
znacznie ograniczony zakres podmiotowy. Istotne jest równie¿, i¿ konstytucyjna zasa-
da dostêpu do s¹du realizowana jest przede wszystkim poprzez zapewnienie sprawne-
go rozpoznania sprawy przez w³aœciwy merytorycznie s¹d, co nie musi oznaczaæ jego
fizycznej bliskoœci.

Pragnê jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e dobre warunki lokalowe S¹du Rejonowego
w Jaœle nie mog¹ stanowiæ argumentu decyduj¹cego o ukszta³towaniu struktury we-
wnêtrznej tej jednostki, szczególnie gdy zwa¿y siê, ¿e w s¹dzie tym funkcjonuj¹ równie¿
inne wydzia³y orzecznicze.
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Podnoszona przez Pani¹ Senator informacja dotycz¹ca liczby podmiotów gospodar-
czych zarejestrowanych w powiecie jasielskim nie przemawia przeciwko projektowanej
reorganizacji, gdy¿ z tego punktu widzenia istotna jest wielkoœæ wp³ywu spraw, a nie
liczba generuj¹cych go podmiotów gospodarczych.

Reasumuj¹c uprzejmie informujê, ¿e projekt rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedli-
woœci zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie utworzenia s¹dów pracy i s¹dów ubez-
pieczeñ spo³ecznych, uwzglêdniaj¹cy zniesienie w województwie podkarpackim
Wydzia³ów Pracy w S¹dach Rejonowych w: Dêbicy, Jaœle, £añcucie i Ropczycach, znaj-
duje siê obecnie w koñcowej fazie uzgodnieñ miêdzyresortowych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenia senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

W zwi¹zku z projektowan¹ likwidacj¹ czêœci jednostek s¹downictwa
gospodarczego uprzejmie proszê o ponowne przeanalizowanie tego projektu
i w rezultacie zaniechanie znoszenia planowanych do likwidacji wydzia³ów,
a w szczególnoœci Wydzia³u Gospodarczego w S¹dzie Okrêgowym w Kosza-
linie.

W ocenie œrodowisk lokalnych, któr¹ w pe³ni podzielam, projekt likwida-
cji wydzia³ów gospodarczych na szczeblu okrêgowym jest nie tylko pozba-
wiony merytorycznego i racjonalnego uzasadnienia, ale z punktu widzenia
koncepcji funkcjonowania s¹dów we wskazanych okrêgach wrêcz sprzeczny
z polityk¹ „pañstwa przyjaznego przedsiêbiorcom”.

Stabilnoœæ prawa, w tym stabilnoœæ struktury jednostek s¹downictwa,
uznaæ nale¿y za wartoœæ sam¹ w sobie, za element kszta³towania œwiadomo-
œci prawnej spo³eczeñstwa i wype³niania s³u¿ebnej roli s¹downictwa wobec
tego¿ spo³eczeñstwa. Czêsto podkreœla siê koniecznoœæ usuwania barier, któ-
re utrudniaj¹ przedsiêbiorcom prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Spory
o charakterze gospodarczym w sposób naturalny wpisane s¹ w ten typ dzia-
³alnoœci. Likwidowanie jednostek s¹downictwa gospodarczego wydaje siê
sprzeczne z tak zakreœlonym celem, zdezorganizuje dobrze dzia³aj¹ce struk-
tury i zwiêkszy odleg³oœæ jednostek wymiaru sprawiedliwoœci od przedsiê-
biorcy. W przypadku zlikwidowania Wydzia³u Gospodarczego w S¹dzie
Okrêgowym w Koszalinie dla przedsiêbiorcy ze S³awna odleg³oœæ ta zwiêk-
szy siê z 40 km do ponad 200 km i pomno¿y realne koszty spo³eczne.

