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81. POSIEDZENIE SENATU
(29 lipca 2011 r.)





Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Maj¹c na wzglêdzie wiele sygna³ów od mieszkañców powiatu krotoszyñ-

skiego, zwracam siê do Pana z proœb¹ o zwrócenie uwagi na fatalny stan dro-
gi krajowej nr 15 Krotoszyn – Wa³ków.

Od maja 2007 r. do 20 czerwca 2011 r. na ww. odcinku drogi dosz³o do sied-
miu wypadków œmiertelnych, w których zginê³o dziesiêæ osób, jedenastu wypad-
ków, w których zosta³o rannych szeœæ osób, oraz stu dziewiêædziesiêciu szeœciu
kolizji. Kolizje i wypadki na tym odcinku drogi wynikaj¹ z bardzo z³ej nawierzchni.

Apelujê do Pana Ministra, a¿eby przy planowaniu kolejnych remontów
dróg krajowych w pierwszej kolejnoœci wzi¹³ pod uwagê drogê krajow¹ nr 15.

W œwietle powy¿szego proszê o odpowiedŸ, czy i kiedy planowany jest
remont ww. drogi.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie Pani Senator Ma³gorzaty Adamczak przekazane

przy piœmie z dnia 2 sierpnia 2011 r. znak BPS/DSK-043-3884/11, w sprawie z³ego
stanu technicznego drogi krajowej Nr 15 na odcinku Krotoszyn – Wa³ków, uprzejmie
przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.

Ministerstwo Infrastruktury dostrzega koniecznoœæ poprawy stanu bezpieczeñstwa
na wielu drogach krajowych, w tym tak¿e na przedmiotowym odcinku drogi krajowej
Nr 15. Jednak dokonana analiza kosztów tych zadañ z przewidywanymi limitami œrod-
ków finansowych wykaza³a, ¿e nie wszystkie zadania maj¹ szanse realizacji.

Z uwagi na powy¿sze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowa³a
Plan dzia³añ na sieci drogowej na lata 2011–2013. W planie tym ujêto zadania z zakresu
remontów, rozbudów i przebudów dróg w oparciu o kryteria uwzglêdniaj¹ce wyniki ba-
dañ stanu nawierzchni, panuj¹cy na drodze ruch z uwzglêdnieniem udzia³u samocho-
dów ciê¿arowych, wskaŸnik wypadkowoœci a tak¿e ocenê efektywnoœci ekonomicznej.
Powsta³y w ten sposób plan dzia³añ uwzglêdnia ponad piêæset odcinków dróg krajowych.
Podkreœliæ nale¿y, i¿ przyjête do analizy kryteria pozwalaj¹ na efektywne wykorzystanie
ograniczonych œrodków finansowych i umo¿liwiaj¹ podejmowanie dzia³añ, w pierwszej
kolejnoœci na odcinkach dróg stwarzaj¹cych najwiêksze zagro¿enie bezpieczeñstwa.

Dzia³ania przewidziane dla poprawy stanu bezpieczeñstwa przedmiotowego odcinka
drogi krajowej Nr 15 ujête zosta³y w poz. 115 Planu dzia³añ na sieci drogowej na lata 2011–2013.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jednym z elementów dba³oœci o nasze dziedzictwo kulturowe jest pielêg-

nowanie polskich miejsc pamiêci nie tylko w Polsce, ale i za granic¹. Jednym
z takich miejsc jest Muzeum Tadeusza Koœciuszki w Solurze w Szwajcarii.
Jak siê dowiedzia³em, trudna jest jego sytuacja lokalowa, muzeum mieœci siê
bowiem w prywatnej kamienicy, której losy nie s¹ pewne.

W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ pragnê zapytaæ Pana Ministra o to, czy istneje
mo¿liwoœæ wsparcia muzeum i Towarzystwa Koœciuszkowskiego w Solurze
ze œrodków bud¿etowych, a tak¿e o to, czy we wspó³pracy z rz¹dem szwaj-
carskim uda siê uregulowaæ status siedziby muzeum?

Znaj¹c wielkie zaanga¿owanie Pana Ministra w sprawê rozwoju polskich
placówek upowszechniania kultury, jestem przekonany, ¿e i ten problem (cho-
cia¿ poza granicami kraju) bêdzie przedmiotem g³êbokiej troski Pana Ministra.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 16 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
dziêkujê za z³o¿one przez Pana Senatora Stanis³awa Bisztygê podczas 81. posiedze-

nia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 29 lipca br. Oœwiadczenie wyra¿aj¹ce troskê
o Muzeum Tadeusza Koœciuszki w Solothurn (Solura) i prowadzon¹ przez nie dzia³al-
noœæ w zakresie ochrony, zachowania oraz upamiêtniania spuœcizny kulturalnej
zwi¹zanej z postaci¹ Tadeusza Koœciuszki. Proszê przyj¹æ zapewnienie, ¿e jednym
z priorytetów polityki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest skuteczne
wspieranie projektów szeroko pojmowanej ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego
za granic¹. Szczególna rola przypada w tym zakresie instytucjom stowarzyszonym
w Sta³ej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie, której insty-
tucj¹ cz³onkowsk¹ jest wspomniane Muzeum Tadeusza Koœciuszki w Solurze, a tak¿e
innym organizacjom i placówkom polonijnym oraz emigracyjnym, prowadz¹cym dzia-
³alnoœæ w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego poza granicami Kraju. Przywi¹zu-
jemy ogromn¹ wagê do wspó³pracy i aktywnego uczestnictwa w dzia³aniach tych
znacz¹cych oœrodków polskiej kultury, zas³u¿onych dla propagowania polskoœci
wœród miêdzynarodowych œrodowisk twórczych i polonijnych. Przy tym nasz¹ intencj¹
jest wspieranie instytucji emigracyjnych promuj¹cych polsk¹ kulturê, historiê i trady-
cjê, na ich w³asnym gruncie i w ich historycznych siedzibach. W ramach Programu Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet: Ochrona
dziedzictwa narodowego poza granicami kraju mo¿liwe jest od 2006 r. udzielanie
wsparcia merytorycznego i finansowego, obejmuj¹cego ró¿ne aspekty dzia³alnoœci pla-
cówek – inwentaryzowanie i katalogowanie zbiorów, ich opracowanie naukowe (publi-
kacja katalogów), prace konserwatorskie, dzia³ania dotycz¹ce rozszerzenia i unowo-
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czeœnienia ekspozycji, zapewnienia atrakcyjnego profilu dzia³alnoœci, mo¿liwoœci pre-
zentacji zbiorów w Polsce, organizowania konferencji naukowych, specjalistycznych
kursów i szkoleñ itd. W tej dziedzinie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
œciœle wspó³pracuje z Naczeln¹ Dyrekcj¹ Archiwów Pañstwowych, Bibliotek¹ Narodo-
w¹, polskimi instytucjami muzealnymi i kulturalnymi.

Szczegó³owe informacje na temat zasad przyznawania dotacji (oraz formularze
wniosków) znajduj¹ siê na stronie internetowej Ministerstwa www.mkidn.gov.pl (za-
k³adka Finanse – Programy Ministra). Wnioskuj¹c o dotacjê w ramach wspomnianego
Programu, nale¿y wzi¹æ pod uwagê, i¿ w kosztorysie zadania nie mog¹ byæ uwzglêdnio-
ne zakupy tzw. œrodków trwa³ych. Nale¿y przy tym podkreœliæ, i¿ uprawnionym wnios-
kodawc¹ mo¿e byæ wy³¹cznie instytucja lub organizacja maj¹ca swoj¹ siedzibê na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadaj¹ca mo¿liwoœæ rozliczenia zada-
nia pod wzglêdem merytorycznym i finansowym (pañstwowe instytucje kultury,
organizacje pozarz¹dowe oraz koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe). Oznacza to, ¿e Muzeum
Tadeusza Koœciuszki w Solothurn, staraj¹c siê o pozyskanie œrodków finansowych
z bud¿etu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, powinno nawi¹zaæ
kontakt oraz podj¹æ wspó³pracê z partnerem polskim. W podobny sposób pozys-
kiwane s¹ m.in. fundusze na rzecz Muzeum Polskiego w Rapperswilu, na którego
przyk³ad powo³uje siê Muzeum Koœciuszki (w ubieg³ych latach o œrodki finansowe na
prace inwentaryzacyjne, konserwatorskie oraz dotycz¹ce zmodernizowania ekspozycji
w MPR, wystêpowa³y m.in. Muzeum Historii Polski, Towarzystwo Opieki nad Zabyt-
kami, Stowarzyszenie Akademia Wilanowska. We wspó³pracy z polskimi partnerami
Muzeum w Rapperswilu pozyskuje równie¿ œrodki na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ (m.in. na
zakupy œrodków trwa³ych) ze œrodków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(http://www.senat.gov.pl/k7/polonia/080910m.htm).

Jednoczeœnie pragnê zwróciæ uwagê, ¿e w ubieg³ym 2010 roku, na wniosek Amba-
sady Rzeczypospolitej Polskiej w Szwajcarii oraz Muzeum im. Tadeusza Koœciuszki
w Solothurn, zespó³ polskich konserwatorów dzie³ sztuki wykona³ ca³oœæ prac konser-
watorskich maj¹cych na celu przywrócenie œwietnoœci polskim zabytkom w Solurze –
pomnikowi nagrobnemu Tadeusza Koœciuszki, historycznej ³awce ufundowanej przez
¿o³nierzy polskich oraz kaplicy „polskiej” na cmentarzu w Zuchwil ko³o Solothurn,
a tak¿e popiersiom gipsowym ze zbiorów Muzeum Koœciuszki. Powy¿sze prace zosta³y
w ca³oœci sfinansowane ze œrodków Departamentu Dziedzictwa Kulturowego
w MKiDN. Polscy konserwatorzy zwrócili równie¿ uwagê na bezcenne zbiory dokumen-
tów (grafik, map i ksi¹¿ek) znajduj¹ce siê w Muzeum, które nale¿y pilnie zdiagnozowaæ
pod wzglêdem biologicznych zabezpieczeñ i w nastêpstwie wykonaæ podstawowe zabie-
gi konserwatorskie. Po raz kolejny wskazano przy tej okazji dyrekcji Muzeum ró¿ne
mo¿liwoœci ubiegania siê o wparcie merytoryczne i finansowe oraz sposoby pozyskiwa-
nia nastêpnych dotacji z bud¿etu MKiDN, z myœl¹ o zabezpieczeniu, inwentaryzacji
oraz konserwacji przechowywanych w Muzeum Tadeusza Koœciuszki zbiorów stano-
wi¹cych pami¹tki historyczne o szczególnej randze dla polskiego dziedzictwa narodo-
wego poza granicami Kraju. Z tego równie¿ wzglêdu Departament Dziedzictwa
Kulturowego w MKiDN pozostaje w sta³ym kontakcie z Panem dr Janem Konopk¹
pe³ni¹cym funkcjê Zastêpcy Kustosza Muzeum Tadeusza Koœciuszki oraz G³ównego
Koordynatora ds. kontroli i zachowania zbiorów Muzeum I.J. Paderewskiego w Morges.