Likwidacja tego wydzia³u oznacza nie tylko utrudnienie przedsiêbiorcom
dostêpu do w³aœciwego s¹du z powodu zwiêkszenia odleg³oœci do w³aœciwej
jednostki, ale i utrudnienia w zakresie sprawowania nadzoru merytoryczne-
go i administracyjnego nad s¹downictwem gospodarczym szczebla podsta-
wowego. Wydzia³ ten funkcjonuje od 1989 r. i zawsze osi¹ga³ bardzo dobre
wyniki (zarówno w zakresie sprawnoœci, jak i stabilnoœci orzecznictwa). Swo-
j¹ w³aœciwoœci¹ jako s¹d drugiej instancji obejmuje wszystkie jednostki funkcjo-
nuj¹ce w s¹dzie rejonowym, tj. wydzia³ procesowy, do spraw upad³oœ- cio-
wych i naprawczych oraz wydzia³ KRS.

Nie zosta³y wyartyku³owane przekonuj¹ce cele, którym mia³aby s³u¿yæ
proponowana reorganizacja. Ka¿da zmiana organizacyjna powinna stano-
wiæ element docelowej koncepcji struktury s¹downictwa, nad któr¹ prace
parlamentarne dopiero trwaj¹. Planowana likwidacja nie nawi¹zuje do roz-
wi¹zañ systemowych. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w ramach polityki usuwa-
nia barier w dzia³alnoœci gospodarczej od 2004 r. jednostki s¹downictwa
gospodarczego zosta³y wzmocnione etatowo i sprzêtowo, co w znacznej mie-
rze decyduje o sprawnym rozstrzygniêciu sporów gospodarczych przez sê-
dziów obeznanych ze specyfik¹ tego rodzaju spraw.

Zarzutem wobec tej propozycji jest równie¿ to, ¿e nie zawiera ona jakiego-
kolwiek rozwa¿enia kosztów i korzyœci z przewidzianej reorganizacji. Nie wy-
daje siê istotnym argumentem w dyskusji co do likwidacji poszczególnych
jednostek s¹downictwa gospodarczego dywagowanie nad liczb¹ wp³ywa-
j¹cych do tych jednostek spraw, o ile dyskusja ta nie dotyczy liczb rzeczywi-
œcie znacz¹cych. Oczywista jest zmiennoœæ liczby wp³ywaj¹cych spraw
uzale¿niona od koniunktury gospodarczej.

Zasadniczym powodem likwidacji wydzia³ów gospodarczych w s¹dach
okrêgowych ma byæ niewielki nap³yw spraw do tych wydzia³ów. Tak¿e po-
trzeby racjonalnego wykorzystania kadry sêdziowskiej przemawiaj¹ za ich
zniesieniem.

Moim zdaniem, najefektywniejszym sposobem wykorzystania kadry sê-
dziowskiej jest jej w³aœciwie zagospodarowanie na poziomie danego s¹du.
Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, ¿e sêdziowie Wydzia³u Gospo-
darczego w S¹dzie Okrêgowym w Koszalinie orzekaj¹ dodatkowo w Wydzia-
le Cywilnym Odwo³awczym. W wypadku likwidacji tego wydzia³u w S¹dzie
Okrêgowym w Koszalinie powstanie nadmiar etatów sêdziowskich, w sytua-
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cji jednoczesnej koniecznoœci wzmocnienia etatowego S¹du Okrêgowego
w Szczecinie. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e w wypadku likwidacji s¹downic-
twa gospodarczego jako osobnego pionu, te same sprawy w ci¹gu krótkiego
czasu, ju¿ jako sprawy cywilne, powróc¹ do okrêgu koszaliñskiego, uszczup-
lonego jedynie w okreœlonym zakresie etatowym.

Nie wydaje siê, aby likwidacja jednostek œredniej wielkoœci s³u¿y³a po-
prawie sprawnoœci postêpowañ s¹dowych. Z moich doœwiadczeñ i danych
statystycznych wynika, ¿e najlepsze pod tym wzglêdem wyniki uzyskuj¹
wydzia³y proponowane do likwidacji.