£¹czê wyrazy szacunku

w z. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sekretarz Stanu
Piotr ¯uchowski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z doniesieniami o trudnej sytuacji finansowej œrodowisko-

wych domów samopomocy, na przyk³ad w placówkach tego typu w Kêtach,
Jordanowie, Wadowicach, Suchej Beskidzkiej (województwo ma³opolskie),
zwracam siê do Pani Minister z pytaniem, jaki jest plan ministerstwa w za-
kresie poprawy warunków funkcjonowania œrodowiskowych domów samo-
pomocy.

Zdajê sobie sprawê z sytuacji, w jakiej znajduje siê bud¿et pañstwa,
a tak¿e z problemów, z jakimi borykaj¹ siê samorz¹dy w zakresie pomocy
spo³ecznej, s¹dzê jednak, ¿e mimo tych wszystkich k³opotów sprawa jest po-
wa¿na i wymaga wsparcia ze strony pañstwa.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 31 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

81. posiedzeniu Senatu w dniu 29 lipca 2011 roku, przes³ane przez Pana Marsza³ka
przy piœmie z dnia 2 sierpnia, znak BPS/DSK-043-3886/11, w sprawie doniesieñ
o trudnej sytuacji œrodowiskowych domów samopomocy, zw³aszcza w województwie
ma³opolskim, przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.

Prowadzenie œrodowiskowych domów samopomocy nale¿y do zadañ z zakresu ad-
ministracji rz¹dowej realizowanych przez powiat lub gminê.

Kwestie dotycz¹ce wysokoœci dotacji z bud¿etu pañstwa na pokrycie bie¿¹cych ko-
sztów prowadzenia oœrodków wsparcia (w tym œrodowiskowych domów samopomocy)
oraz ustalania œredniej miesiêcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika
w ŒDS uregulowane s¹ w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej
(tekst jedn. Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz. 1362 z póŸn. zm.). Œrodki na bie¿¹ce finanso-
wanie œrodowiskowych domów samopomocy planowane s¹ w bud¿etach wojewodów.
Wojewoda ustala wysokoœæ dotacji dla ka¿dej jednostki. Zgodnie z art. 51c ustawy
o pomocy spo³ecznej jednostka samorz¹du terytorialnego mo¿e, w uzgodnieniu z woje-
wod¹, utworzyæ oœrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub urucho-
miæ zajêcia w takim oœrodku, z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci ich sfinansowania ze
œrodków bud¿etu pañstwa. Miesiêczn¹ kwotê dotacji bud¿etu pañstwa na pokrycie
bie¿¹cych kosztów prowadzenia oœrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi ustala wojewoda jako iloczyn aktualnej liczby osób korzystaj¹cych z us³ug w tych
oœrodkach oraz œredniej miesiêcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestni-
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ka, nie wy¿szej jednak ni¿ œrednia miesiêczna kwota dotacji wyliczona dla województ-
wa. Kwota dotacji mo¿e byæ zwiêkszona, nie wiêcej jednak ni¿ o 20%, w zale¿noœci od licz-
by uczestników oraz zakresu, jakoœci i rodzaju œwiadczonych us³ug. W powy¿szej spra-
wie organ prowadz¹cy ŒDS lub zlecaj¹cy prowadzenie mo¿e wyst¹piæ do w³aœciwego
wojewody. Œrodki te s¹ planowane w ramach ogólnego limitu œrodków przekazywa-
nych przez Ministerstwo Finansów dla poszczególnych Wojewodów.

Ponadto informujê, ¿e najni¿sza krajowa œrednia dotacja na 1 uczestnika ŒDS wy-
nosi 780 z³ w województwie lubuskim, najwy¿sza zaœ jest w województwie œl¹skim i wy-
nosi 1080 z³, natomiast wysokoœæ œredniej dotacji kszta³tuje siê od 900 z³ do 1000 z³.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w województwach o ni¿szych dotacjach, miesiêczna dota-
cja na 1 uczestnika wzrasta corocznie.

Informujê równie¿, ¿e corocznie planowana jest rezerwa celowa bud¿etu pañstwa
na rozwój sieci oœrodków wsparcia, w tym œrodowiskowych domów samopomocy.
Œrodki te przeznaczane s¹ na uruchamianie nowych miejsc w nowych lub ju¿ istnie-
j¹cych œrodowiskowych domach samopomocy, a tak¿e na remonty i doposa¿enie
starszych jednostek tego typu. Pozyskanie dodatkowych œrodków dla jednostki mo¿e
byæ realizowane poprzez uruchomienie nowych miejsc (oczywiœcie pod warunkiem,
¿e s¹ takie potrzeby), a nie koniecznie poprzez wzrost wysokoœci dotacji na 1 uczest-
nika. Œrodki z rezerwy celowej nie mog¹ byæ przeznaczone na wzrost dotacji w woje-
wództwie. Ponadto co roku planowane s¹ œrodki w bud¿ecie resortu na realizacjê pro-
gramów w zakresie rozwoju sieci oparcia spo³ecznego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Œrodki takie mog¹ tak¿e wesprzeæ dzia³alnoœæ œrodowiskowego domu
samopomocy, czy te¿ realizacjê specjalistycznych us³ug opiekuñczych w miejscu za-
mieszkania.

Z informacji Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego
(WPS MUW) wynika, ¿e w 2010 roku w ramach dotacji z bud¿etu pañstwa oœrodkom
wsparcia w Ma³opolsce, które sprawuj¹ opiekê nad osobami z zaburzeniami psychicz-
nymi, przekazane zosta³y œrodki finansowe (w ramach wydatków bie¿¹cych i inwesty-
cyjnych zwi¹zanych z rozwojem infrastruktury œrodowiskowych domów samopomocy)
w wysokoœci 25 253 269,96 z³. Z powy¿szej kwoty:

·Powiatowy Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Kêtach ul. ¯wirki i Wigury 27a
otrzyma³ œrodki w wysokoœci 427 911,34 z³,

·Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach z fili¹ w Andrychowie otrzyma³
œrodki w wysokoœci 740 460,00 z³ (w tym z rezerwy celowej 39 780,00 z³),

· Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Jordanowie (Powiat Sucha Beskidzka)
otrzyma³ œrodki w wysokoœci 319 114,00 z³.

W samej Suchej Beskidzkiej nie funkcjonuje tego typu jednostka.
ŒDS w Kêtach w okresie od lipca 2010 r. do grudnia 2010 r. otrzymywa³ podwy¿-

szon¹ dotacjê w wysokoœci 913 z³ na jednego uczestnika miesiêcznie (w jednostce jest
40 miejsc). Ze wzglêdu na to, ¿e jednostka przesta³a spe³niaæ kryterium uprawniaj¹ce
do otrzymywania podwy¿szonej dotacji, od 1 stycznia 2011 roku do czerwca 2011 roku
kwota dotacji na jednego uczestnika w ŒDS w Kêtach wynosi³a 870 z³. Od 1 lipca br.,
zgodnie z nowymi kryteriami, ŒDS otrzymuje 913 z³ na jednego uczestnika.

ŒDS w Wadowicach z fili¹ w Andrychowie od lipca 2010 roku otrzymuje dotacjê
w wysokoœci 913 z³ na jednego uczestnika (w jednostce jest 70 miejsc). Jednostka ta od
2008 roku realizuje inwestycjê zwi¹zan¹ z adaptacj¹ budynku w Andrychowie,
w zwi¹zku z czym otrzymywa³a dodatkowe œrodki finansowe z przeznaczeniem na re-
monty i inwestycje, ³¹cznie w wysokoœci 802 780,00 z³, z uwzglêdnieniem 275 000,00 z³
przekazanych jednostce w bie¿¹cym roku. Maj¹c na uwadze, ¿e rezerwa celowa prze-
kazana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej wynosi³a ³¹cznie 1 349 162,00 z³
(w Ma³opolsce funkcjonuje 70 œrodowiskowych domów samopomocy) s¹ to znacz¹ce
œrodki.

ŒDS w Jordanowie od lipca do listopada 2010 roku otrzymywa³ 913 z³ miesiêcznie
na jednego uczestnika (w jednostce jest 30 miejsc). Ze wzglêdu na to, ¿e jednostka
przesta³a spe³niaæ kryterium uprawniaj¹ce do otrzymywania podwy¿szonej dotacji od
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grudnia 2010 roku do czerwca 2011 roku kwota dotacji na jednego uczestnika w ŒDS
w Jordanowie wynosi³a 870 z³. Od 1 lipca br., zgodnie z nowymi kryteriami, ŒDS otrzy-
muje 913 z³ na jednego uczestnika.

Z analizy danych przekazanych przez jednostki do Wydzia³u Polityki Spo³ecznej
Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego wynika, ¿e sytuacja domów funkcjonuj¹cych
w Ma³opolsce jest zró¿nicowana i zale¿y równie¿ od sposobu zarz¹dzania jednostk¹.
Ponadto sytuacja finansowa w jednostkach posiadaj¹cych 15–20 miejsc dotowanych
jest znacznie trudniejsza ni¿ w domach z wiêksz¹ liczb¹ miejsc. Do koñca bie¿¹cego ro-
ku, w ramach nadzoru, Wydzia³ Polityki Spo³ecznej MUW planuje wizytacje we wszyst-
kich oœrodkach. Ich celem jest ocena sytuacji domów w perspektywie osi¹gniêcia
standardu wskazanego w rozporz¹dzeniu w sprawie œrodowiskowych domów samopo-
mocy oraz ocena mo¿liwoœci finansowania priorytetowych potrzeb i rzetelnego gospo-
darowania œrodkami publicznymi.