Zadaniem s¹downictwa powszechnego, w tym równie¿ w zakresie sto-
sunków gospodarczych, jest wype³nianie wa¿nej funkcji spo³ecznej. Zasad¹
jego dzia³ania nie mo¿e byæ kryterium efektywnoœci ekonomicznej w³aœciwej
dla oceny funkcjonowania przedsiêbiorstwa zarobkowego. Zw³aszcza i¿ funk-
cjonowanie przeznaczonych do likwidacji wydzia³ów gospodarczych
w s¹dach okrêgowych w istocie nie poci¹ga za sob¹ wydatkowania ¿adnych
kwot istotnych z punktu widzenia finansów publicznych.

Reasumuj¹c, uwa¿am, ¿e projekt dotycz¹cy zniesienia wydzia³ów gospo-
darczych, szczególnie VI Wydzia³u Gospodarczego S¹du Okrêgowego w Ko-
szalinie, jest nieuzasadniony i w ¿adnym razie nie przyczyni siê do poprawy
funkcjonowania s¹dów, a wrêcz przeciwnie – mo¿e spowodowaæ istotne pro-
blemy organizacyjne.

Z wyrazami szacunku
Piotr Zientarski

Szanowny Panie Ministrze!
Niniejszym oœwiadczeniem pragnê wyraziæ pe³ne poparcie dla utrzyma-

nia w mocy propozycji prezesa S¹du Okrêgowego w S³upsku w kwestii osta-
tecznego pozostawienia S¹du Pracy w S¹dzie Rejonowym w Cz³uchowie. Za
zlokalizowaniem S¹du Pracy w S¹dzie Rejonowym w Cz³uchowie przema-
wiaj¹ wa¿ne argumenty ekonomiczne. Z jednej strony, poczyniono znaczne
nak³ady na rzecz rozbudowy S¹du Rejonowego w Cz³uchowie w celu zapew-
nienia odpowiedniego zaplecza administracyjno-logistycznego, z drugiej stro-
ny, zlikwidowanie Wydzia³u Pracy bêdzie mieæ negatywny wp³yw na rozwój
przedsiêbiorczoœci w ca³ym rejonie z uwagi na utrudnienie pracodawcom
i pracownikom dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci. Dodatkowo za pozosta-
wieniem S¹du Pracy w S¹dzie Rejonowym w Cz³uchowie przemawiaj¹ pozy-
tywne opinie odnoœnie do merytorycznej i formalnej poprawnoœci
wydawanych orzeczeñ s¹dowych. Do tej pory Wydzia³ Pracy w cz³uchow-
skim s¹dzie rejonowym odznacza³ siê wieloletni¹, sprawn¹ obs³ug¹; bez za-
rzutu pozostaje zarówno profesjonalna kadra sêdziowska, jak i personel
administracyjny.

Maj¹c na uwadze przedstawione fakty, zwracam siê do Pana Ministra
z proœb¹ o pozostawienie Wydzia³u Pracy przy S¹dzie Rejonowym w Cz³u-
chowie.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 22.03.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenia Pana Senatora Piotra Zientarskiego w sprawie znie-

sienia Wydzia³u Gospodarczego w S¹dzie Okrêgowym w Koszalinie oraz Wydzia³u Pra-
cy w S¹dzie Rejonowym w Cz³uchowie z³o¿one podczas 70. posiedzenia Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej w dniu 4 lutego 2011 r., które przekazane zosta³y przy pismach
z dnia 9 lutego 2011 r. Nr BPS/DSK-043-3379/11 – uprzejmie przedstawiam, co na-
stêpuje.

Prace analityczne dotycz¹ce oceny zasadnoœci funkcjonowania niewielkich wydzia-
³ów gospodarczych i wydzia³ów pracy podjête zosta³y przez Ministerstwo Sprawiedliwo-
œci przede wszystkim z uwagi na znacz¹cy spadek wp³ywu spraw na przestrzeni
ostatnich lat.