Wojewoda Ma³opolski realizuj¹c dyspozycjê zawart¹ w art. 51c ust. 3 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póŸn. zm.)
od lipca 2011 roku podwy¿szy³ œredni¹ miesiêczn¹ wojewódzk¹ kwotê dotacji na jedne-
go uczestnika w œrodowiskowym domu samopomocy do wysokoœci 913 z³otych. Po-
nadto domy sprawuj¹ce opiekê nad uczestnikami posiadaj¹cymi schorzenia wymaga-
j¹ce dodatkowej opieki, takie jak autyzm, g³êbokie upoœledzenie umys³owe, Alzheimer
(w przypadku, gdy w zajêciach œrodowiskowego domu samopomocy uczestniczy wiêcej
ni¿ po³owa osób posiadaj¹cych ww. schorzenia), do koñca bie¿¹cego roku bêd¹ otrzy-
mywaæ dotacjê podwy¿szon¹ w wysokoœci 957 z³otych.

WPS MUW przekaza³ jednostkom informacjê, ¿e w przypadku zrealizowania pro-
gramów naprawczych i osi¹gniêcia standardów okreœlonych w rozporz¹dzeniu Mini-
stra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie œrodowiskowych
domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), mog¹ one ubiegaæ siê o podwy¿szon¹
dotacjê za poœrednictwem organu prowadz¹cego lub zlecaj¹cego realizacjê zadania.
Wnioski powy¿sze zostan¹ uwzglêdnione zgodnie z mo¿liwoœciami finansowymi bud¿e-
tu Wojewody.

Kryterium decyduj¹cym o kwocie dotacji jest wysokoœæ œrodków przekazanych
przez Ministerstwo Finansów oraz potrzeby wynikaj¹ce z realizacji zadañ z zakresu po-
mocy spo³ecznej w województwie ma³opolskim. Maj¹c na uwadze posiadane w bud¿e-
cie œrodki oraz koniecznoœæ zapewnienia bie¿¹cego finansowania wszystkich
jednostek, rozwój infrastruktury ŒDS i podnoszenie standardów us³ug Wojewoda Ma-
³opolski, dokonuje podzia³u œrodków zgodnie z istniej¹cymi mo¿liwoœciami finansowy-
mi oraz realizowan¹ w województwie strategi¹ rozwoju sieci ŒDS. Doceniaj¹c wagê
zadañ realizowanych przez oœrodki wsparcia, koniecznoœæ podnoszenia us³ug œwiad-
czonych w œrodowiskowych domach samopomocy oraz spe³nienie standardów us³ug
okreœlonych w rozporz¹dzeniu w sprawie domów samopomocy, Wojewoda Ma³opolski
podejmuje starania maj¹ce na celu zapewnienie realizacji zadañ na poziomie zgodnym
z posiadanymi mo¿liwoœciami finansowymi. Na terenie województwa ma³opolskiego
funkcjonuje 69 œrodowiskowych domów samopomocy z 2412 miejscami.

Na wysokoœæ dotacji wp³ywa równie¿ fakt, i¿ do roku 2007 dotacja przekazywana
na ŒDS w województwie ma³opolskim nale¿a³a do jednej z najni¿szych w kraju. Od ro-
ku 2008, pomimo trudnej sytuacji finansowej dotacja jest systematycznie podwy¿sza-
na, jednak nie jest mo¿liwe, przy obecnym poziomie bud¿etu pañstwa, szybkie zniwe-
lowanie ró¿nic, maj¹cych wieloletnie pod³o¿e.

Z szacunkiem

Sekretarz Stanu
Jaros³aw Duda
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dyrektywa 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 czerwca

2001 r. wprowadza zmiany w przepisach ustawowych, wykonawczych i ad-
ministracyjnych pañstw Unii Europejskiej w zakresie produkcji, prezentowa-
nia i sprzeda¿y wyrobów tytoniowych. Zdaniem wielu œrodowisk, w tym
równie¿ z Ma³opolski, s¹ to zmiany negatywne. Mówi o tym na przyk³ad Re-
zolucja nr 4/11 Sejmiku Województwa Ma³opolskiego z 4 lipca 2011 r. W re-
zolucji podnosi siê miêdzy innymi zagro¿enie utrat¹ miejsc pracy w przypad-
ku wejœcia w ¿ycie przepisów dyrektywy.

W zwi¹zku z tymi g³osami chcia³bym zapytaæ Pana Ministra, czy s¹ pla-
nowane kroki zmierzaj¹ce do ochrony polskich plantatorów tytoniu oraz czy
istnieje mo¿liwoœæ wprowadzenia zakazu stosowania dodatków koniecz-
nych w produkcji wyrobów tytoniowych.

Postulujê tak¿e, aby ten temat by³ przedmiotem konferencji organizowa-
nej w Krakowie w paŸdzierniku br. w ramach polskiej prezydencji.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 16 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Stanis³awa Bisztygê podczas

81. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 lipca 2011 r., przekazanym przy piœmie z dnia
2 sierpnia 2011 r., znak BPS/DSK-043-3887/11, poni¿ej przekazujê informacje na te-
mat poruszony w tym oœwiadczeniu.

Uprzejmie informujê, ¿e w zwi¹zku ze zdrowotnymi aspektami dyrektywy
2001/37/WE Parlamentu i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbli¿enia przepi-
sów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pañstw Cz³onkowskich, doty-
cz¹cych produkcji, prezentowania i sprzeda¿y wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. WE L 194
z 18.07.2001, str. 26, z póŸn. zm.) organem w³aœciwym w zakresie zmian w tych przepi-
sach jest Minister Zdrowia.

Jednak¿e z uwagi na oddzia³ywanie powy¿szych przepisów na rynek tytoniu przed-
stawiam poni¿sze informacje.

Dotychczas nie przedstawiono projektu zmian do powy¿szej dyrektywy.
W roku ubieg³ym (w dniach 24 wrzesieñ – 17 grudzieñ) Komisja Europejska prze-

prowadzi³a jedynie szerokie konsultacje spo³eczne maj¹ce na celu poznanie opinii
stron w sprawie kierunków ewentualnych zmian w przedmiotowej dyrektywie. W kon-
sultacjach, na równych prawach, mog³y uczestniczyæ wszystkie zainteresowane osoby
i organizacje, w tym organizacje spo³eczno-zawodowe plantatorów tytoniu.

W dniu 27 lipca 2011 r. Komisja (Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów)
opublikowa³a omówienie wyników konsultacji spo³ecznych na temat przegl¹du ww. ak-
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tu prawnego. Zgodnie z tym opracowaniem konsultacje spotka³y siê z szerokim odze-
wem – nap³ynê³o 85 513 opinii, w tym 36,64% stanowi³y opinie z W³och, a 27,73% –
z Polski. Wiêkszoœæ nades³anych opinii stanowi³y wypowiedzi obywateli (96,03%), opi-
nie przedstawicieli przemys³u tytoniowego i farmaceutycznego stanowi³y 2,71% ogó³u
wypowiedzi, pozosta³e przekazali przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych oraz re-
prezentanci strony rz¹dowej. Reakcje by³y bardzo zró¿nicowane.

Obecnie Komisja Europejska przygotowuje ocenê skutków dotycz¹cych gospodar-
czych, spo³ecznych i zdrowotnych efektów oraz wykonalnoœci ró¿nych wariantów stra-
tegicznych. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostan¹ uwzglêdnione w przygoto-
wywanej ocenie i bêd¹ przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w przy-
sz³ym roku wraz z projektem ustawodawczym.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê strona polska opracuje i przeka¿e oficjalne stanowisko
niezw³ocznie po zaprezentowaniu propozycji zmian do dyrektywy 2001/37/WE.

Maj¹c na wzglêdzie interesy polskich plantatorów tytoniu, podczas opracowania
stanowiska Rz¹du w sprawie projektu ewentualnych zmian w przedmiotowej dyrekty-
wie, bêdê siê sprzeciwia³ przyjmowaniu radykalnych rozwi¹zañ zagra¿aj¹cych utrzy-
maniu zbytu na krajowy surowiec tytoniowy.

Równoczeœnie dodam, ¿e ju¿ w roku ubieg³ym podczas prac nad stanowiskiem Unii
Europejskiej do wytycznych do stosowania art. 9 Ramowej Konwencji WHO o Ograni-
czeniu U¿ycia Tytoniu na 4 Konferencjê Stron FCTC (Punta del Este, listopad 2010 r.)
na wniosek delegacji polskiej przyjêto, ¿e dodatki technologiczne niezbêdne w procesie
przygotowania tytoniu nie powinny byæ eliminowane z produkcji, bez naukowego po-
twierdzenia ich szkodliwego wp³ywu na zdrowie cz³owieka.

Stanowisko to bêdê podtrzymywa³ przy dalszych pracach nad nowelizacj¹ przed-
miotowej dyrektywy.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Andrzej Butra
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszê Pana Ministra o informacjê na temat przebiegu procesu

prywatyzacji Polskich Kolei Linowych z siedzib¹ w Zakopanem.
Sprawa ta budzi wiele emocji zarówno wœród mieszkañców, jak i wœród

w³adz samorz¹dowych. Rada Miasta Zakopane podjê³a w ostatnim czasie rezo-
lucjê dotycz¹c¹ prywatyzacji PKL, zg³aszaj¹c miêdzy innymi postulat uczestnic-
twa samorz¹du w tym procesie, a tak¿e stawiaj¹c tezê, ¿e zasoby przyrodnicze
parków narodowych jako dobro wspólne nie podlegaj¹ prywatyzacji.

Bêdê bardzo wdziêczny Panu Ministrowi za informacjê w przedmiotowej
sprawie.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Bisztyga

Stanowisko
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 8 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W nawi¹zaniu do pisma Pana Marsza³ka z dnia 2 sierpnia 2011 r. (znak: BPS/DSK-
-043-3888/11) dotycz¹cego oœwiadczenia Senatora Stanis³awa Bisztygi w sprawie
przebiegu procesu prywatyzacji Polskich Kolei Linowych z siedzib¹ w Zakopanem,
uprzejmie informujê, ¿e zosta³o ono przekazane, wed³ug kompetencji, Ministrowi Infra-
struktury.

MINISTER
SKARBU PAÑSTWA
z up. Sekretarz Stanu
Jan Bury

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 16 sierpnia 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

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

81. posiedzeniu Senatu RP w dniu 29 lipca 2011 r., skierowane do Ministra Skarbu
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Pañstwa przy piœmie z dnia 2 sierpnia 2011 r., nr BPS/DSK-043-3888/11, w sprawie
prywatyzacji spó³ki Polskie Koleje Linowe SA, uprzejmie wyjaœniam co nastêpuje.

Proces prywatyzacji spó³ki Polskie Koleje Linowe SA (PKL SA) prowadzony jest
przez jej w³aœciciela, tj. spó³kê PKP SA. Jednoczeœnie nie podzielam stanowiska, ¿e pry-
watyzacja Spó³ki jest dokonywana w sposób poœpieszny. Na podstawie umowy zawar-
tej pomiêdzy PKP SA a doradc¹ prywatyzacyjnym w dniu 14 czerwca 2010 r. do maja
bie¿¹cego roku trwa³y analizy przedprywatyzacyjne. Obecnie nie ukaza³o siê jeszcze
og³oszenie o zamiarze zbycia akcji Spó³ki, co œwiadczy o chêci jak najbardziej staranne-
go przygotowania transakcji przez PKP SA.

Potencjalnym nabywc¹ akcji PKL SA bêdzie móg³ zostaæ ka¿dy podmiot posiadaj¹cy
pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, a wiêc równie¿ pañstwowe i samorz¹dowe oso-
by prawne. Podkreœlenia wymaga, ¿e PKP SA bêd¹ca jednoosobow¹ spó³k¹ Skarbu
Pañstwa zobowi¹zana jest do przeprowadzenia transakcji sprzeda¿y akcji PKL SA w ta-
ki sposób, aby nie naraziæ siê na zarzut udzielenia pomocy publicznej, wobec czego, jed-
nym z kluczowych kryteriów wyboru nabywcy akcji Spó³ki bêdzie oferowana cena.

Uprzejmie informujê, ¿e prywatyzacja PKL SA nie wp³ynie, wbrew wyra¿anym oba-
wom, na pogorszenie stanu œrodowiska naturalnego na terenach objêtych ochron¹
przyrody. Niezale¿nie od struktury przysz³ego akcjonariatu PKL SA, Spó³ka ta, dzia³a-
j¹c na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bêdzie musia³a stosowaæ obowi¹zuj¹ce
w Polsce prawo, w tym przepisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e rozwój PKL SA jest jednym z podstawowych
za³o¿eñ przyjêtych w strategii prywatyzacji tej Spó³ki. Osi¹gniêcie powy¿szego celu
mo¿liwe bêdzie w wyniku pozyskania kapita³u od inwestora lub inwestorów, na reali-
zacjê inwestycji w PKL SA.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jerzego Chróœcikowskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Oœwiadczenie dotyczy planowanej likwidacji siedziby Wydzia³u Orzecz-
nictwa i Logistyki w Zamoœciu – Izby Skarbowej w Lublinie oraz zmiany miej-
sca pracy tamtejszych pracowników.

W imieniu pracowników Wydzia³u Orzecznictwa i Logistyki w Zamoœciu –
Izby Skarbowej w Lublinie, którzy zg³osili siê do mnie z proœb¹ o interwencjê,
zwracam siê do pana ministra z zapytaniem: czy istnieje mo¿liwoœæ utrzyma-
nia w Zamoœciu siedziby Wydzia³u Orzecznictwa i Logistyki Izby Skarbowej
w Lublinie? Z informacji uzyskanej od pracowników wydzia³u w Zamoœciu
wynika – tu cytujê pismo dyrektora Izby Skarbowej, pana Tadeusza Gawdy,
do Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowników Izby Skarbowej
w Lublinie – ¿e „ze wzglêdów finansowych Izba Skarbowa nie bêdzie mog³a
utrzymywaæ budynku w Zamoœciu, a pracownikom bêdzie zagwarantowana
praca w nowej siedzibie Izby Skarbowej w Lublinie”.

Argument dotycz¹cy braku mo¿liwoœci utrzymania budynków w Zamo-
œciu jest, moim zdaniem, ma³o zasadny. Budynek, w którym obecnie mieœci
siê siedziba Wydzia³u Orzecznictwa i Logistyki, stanowi w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa. Wybudowany zosta³ w latach piêædziesi¹tych, a poddany grunto-
wej modernizacji w 1998 r. i jest w dobrym stanie technicznym. U¿ytkowany
jest w czêœci wydzielonej razem z Urzêdem Statystycznym w Lublinie – Od-
dzia³ w Zamoœciu. Ponadto czêœæ pomieszczeñ od lat udostêpnianych jest na
potrzeby Urzêdu Skarbowego w Zamoœciu i lubelskiego urzêdu statystycznego.

Podejmuj¹c decyzjê o likwidacji siedziby wydzia³u w Zamoœciu, nale¿y
braæ te¿ pod uwagê czynnik ludzki. Z oczywistych wzglêdów koniecznoœæ do-
jazdu pracowników wydzia³u w Zamoœciu do nowego miejsca pracy w Izbie
Skarbowej w Lublinie spowoduje du¿e utrudnienia. Wydzia³ Orzecznictwa
i Logistyki w Zamoœciu – Izby Skarbowej w Lublinie orzeka w drugiej instancji
sprawy rozpatrywane przez urzêdy skarbowe i Urz¹d Kontroli Skarbowej
oraz sprawuje nadzór nad podleg³ymi jednostkami. Obs³uguje podatników
z terenu dzia³ania oœmiu urzêdów skarbowych: w Bi³goraju, w Che³mie,
w Hrubieszowie, w Janowie Lubelskim, w Krasnymstawie, w Tomaszowie
Lubelskim, we W³odawie i w Zamoœciu. Po przeniesieniu wydzia³u do Lublina
podatnicy z tych terenów bêd¹ mieli znacznie utrudniony bezpoœredni kon-
takt z pracownikiem izby oraz dostêp do czynnego uczestnictwa w orzekanej
sprawie.

Panie Ministrze, placówki zamiejscowe mia³y pozostaæ w by³ych miastach
wojewódzkich, aby zrekompensowaæ, po reorganizacji administracji, ich dero-
gacjê. Likwidacja wydzia³u spowoduje dalsze umniejszenie pozycji miasta
w rejonie, a Zamoœæ straci kolejny urz¹d i miejsca pracy. Likwidacja Wydzia³u
Orzecznictwa i Logistyki w Zamoœciu – Izby Skarbowej w Lublinie w sposób
istotny pogorszy system rozpatrywania odwo³añ i skarg i utrudni jednoczeœnie
dostêp podatników do akt sprawy w koniecznoœci przes³uchania.

Panie Ministrze, czy w tym stanie rzeczy nie nale¿y pozostawiæ wydzia³u
w dotychczasowej siedzibie, a pracowników wydzia³u na ich dotychczaso-
wych miejscach pracy?

Z powa¿aniem
Jerzy Chróœcikowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 24 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

-3889/11 oœwiadczeniem senatora Jerzego Chróœcikowskiego z³o¿onym podczas
81. posiedzenia Senatu RP, w sprawie planowanej likwidacji siedziby Wydzia³u Orzecz-
nictwa i Logistyki w Zamoœciu – Izby Skarbowej w Lublinie uprzejmie wyjaœniam, co
nastêpuje.

Jedn¹ z konsekwencji reformy administracyjnej publicznej z 1999 r. by³a likwida-
cja izb skarbowych obs³uguj¹cych zniesione województwa. Utworzone na bazie czêœci
likwidowanych izb skarbowych oœrodki zamiejscowe by³y z za³o¿enia jednostkami tym-
czasowymi, które mia³y ulegaæ dalszym przeobra¿eniom. Zak³adanym celem tych
zmian mia³a byæ likwidacja organów podatkowych drugiego stopnia w by³ych miastach
wojewódzkich w perspektywie, jak pocz¹tkowo przewidywano, oko³o 3–4 lat.

Na przed³u¿anie siê okresu funkcjonowania tych jednostek mia³y wp³yw przede
wszystkim wzglêdy spo³eczne zwi¹zane z sytuacj¹ ¿yciow¹ i przysz³oœci¹ zawodow¹
pracowników tych jednostek. Dlatego te¿, dzia³ania resortu finansów maj¹ce na celu
dostosowanie struktury jednostek administracji podatkowej do nowego zasadniczego
podzia³u terytorialnego kraju mia³y charakter p³ynnego „wygaszania” dzia³alnoœci, da-
j¹c pracownikom czas zarówno na zdobywanie nowych kwalifikacji jak i na poszukiwa-
nia mo¿liwoœci dalszego zatrudnienia, w tym w innych jednostkach administracji
skarbowej.

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. zarz¹dzenia Nr 39 Mini-
stra Finansów z dnia 21 wrzeœnia 2010 r. w sprawie organizacji urzêdów i izb skarbo-
wych oraz nadania im statutów (Dz. U. Min. Fin. Nr 10, poz. 45), zlokalizowany
w Zamoœciu Oœrodek Zamiejscowy Izby Skarbowej w Lublinie uleg³ likwidacji, a zakres
jego dzia³ania przej¹³ tymczasowo Wydzia³ Orzecznictwa i Logistyki podporz¹dkowany
bezpoœrednio Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie.

Podejmuj¹c decyzjê o uproszczeniu struktury organizacyjnej Dyrektor Izby Skar-
bowej w Lublinie zobowi¹zany by³ braæ pod uwagê przes³anki istotne nie tylko z punk-
tu widzenia pracowników Wydzia³u w Zamoœciu, lecz tak¿e szereg innych czynników
wa¿nych dla sprawnego wykonywania podstawowego zadania administracji podatko-
wej, jakim jest wymiar i pobór nale¿noœci bud¿etowych obecnie i w przysz³oœci.

Zmiany zachodz¹ce w otoczeniu prawnym, ekonomicznym i technicznym admini-
stracji publicznej wymuszaj¹ koniecznoœæ dostosowywania struktury organizacyjnej
do zmieniaj¹cych siê warunków. Postêpuj¹ca informatyzacja, a w szczególnoœci zreali-
zowanie kolejnych etapów projektu e-Podatki skutkowaæ bêdzie uproszczeniem i ogra-
niczeniem kontaktów pomiêdzy podatnikiem, a organem podatkowym. Dlatego te¿
nieuniknione zmiany w organizacji i zakresie dzia³ania organów podatkowych bêd¹
zmierza³y w kierunku zmniejszenia liczby jednostek administracji podatkowej.