Analiza funkcjonowania s¹downictwa gospodarczego i s¹downictwa pracy stano-
wi³a podstawê decyzji o likwidacji wydzia³ów gospodarczych w niektórych s¹dach okrê-
gowych oraz rejonowych, jak te¿ wydzia³ów pracy w niektórych s¹dach rejonowych,
i przekazaniu spraw rozstrzyganych w tych komórkach organizacyjnych do w³aœciwo-
œci miejscowej s¹siednich, wiêkszych jednostek. Z punktu wiedzenia etatyzacji, ob-
ci¹¿enia i racjonalnego wykorzystania kadry, utrzymywanie niewielkich wydzia³ów
gospodarczych i wydzia³ów pracy nie znajduje bowiem uzasadnienia.

Podkreœliæ trzeba, ¿e omawiane zmiany organizacyjne uwarunkowane s¹ potrzeb¹
racjonalizacji struktury s¹dów, które winny sk³adaæ siê z wydzia³ów o odpowiednim
potencjale kadrowym, jak te¿ koniecznoœci¹ zapewnienia w³aœciwego wykorzystania
wysokospecjalizowanej kadry orzeczniczej.

W wyniku oceny informacji uzyskanych przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci w to-
ku przeprowadzonych konsultacji oraz uzgodnieñ miêdzyresortowych, a dotycz¹cych
funkcjonowania wydzia³ów gospodarczych w s¹dach okrêgowych, podjêta zosta³a de-
cyzja o utrzymaniu Wydzia³u Gospodarczego w S¹dzie Okrêgowym w Koszalinie. Roz-
porz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 18 marca 2011 r. zmieniaj¹ce rozporz¹-
dzenie w sprawie utworzenia s¹dów gospodarczych, uwzglêdniaj¹ce likwidacjê niewiel-
kich wydzia³ów gospodarczych w s¹dach okrêgowych i s¹dach rejonowych, nie zawiera
wiêc przepisów znosz¹cych wskazany Wydzia³ Gospodarczy.

W kwestii likwidacji wydzia³ów pracy uprzejmie informujê, ¿e analiz¹ w tym zakre-
sie objête zosta³y miêdzy innymi s¹dy, w których etatyzacja pionu pracy nie przekracza
0,5 etatu sêdziowskiego. S¹d Rejonowy w Cz³uchowie spe³nia wskazane kryterium,
gdy¿ etatyzacja w pionie pracy tej jednostki wynosi 0,36 etatu sêdziowskiego.

W toku przeprowadzonych konsultacji zainteresowani prezesi s¹dów okrêgowych
przedstawili argumenty dotycz¹ce odleg³oœci pomiêdzy poszczególnymi s¹dami, uwa-
runkowañ komunikacyjnych oraz sytuacji lokalowej i kadrowej konkretnych jedno-
stek.

Opiniuj¹c reorganizacjê obejmuj¹c¹ okrêg s³upski, Prezes S¹du Okrêgowego
w S³upsku zg³osi³ potrzebê funkcjonowania dwóch wydzia³ów pracy w s¹dach rejono-
wych tego okrêgu – w po³udniowej i pó³nocnej czêœci. Przedstawiony zosta³ postulat po-
zostawienia Wydzia³u Pracy w S¹dzie Rejonowym w Cz³uchowie oraz Wydzia³u Pracy
i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w S¹dzie Rejonowym w S³upsku. Przeprowadzona w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci analiza stanowiska Prezesa S¹du Okrêgowego w S³upsku
potwierdzi³a jego zasadnoœæ.

Reasumuj¹c informujê Pana Senatora, ¿e rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci
z dnia 10 marca 2011 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie utworzenia s¹dów pra-
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cy i s¹dów ubezpieczeñ spo³ecznych uwzglêdnia zniesienie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
Wydzia³u Pracy w S¹dzie Rejonowym w Chojnicach i przekazanie spraw rozpoznawa-
nych dotychczas przez ten Wydzia³ do S¹du Rejonowego w Cz³uchowie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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