Za decyzj¹ o likwidacji Wydzia³u stoi ponadto koniecznoœæ zapobie¿enia dalszemu
ponoszeniu zwiêkszonych kosztów funkcjonowania Izby Skarbowej w Lublinie oraz
trudnoœci w sprawowaniu nadzoru i zarz¹dzaniu rozcz³onkowan¹ struktur¹ Izby Skar-
bowej. Dodatkowe wydatki ponoszone w zwi¹zku z funkcjonowaniem Wydzia³u obej-
muj¹ zarówno koszty rzeczowe zwi¹zane z utrzymywaniem dodatkowej siedziby, trans-
portem, podró¿ami s³u¿bowymi i ³¹cznoœci¹, w tym z rozmowami telefonicznymi wyko-
nywanymi w du¿ej mierze w ramach komunikacji wewnêtrznej pracowników Wydzia³u
z jednostk¹ macierzyst¹, jak i koszty osobowe zwi¹zane z wynagrodzeniami osób zaj-
muj¹cych stanowiska kierownicze oraz osób zatrudnionych na stanowiskach „dublu-
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j¹cych” odpowiednie stanowiska w Lublinie. Znaczna odleg³oœæ utrudnia tak¿e spra-
wowanie nadzoru nad pracownikami, a zwi¹zane z tym faktem bariery w komunikacji
i w organizacji szkoleñ wewnêtrznych dla pracowników stwarzaj¹ zagro¿enie dla utrzy-
mania jednolitego orzecznictwa podatkowego realizowanego przez wiêcej ni¿ jedn¹ jed-
nostkê w województwie.

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ prowadzenia oszczêdnej gospodarki œrodkami publicz-
nymi Izba Skarbowa opuœci zarówno siedzibê w Lublinie przy ul. I Armii Wojska Pol-
skiego 3 jak i siedzibê by³ej Izby Skarbowej w Zamoœciu przy ul. Podgroble 1 (obecn¹
siedzibê Wydzia³u Orzecznictwa i Logistyki w Zamoœciu).

Przeniesienie wykonywania zadañ Wydzia³u Orzecznictwa i Logistyki z Zamoœcia
do g³ównej siedziby Izby Skarbowej w Lublinie stwarza niekorzystn¹ sytuacjê dla jego
dotychczasowych pracowników oraz mo¿e w jednostkowych przypadkach powodowaæ
niedogodnoœæ dla podatników, których sprawy w II instancji rozpatrywa³ Wydzia³ w Za-
moœciu, jednak¿e powy¿sze zmiany s¹ nieuniknione. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wyznacze-
nie pracownikom Wydzia³u i Logistyki w Zamoœciu miejsca œwiadczenia pracy w Lubli-
nie nie oznacza, ¿e jest to rozwi¹zanie docelowe dla wszystkich zatrudnionych. Wydzia³
w Zamoœciu zatrudnia obecnie 32 osoby. Do czasu zagospodarowania nowego obiektu
Izby Skarbowej w Lublinie, czêœæ pracowników skorzysta z uprawnieñ emerytalnych,
czêœæ znajdzie zatrudnienie w pobliskich urzêdach skarbowych, a pozosta³ym zostanie
zaproponowana praca w macierzystej jednostce.

Obecnie Izba Skarbowa w Lublinie dysponuje skromn¹ baz¹ lokalow¹, wobec czego
nie jest mo¿liwe przeniesienie pracowników Wydzia³u Orzecznictwa i Logistyki w Za-
moœciu do Lublina. W 2012 roku zostanie oddany do u¿ytku nowy budynek Izby Skar-
bowej i wówczas powstanie mo¿liwoœæ przeniesienia pracowników Izby do nowej
siedziby.

Niezale¿nie od powy¿szego nale¿y tak¿e braæ pod uwagê, ¿e cz³onkowie korpusu
s³u¿by cywilnej maj¹ mo¿liwoœæ, w trybie art. 64 ustawy o s³u¿bie cywilnej, podejmo-
wania indywidualnych starañ o przeniesienie do pracy w innych jednostkach zatrud-
niaj¹cych cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej.

Odnosz¹c siê do poruszonej przez Pana Senatora kwestii utrudnieñ dla podatni-
ków pragnê poinformowaæ, ¿e rodzaj zadañ realizowanych przez izbê skarbow¹ powo-
duje, i¿ posiada ona ograniczony kontakt bezpoœredni z podatnikami. Jako jednostka
organizacyjna obs³uguj¹ca organ odwo³awczy izba skarbowa mo¿e, ale nie jest zobo-
wi¹zana do przeprowadzania czynnoœci z udzia³em strony lub œwiadka. Mo¿e tak¿e zle-
ciæ te czynnoœci organowi, który wyda³ decyzjê w I instancji. Równie¿ czynnoœæ
zapoznania siê z aktami podatkowymi na tym etapie postêpowania nie jest regu³¹. Po-
nadto trzeba podkreœliæ okolicznoœæ, ¿e w ostatnich latach liczba odwo³añ od decyzji
organów podatkowych pierwszego stopnia uleg³a znacznemu zmniejszeniu co powodu-
je, ¿e utrzymywanie dodatkowych siedzib dla izb skarbowych jest funkcjonalnie i eko-
nomicznie nieuzasadnione.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê nie mo¿na zgodziæ siê na proponowane rozwi¹zanie, ja-
kim by³oby pozostawienie Wydzia³u w dotychczasowej siedzibie, a pracowników w ich
obecnym miejscu pracy. Utrzymywanie takiej sytuacji jest nie do pogodzenia równie¿
od strony formalnej z treœci¹ zarz¹dzenia Nr 39 Ministra Finansów z dnia 21 wrzeœnia
2010 r. i by³oby w istocie obejœciem przepisów tej regulacji.

Z powa¿aniem

PODSEKRETARZ STANU
w z. Jacek Kapica
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Oœwiadczenie senatora Zbigniewa Cichonia

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Oœwiadczenie dotyczy sk³adek ubezpieczeniowych p³aconych przez cha-
³upników czy, jak to siê okreœla, osoby œwiadcz¹ce pracê nak³adcz¹.

Otó¿ regulacje prawne obowi¹zuj¹ce w tej mierze dotychczas by³y inter-
pretowane przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych w ten sposób, ¿e cha³upni-
cy mogli op³acaæ sk³adki od dzia³alnoœci cha³upniczej, które by³y du¿o ni¿sze
od pozosta³ych sk³adek, równie¿ w sytuacji, kiedy ³¹czyli tê dzia³alnoœæ cha-
³upnicz¹ z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. Mieli po prostu prawo
wyboru, czy bêd¹ op³acaæ nieco wy¿sze sk³adki od prowadzonej dzia³alnoœci
gospodarczej, czy te¿ ni¿sze sk³adki od prowadzonej dzia³alnoœci cha³upni-
czej. Taka by³a interpretacja.

I nagle dosz³o do zmiany tej interpretacji, tak ¿e w tej chwili ludzie ci s¹
obci¹¿ani na podstawie zusowskich decyzji administracyjnych obowi¹zkiem
zap³aty zaleg³ych, a nieprzedawnionych jeszcze sk³adek – a przypominam,
¿e jest to okres dziesiêcioletni – co prowadzi po prostu do bankructwa tych ludzi.

Zg³aszali siê do mnie, na przyk³ad, prowadz¹cy dzia³alnoœæ taksówka-
rze, którzy mówili: w wolnej chwili – bo nieraz trzy czwarte naszego czasu
pracy to oczekiwanie na klienta – sk³adaliœmy d³ugopisy jako cha³upnicy,
no i prowadziliœmy tê dzia³alnoœæ cha³upnicz¹, wiêc op³acaliœmy sk³adki
ubezpieczeniowe od dzia³alnoœci cha³upniczej. A teraz przysz³o nam zap³a-
ciæ po kilkadziesi¹t tysiêcy, a niektórym to nawet jeszcze wiêcej, z tytu³u
zaleg³ych sk³adek, co w praktyce prowadzi do naszego bankructwa.

Mamy zatem kolejny przyk³ad sytuacji, kiedy to Zak³ad Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych zmienia sposób wyk³adni przepisów na niekorzyœæ osób ubezpie-
czonych, co w konsekwencji prowadzi do bankructwa tych osób. Mieliœmy
niedawno przyk³ad kobiet, które prowadzi³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i korzy-
sta³y z urlopów wychowawczych, i w ich przypadku ZUS te¿ nagle doszed³
do wniosku, ¿e takie osoby nie s¹ zwolnione od obowi¹zku p³acenia sk³adek.
Te kwestie powinny byæ tutaj rozwi¹zane na korzyœæ tych ludzi, którzy nie po-
nosz¹ ¿adnej odpowiedzialnoœci za prawo. A to prawo jest na tyle niejasne,
¿e mo¿e byæ ró¿nie interpretowane. I raz jest interpretowane w jeden sposób,
a nastêpnie – w inny, ca³kowicie przeciwny do wczeœniej obranego. Dlatego
uwa¿am, ¿e powinno siê podj¹æ dzia³ania, tak by te osoby, pokrzywdzone nie
z w³asnej winy, wzi¹æ w obronê.

Zbigniew Cichoñ

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 2 sierpnia 2011 r., znak:
BPS/DSK-043-3890/11, dotycz¹ce oœwiadczenia Senatora Zbigniewa Cichonia, z³o¿o-
nego podczas 81. posiedzenia Senatu, w sprawie op³acania sk³adek z tytu³u wykony-
wania pracy nak³adczej, w oparciu o stanowisko Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.
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Zgodnie przepisami ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z póŸn. zm.), osoby prowadz¹ce poza-
rolnicz¹ dzia³alnoœæ podlegaj¹ obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rento-
wym i wypadkowemu.

Natomiast osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹ podlegaj¹ obowi¹zkowo tylko ubez-
pieczeniom emerytalnemu i rentowym. Osoby te nie podlegaj¹ ubezpieczeniu wypad-
kowemu.

W stanie prawnym obowi¹zuj¹cym do dnia 28 lutego 2009 r. osoba prowadz¹ca po-
zarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, która jednoczeœnie wykonywa³a umowê o pracê
nak³adcz¹ mog³a wybraæ tytu³ do ubezpieczeñ spo³ecznych – z dzia³alnoœci gospodar-
czej lub z pracy nak³adczej.

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych nie okreœlaj¹ minimalnej
podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne z tytu³u wykonywania pracy
nak³adczej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, podstaw¹ t¹ jest przychód w rozumie-
niu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytu³u wykonywania pracy
nak³adczej. Równoczeœnie jednak – zgodnie z §3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnieñ pracowniczych osób wykonuj¹cych pracê na-
k³adcz¹ (Dz. U. z 1976 r. Nr 3 poz. 19, z póŸn. zm.) – w umowie o pracê nak³adcz¹ stro-
ny zobowi¹zane s¹ okreœliæ minimaln¹ miesiêczn¹ iloœæ pracy, której wykonanie nale¿y
do obowi¹zków wykonawcy. Minimalna iloœæ pracy powinna byæ tak ustalona, aby jej
wykonanie zapewnia³o uzyskanie co najmniej 50% najni¿szego wynagrodzenia. Je¿eli
praca nak³adcza stanowi dla wykonawcy wy³¹czne lub g³ówne Ÿród³o utrzymania, iloœæ
pracy powinna byæ tak ustalona, aby jej wykonanie zapewnia³o uzyskanie wynagrodze-
nia nie mniejszego od najni¿szego wynagrodzenia. W orzecznictwie przyjmuje siê, i¿
okreœlenie powy¿szych warunków stanowi istotny przedmiotowo element umowy
o pracê nak³adcz¹ co tym samym pozwala na odró¿nienie jej np. od umowy o dzie³o, czy
te¿ od umowy o œwiadczenie us³ug, do której stosuje siê przepisy kodeksu cywilnego
dotycz¹ce zlecenia (np. wyrok S¹du Najwy¿szego z 9.01.2008 r., sygn. akt m UK 74/07).

Mo¿liwoœæ swobodnego wyboru tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego: dzia³alnoœæ go-
spodarcza lub praca nak³adcza by³a Ÿród³em nadu¿yæ prawa. Pierwsze sygna³y o nadu-
¿yciach pojawi³y siê w listopadzie 2005 r.

Na szersz¹ skalê przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zaczêli zawie-
raæ umowy o pracê nak³adcz¹ wykonywan¹ ze znikomym, szcz¹tkowym wynagrodze-
niem. Pojawi³y siê równie¿ firmy oferuj¹ce przedsiêbiorcom umowy na masow¹ skalê
(zawierane nawet z tysi¹cem osób przez jedn¹ firmê), chocia¿ przedtem ¿adnych osób
firmy te nie zatrudnia³y. Przedsiêbiorcy po zawarciu takich umów zg³aszali do ZUS
zmianê tytu³u ubezpieczeñ – z dzia³alnoœci gospodarczej na pracê nak³adcz¹. Za pod-
stawê wymiaru sk³adek z takiej umowy zg³aszane by³y czêsto zarobki rzêdu 20–40 z³
miesiêcznie, skutkuj¹ce wysokoœci¹ kwot miesiêcznych sk³adek 6–12 z³. Niejednokrot-
nie wykazywane miesiêczne zarobki z pracy nak³adczej wynosi³y kilka z³, od których
sk³adki wynosi³y 1–2 z³ a nawet mniej. Takie sytuacje wskazywa³y na proceder œwiado-
mego unikania p³acenia sk³adek z tytu³u faktycznie nadal prowadzonej dzia³alnoœci
gospodarczej.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, i¿ w 2006 r. rzecznik prasowy ZUS przestrzega³
przed konsekwencjami zwierania fikcyjnych umów o pracê nak³adcz¹ zarówno poprzez
publikacje internetowe jak i w prasie.

Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych ma prawo i obo-
wi¹zek ustalaæ obowi¹zek ubezpieczenia i kontrolowaæ na tym tle p³atników sk³adek
i weryfikowaæ zgodnoœæ z prawem zg³oszeñ do ubezpieczeñ spo³ecznych. Dlatego te¿
w oparciu o materia³ dowodowy w omawianych sprawach ZUS orzeka³ o niepodleganiu
ubezpieczeniom z uwagi na pozornoœæ umowy o pracê nak³adcz¹ lub jej zawarcie w celu
obejœcia przepisów. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu cywilnego niewa¿na jest
umowa maj¹ca na celu obejœcie ustawy (art. 58 §1) albo zawarta dla pozoru (art. 83 §1).

Od powy¿szych orzeczeñ, wydawanych w formie decyzji p³atnik lub osoba zaintere-
sowana mog³y odwo³aæ siê do s¹du. Czêœæ p³atników lub osób wy³¹czonych z ubezpie-
czeñ z tytu³u wykonywania umowy o pracê nak³adcz¹ odwo³anie takie z³o¿y³a.
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Wed³ug informacji Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych – w okresie od stycznia 2010 r.
do marca 2011 r. ZUS wyda³ 6390 decyzji stwierdzaj¹cych niepodleganie ubezpiecze-
niom spo³ecznym osób zg³oszonych do ubezpieczeñ z tytu³u pracy nak³adczej, od któ-
rych wniesiono 3149 odwo³añ. Z 997 zapad³ych w tym okresie rozstrzygniêæ s¹dowych
w 99% potwierdzi³y prawid³owoœæ tych decyzji. Szereg takich spraw by³o te¿, w wyniku
wniesionych kasacji, przedmiotem orzeczeñ S¹du Najwy¿szego. Na tle rozpatrywanych
spraw S¹d Najwy¿szy, oddalaj¹c kasacjê zainteresowanych, szerzej scharakteryzowa³
omawiany proceder.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 9 stycznia 2008 r. akt III UK 74/07, S¹d Najwy¿szy
stwierdzi³, ¿e „(...) d¹¿enie do uzyskania pe³nej ochrony prawa ubezpieczeñ spo³ecz-
nych od przychodu z pracy nak³adczej uzyskiwanego w kwotach nieprzekraczaj¹cych
40 z³ miesiêcznie, przy op³acaniu przez p³atnika i ubezpieczonego sk³adek na te ubez-
pieczenia w kwotach po kilka z³otych miesiêcznie, narusza wszelkie nazwane normatyw-
ne i nienazwane zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, w tym: zasadê równego traktowania
wszystkich ubezpieczonych, zasadê solidaryzmu ubezpieczeñ spo³ecznych, zasadê
ochrony interesów i niepokrzywdzenia innych ubezpieczonych, zasadê nieuprawnio-
nego nieuszczuplania œrodków funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych oraz wszelkie ele-
mentarne zasady uczciwego obrotu prawnego zmierzaj¹ce do objêcia nieuprawnionym
tytu³em ubezpieczenia spo³ecznego wykonawcy pozornej umowy o pracê nak³adcz¹ (...)
W tej sytuacji powinno byæ oczywiste, ¿e pozorne czynnoœci prawne lub zachowania
naruszaj¹ce zasady wspó³¿ycia spo³ecznego nie korzystaj¹ z ochrony Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej”.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 17 kwietnia 2009 r. I UK 318/08 S¹d Najwy¿szy po-
dzieli³ konkluzjê s¹du drugiej instancji, ¿e „zawarcie formalnych umów o pracê na-
k³adcz¹ nie mia³o na celu rzeczywistej realizacji wynikaj¹cych z nich zobowi¹zañ, ale
by³o nakierowane wy³¹cznie na skorzystanie z mo¿liwoœci wyboru tytu³u ubezpiecze-
nia spo³ecznego. Strony tych umów nie mia³y zamiaru ich wykonywaæ zgodnie z treœci¹
a jedynie zmierza³y do stworzenia pozorów takiej ich realizacji dla wywo³ania mylnego
przekonania osób trzecich, w tym organu rentowego, jakoby zawar³y i realizowa³y wa¿-
n¹ umowê o pracê nak³adcz¹”. W uzasadnieniu wyroku z dnia 17 kwietnia 2009 r.,
I UK 314/08, S¹d Najwy¿szy podsumowuj¹c rozpoznawanie skarg kasacyjnych w po-
dobnych sprawach (stanach fatycznych i prawnych) stwierdzi³, ¿e przyk³ady orzecznic-
twa na tle podobnych spraw wskazuj¹ na realizacjê okreœlonej metody (schematu)
przez ubezpieczonych, polegaj¹cej na instrumentalnym wykorzystywaniu umowy
o pracê nak³adcz¹ w celu unikniêcia wy¿szej sk³adki od rzeczywistej podstawy ubez-
pieczenia wynikaj¹cej z prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej”.

Zawarcie umowy o pracê nak³adcz¹ w celu niep³acenia wy¿szych sk³adek na ubez-
pieczenia spo³eczne z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej stanowi obejœcie
prawa (art. 58 §1 Kc).

Stwierdzenie niewa¿noœci zawieranych przez przedsiêbiorców umów o pracê na-
k³adcz¹ oznacza, ¿e s¹ oni zobowi¹zani do zap³aty sk³adek z tytu³u dzia³alnoœci gospo-
darczej za ca³y sporny okres.

Rysuje siê tutaj uwaga, ¿e okres ubezpieczenia ze szcz¹tkow¹ kilkuz³otow¹ sk³adk¹
wp³ywa³by znacz¹co na zani¿enie œwiadczeñ, zw³aszcza emerytalnych, obliczanych
przecie¿ od sumy zgromadzonych sk³adek.

W odniesieniu do zjawiska zawierania pozornych umów o pracê nak³adcz¹ w okre-
sie do lutego 2009 r. ZUS przedstawi³ przyk³adowe zeznania wykonawców uzyskane
w toku prowadzonych przez oddzia³y postêpowañ:

·„(...) od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. mia³am zawart¹ umowê o pracê nak³adcz¹
(...). Zeznajê, ¿e tej pracy nak³adczej nie wykonywa³am. Z tytu³u tej umowy ni-
gdy ¿adnej zap³aty nie otrzyma³am (...). Nastêpnie zawar³am umowê o pracê nak³ad-
cz¹ na okres od 21.03.2006 r. do 28.02.2007 r. i od 01.03.2007 r. do 29.02.2008 r.
(...), ¿e ww. umowy o pracê nak³adcz¹ nigdy nie wykonywa³am. Umowy o pracê
nak³adcz¹ zosta³y zawarte w celu unikniêcia pe³nego ubezpieczenia spo³ecznego
z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej (...). O mo¿liwoœci zawarcia umów
o pracê nak³adcz¹ otrzyma³am od znajomej, która poda³a mi numer telefonu osoby,
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która przedstawi³a mi warunki zawarcia takiej umowy o pracê nak³adcz¹. Po za-
stanowieniu mia³am jej daæ odpowiedŸ czy zgadzam siê na te warunki tj. podpiszê
umowê o pracê nak³adcz¹ i ustnie przez tê kobietê mia³am zapowiedziane ile pie-

niêdzy bêdê musia³a p³aciæ (...) za jej poœrednictwo (...)”,
·„(...) Umowê o pracê nak³adcz¹ zawar³am z Panem (...) u mnie w domu (...). Ktoœ ze

znajomych powiedzia³ mi, ¿e mogê p³aciæ mniej z tytu³u dzia³alnoœci gospodarczej
je¿eli zawrê tak¹ umowê (...). Od Pana (...) nie otrzymywa³am ¿adnych pieniêdzy za
wykonywanie umowy o pracê nak³adcz¹ (...). Nie pamiêtam dok³adnie ile, ale p³aci-
³am (...) ok. 200 z³ co miesi¹c w zamian za to, ¿e on zg³osi³ mnie do ubezpieczeñ z ty-
tu³u umowy o pracê nak³adcz¹”.

Dodatkowo Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych zauwa¿y³, i¿ po nowelizacji przepisów
ustawy wprowadzonej od 1 marca 2009 r., dotycz¹cej zasad rozstrzygania zbiegu wy-
konywania pracy na podstawie umowy o pracê nak³adcz¹ i prowadzenia pozarolniczej
dzia³alnoœci, liczba osób zg³oszonych jako wykonawcy gwa³townie spad³a: z 26,5 tys.
w grudniu 2008 r. do 2,8 tys. w grudniu 2009 r.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zwróci³am siê do Prezesa ZUS o spowodowa-
nie aby Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych bardzo wnikliwie bada³ sytuacjê przedsiê-
biorców, którzy zostali zobowi¹zani do sp³aty zaleg³ych sk³adek. Wskaza³am przy tym,
i¿ istotnym jest aby udzielane przedsiêbiorcom ulgi w postaci roz³o¿enia nale¿noœci na
raty czy te¿ umorzenia na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej w sprawie szczegó³owych zasad umarzania nale¿noœci z tytu³u sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne uwzglêdnia³y ich indywidualn¹ sytuacjê. Podkreœli³am
przy tym, by Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych mia³ na wzglêdzie, by dochodzenie na-
le¿noœci sk³adkowych nie doprowadza³o do likwidacji prowadzonej przez zobowi¹zane-
go dzia³alnoœci gospodarczej.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Zbigniewa Cichonia

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera
oraz do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie jest zwi¹zane z realizacj¹ przez Koœció³ uprawnieñ do od-
zyskiwania nieruchomoœci zabranych im w czasie obowi¹zywania systemu
komunistycznego.

Jak wiadomo, zniesiona zosta³a Komisja Maj¹tkowa, a sprawy ze wspo-
mnianego zakresu zosta³y przekazane do s¹dów. Ale oczywiœcie nikt nie po-
myœla³ o tym – chocia¿ ja zwraca³em na to uwagê w czasie debaty – ¿e
nale¿a³oby wprowadziæ regulacje, które w tego typu postêpowaniach zwal-
nia³yby instytucje koœcielne od op³aty s¹dowej. Zw³aszcza ¿e, jak wiadomo,
poprzednio w postêpowaniu administracyjnym sprawê prowadzono bez
op³at. W sprawach przed s¹dami obowi¹zuj¹ jednak ogólne zasady. W zwi¹zku
z tym od ¿¹dania zg³oszonego w tej chwili nale¿y, niestety, uiœciæ op³atê s¹do-
w¹, która – przypominam – wynosi 5% wartoœci przedmiotu postêpowania.
A poniewa¿ chodzi tu o nieruchomoœci, to z regu³y jest to liczone od kwot siê-
gaj¹cych czasami setek tysiêcy, a czasami nawet milionów z³otych. Spotyka-
my siê wiêc z tym, ¿e s¹dy ¿¹daj¹ na przyk³ad od klasztorów, czêsto bardzo
ubogich, niemaj¹cych przecie¿ przychodów, a zajmuj¹cych siê dzia³alnoœci¹
charytatywn¹, ¿eby uiszcza³y op³aty s¹dowe rzêdu na przyk³ad 100 tysiêcy z³.

Uwa¿am, ¿e w przypadku tej regulacji prawnej, w której zmieniono pod-
miot prowadz¹cy postêpowanie o zwrot nieruchomoœci, dopuszczono siê ra-
¿¹cego naruszenia zasad sprawiedliwoœci. Bo je¿eli zwa¿ymy, ¿e chodzi
o zwrot nieruchomoœci najczêœciej bezprawnie zagrabionych w systemie komu-
nistycznym, a do tego ¿e chodzi o sytuacjê prawn¹ zmienion¹ – bo w tej chwili
prowadzi siê postêpowania przed s¹dami w miejsce postêpowañ przed Komi-
sj¹ Maj¹tkow¹, które by³y bezp³atne – to oczywiœcie to rozwi¹zanie prawne,
które teraz wymaga, by osoby koœcielne p³aci³y op³aty s¹dowe, bêdzie siê jawi-
³o jako jawnie niesprawiedliwe.

Dlatego uwa¿am, ¿e nale¿y podj¹æ interwencjê ustawodawcz¹ i wprowa-
dziæ zwolnienie ustawowe od op³aty s¹dowej w odniesieniu do instytucji ko-
œcielnych, które domagaj¹ siê zwrotu nieruchomoœci.

Zbigniew Cichoñ

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 29 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

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

-3891/11) przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Zbigniewa
Cichonia podczas 81. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 lipca 2011 roku w sprawie
zwolnienia od op³aty s¹dowej instytucji koœcielnych, które domagaj¹ siê zwrotu nieru-
chomoœci, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.
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Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o stosunku Pañstwa do Ko-
œcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2011 roku Nr 18, poz. 89) znios-
³a z dniem 1 marca 2011 roku Komisjê Maj¹tkow¹, dzia³aj¹c¹ do tego dnia na
podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Pañstwa do Ko-
œcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z póŸn. zm.) oraz
zarz¹dzenia Ministra – Szefa Urzêdu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1990 roku w spra-
wie szczegó³owego trybu postêpowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia oso-
bom prawnym Koœcio³a Katolickiego w³asnoœci nieruchomoœci lub ich czêœci (M.P. Nr 5,
poz. 39 z póŸn. zm.).

Warto równie¿ nadmieniæ, ¿e do zniesienia Komisji Maj¹tkowej dosz³o w wyniku
zgodnej woli zakoñczenia jej prac wyra¿anej zarówno przez przedstawicieli administra-
cji rz¹dowej, jak i przedstawicieli Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

Komisja Maj¹tkowa by³a organem rz¹dowo-koœcielnym. W sk³ad Komisji, ukszta³-
towany na zasadzie parytetu, wchodzili przedstawiciele wyznaczeni w równej liczbie
przez Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski oraz przez Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji.

Postêpowanie regulacyjne przed Komisj¹ Maj¹tkow¹ – jak wynika³o z art. 62 ust. 4
i art. 64 ust. 2 ustawy o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej (uchylonych z dniem 1 lutego 2011 roku ustaw¹ o zmianie ustawy o stosunku
Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej) – zastêpowa³o postêpo-
wanie s¹dowe i administracyjne i przypomina³o w pewnym stopniu postêpowanie po-
lubowne. Œwiadczy³ o tym w szczególnoœci sk³ad Komisji, ukszta³towany na zasadzie
parytetu oraz fakt, i¿ stosownie do §2 ust. 3 zarz¹dzenia w sprawie szczegó³owego try-
bu postêpowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Koœcio-
³a Katolickiego w³asnoœci nieruchomoœci lub ich czêœci Komisja dzia³a³a pod kierun-
kiem dwóch wspó³przewodnicz¹cych, z których jednego wyznacza³ Minister Spraw We-
wnêtrznych i Administracji, a drugiego – Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski. Bio-
r¹c pod uwagê powy¿sze nale¿y stwierdziæ, i¿ Komisja Maj¹tkowa by³a rz¹dowo-koœ-
cielnym organem, dzia³aj¹cym w trybie mediacyjno-polubownym. Nie by³a ona jednak
ani organem administracji publicznej, ani te¿ organem s¹downiczym. Charakter jej
dzia³alnoœci najbardziej zbli¿ony by³ do dzia³alnoœci s¹dów polubownych. Komisja by³a
zatem organem o szczególnym, mieszanym charakterze.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej, w brzmieniu sprzed dnia wejœcia w ¿ycie wskazanej powy¿ej
ustawy o zmianie ustawy o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospo-
litej Polskiej, postêpowanie regulacyjne przeprowadza³a Komisja Maj¹tkowa. Stosow-
nie do treœci art. 62 ust. 8 postêpowanie regulacyjne by³o wolne od op³at.

Powy¿sze przepisy zosta³y jednak uchylone na podstawie art. 1 ustawy o zmianie
ustawy o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Taki
zabieg legislacyjny nie powinien budziæ w¹tpliwoœci z uwagi na okolicznoœæ, ¿e ta sama
ustawa znosi³a podmiot przeprowadzaj¹cy postêpowanie regulacyjne.

Wspomniana ustawa utrzyma³a jednak w art. 4 ogóln¹ zasadê postêpowania regu-
lacyjnego, zgodnie z któr¹ w przypadku nieuzgodnienia orzeczenia przez zespó³ orzeka-
j¹cy lub Komisjê Maj¹tkow¹ w jej pe³nym sk³adzie, uczestnikom postêpowañ
regulacyjnych przys³ugiwa³o, w terminie 6 miesiêcy od dnia otrzymania o tym pisem-
nego zawiadomienia, uprawnienie do wyst¹pienia o podjêcie zawieszonego postêpowa-
nia s¹dowego lub administracyjnego, a je¿eli nie by³o ono wszczête – wyst¹pienie do
s¹du o zas¹dzenie roszczenia. Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 2 przedmiotowej ustawy
zasadê tê stosowa³o siê odpowiednio w przypadku nierozpatrzenia przez Komisjê Ma-
j¹tkow¹ wniosków o wszczêcie postêpowania regulacyjnego.

W ocenie Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji nale¿y jednak pod-
kreœliæ, ¿e nawet w stanie prawnym obowi¹zuj¹cym przed dniem wejœcia w ¿ycie usta-
wy o zmianie ustawy o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, w przypadku wyst¹pienia przez uczestnika postêpowania regulacyjnego do
s¹du o zas¹dzenie roszczenia, wydaje siê, ¿e nie mia³ zastosowania art. 62 ust. 8 usta-
wy o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
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z którym postêpowanie regulacyjne by³o wolne od op³at. Przepis ten odnosi³ siê bowiem
wprost jedynie do postêpowania regulacyjnego, to zaœ by³o prowadzone przez Komisjê
Maj¹tkow¹. Natomiast do rozpoznawania spraw cywilnych, do których niew¹tpliwie
nale¿¹ roszczenia uczestników postêpowañ regulacyjnych, powo³ane s¹ s¹dy powszech-
ne, które prowadz¹ postêpowanie s¹dowe, a nie postêpowanie regulacyjne.

Przedstawiaj¹c powy¿sze jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, i¿ zgodnie z art. 112c pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z póŸn. zm.), w okresie od dnia skierowania do Rzeczypospolitej Polskiej zaleceñ, o któ-
rych mowa w art. 126 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do dnia ich
uchylenia Rada Ministrów nie mo¿e przyjmowaæ projektów ustaw okreœlaj¹cych zwol-
nienia, ulgi i obni¿ki, których skutkiem finansowym mo¿e byæ zmniejszenie dochodów
jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkoœci wynikaj¹cych z obo-
wi¹zuj¹cych przepisów.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. W³odzimierz Karpiñski
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 16 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z dnia 29 lipca 2011 r. z³o¿one przez pana senatora

Zbigniewa Cichonia, przekazane przy piœmie z dnia 2 sierpnia 2011 r. znak BPS/DSK-
-043-3892/11, w sprawie ustawowego zwolnienia od op³aty s¹dowej instytucji koœciel-
nych w postêpowaniach regulacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia
2010 r. o zmianie ustawy o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 18, poz. 89), zwanej dalej „nowel¹ z dnia 16 grud-
nia 2010 r.”, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z póŸn. zm.), zwanej dalej „ustaw¹
z dnia 17 maja 1989 r.”, zawarto m.in. regulacje dotycz¹ce spraw maj¹tkowych Koœcio-
³a. Przez ponad 20 lat obowi¹zywania tej ustawy powo³ana na jej podstawie Komisja
Maj¹tkowa rozpatrywa³a zg³aszane przez koœcielne osoby prawne wnioski o wszczêcie
postêpowañ regulacyjnych, w przewa¿aj¹cej mierze dotycz¹ce przywrócenia lub prze-
kazania w³asnoœci nieruchomoœci lub ich czêœci. Wnioski te mog³y byæ zg³aszane tylko
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do dnia 31 grudnia 1992 r. (zob. art. 2 ustawy z dnia 11 paŸdziernika 1991 r. o zmianie
ustawy o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
[Dz. U. Nr 107, poz. 459]).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 noweli z dnia 16 grudnia 2010 r. z dniem 1 marca 2011 r.
zniesiono Komisjê Maj¹tkow¹. Celem tej ustawy by³a likwidacja Komisji Maj¹tkowej,
nie zaœ samego postêpowania regulacyjnego.

Stosownie do art. 3 ust. 2 noweli z dnia 16 grudnia 2010 r., do dnia 28 lutego 2011 r.
Komisja Maj¹tkowa przekaza³a ministrowi w³aœciwemu do spraw wyznañ religijnych
oraz mniejszoœci narodowych i etnicznych wnioski o wszczêcie postêpowañ regulacyj-
nych z³o¿one na podstawie art. 62 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 17 maja 1989 r.,
oraz art. 2 ustawy z dnia 11 paŸdziernika 1991 r. o zmianie ustawy o stosunku Pañ-
stwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 107, poz. 459) –
nierozpatrzone przed dniem wejœcia w ¿ycie noweli z dnia 16 grudnia 2010 r. (tj. przed
dniem 1 lutego 2011 r.). Wed³ug stanu na dzieñ 31 paŸdziernika 2010 r. pozosta³o do
rozpatrzenia oko³o 220 takich spraw.

Na podstawie art. 4 noweli z dnia 16 grudnia 2010 r. uczestnicy postêpowañ regu-
lacyjnych, w których zespó³ orzekaj¹cy lub Komisja Maj¹tkowa w jej pe³nym sk³adzie
nie uzgodni³y orzeczenia przed dniem wejœcia w ¿ycie noweli z dnia 16 grudnia 2010 r.,
mogli w terminie 6 miesiêcy od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuzgod-
nieniu orzeczenia wyst¹piæ do s¹du o podjêcie zawieszonego postêpowania s¹dowego
lub administracyjnego, a je¿eli nie by³o ono wszczête – wyst¹piæ do s¹du o zas¹dzenie
roszczenia. W przypadku wniosków w ogóle nierozpatrzonych 6-miesiêczny termin do
wyst¹pienia do s¹du liczony by³ od dnia 1 lutego 2011 r., tj. od dnia wejœcia w ¿ycie no-
weli z dnia 16 grudnia 2010 r. Przyjêto przy tym zasadê, i¿ przy rozpoznaniu sprawy
przez s¹d maj¹ zastosowanie przepisy art. 63 ust. 1–3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
W przypadku braku wyst¹pienia do s¹du w tym okresie roszczenie wygas³o.

Nale¿y podnieœæ, ¿e ustawowe terminy do wyst¹pienia z ¿¹daniem podjêcia zawie-
szonego postêpowania albo zas¹dzenia roszczenia up³ynê³y najpóŸniej z dniem 31 sierp-
nia 2011 r. (t.j. dniem, z którym up³ynê³o 6 miesiêcy od dnia zakoñczenia prac przez
Komisjê Maj¹tkow¹ – 28 lutego 2011 r. [art. 2 ust. 2 noweli z dnia 16 grudnia 2010 r.]).
Tym samym roszczenia, z którymi nie wyst¹piono do s¹du do dnia 31 sierpnia 2011 r.,
wygas³y na podstawie art. 4 ust. 1 in fine noweli z dnia 16 grudnia 2010 r.

Wobec powy¿szego kwestia ustawowego zwolnienia od op³aty s¹dowej instytucji
koœcielnych w postêpowaniach regulacyjnych, o których mowa w noweli z dnia 16 grud-
nia 2010 r., jest bezprzedmiotowa, gdy¿ obecnie instytucje te nie mog¹ skutecznie wy-
stêpowaæ z nowymi roszczeniami w trybie postêpowania regulacyjnego, natomiast
w tocz¹cych siê postêpowaniach g³ówny koszt – op³ata s¹dowa – zosta³ ju¿ poniesiony.

Wskazaæ te¿ trzeba, ¿e ustawodawca nie zdecydowa³ siê zamieœciæ w art. 4 noweli
z dnia 16 grudnia 2010 r. odes³ania do uchylonego art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989 r., który zwalnia³ od op³at postêpowanie regulacyjne (przepis ten dotyczy³ jedynie
postêpowania przed Komisj¹ Maj¹tkow¹). Instytucje koœcielne mog¹ jednak korzystaæ
ze zwolnienia od kosztów s¹dowych na ogólnych zasadach – okreœlonych w ustawie
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 90, poz. 594, z póŸn. zm.).

Pomimo braku mo¿liwoœci wystêpowania przez instytucje koœcielne z nowymi rosz-
czeniami w trybie postêpowania regulacyjnego, nadal istnieje mo¿liwoœæ inicjowania
przez te instytucje postêpowañ cywilnych dotycz¹cych utraconego mienia – na zasa-
dach ogólnych.

W tym zakresie nale¿y wskazaæ, ¿e w Ministerstwie Sprawiedliwoœci zosta³ przygo-
towany projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych
oraz ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego, którego celem jest usuniecie lub zmi-
nimalizowanie problemów dostrze¿onych w dotychczasowej praktyce stosowania usta-
wy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 90, poz. 594, z póŸn. zm.).

W projekcie tym przewiduje siê m.in. zmiany w przepisach ustanawiaj¹cych zwol-
nienia od kosztów s¹dowych.
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Zgodnie z projektowanym art. 95 ust. 1b ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych:

„1b. Nie pobiera siê op³at od pozwu o wydanie nieruchomoœci, ustalenie prawa w³as-
noœci, uzgodnienie treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz
o odszkodowanie, zwi¹zane z bezprawnym przejêciem nieruchomoœci w oparciu
o przepisy:
a) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 wrzeœnia 1944 r.

o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13, z póŸn. zm.),
b) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r.

o przejêciu niektórych lasów na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa (Dz. U. Nr 15,
poz. 82, z póŸn. zm.),

c) dekretu z dnia 26 paŸdziernika 1945 r. o w³asnoœci i u¿ytkowaniu gruntów na
obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279, z póŸn. zm.)”.

Projektowane zmiany mog¹ w znacznym zakresie dotyczyæ tak¿e instytucji koœciel-
nych, które utraci³y nieruchomoœci w wyniku bezprawnie przeprowadzonych proce-
sów nacjonalizacyjnych.

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywil-
nych oraz ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego znajduje siê na etapie uzgodnieñ
miêdzyresortowych.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Zbigniewa Cichonia

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Zwrócili siê do mnie sadownicy z okolic Belska, le¿¹cego niedaleko Grójca
– a wiadomo, ¿e jest to jeden wielki obszar sadowniczy, s³ynny na ca³¹ Euro-
pê, Polska eksportuje jab³ka z tego obszaru na ca³y œwiat – w sprawie, która
jest dla nich bardzo bulwersuj¹ca. Mianowicie jeden z inwestorów, bodaj¿e
niemiecki, stara siê o uzyskanie pozwolenia na budowê tam olbrzymiej bioga-
zowni. Skutki dzia³ania takiej biogazowni bêd¹ nieobojêtne dla produkcji sa-
downiczej na tym terenie. Sadownicy maj¹ obawy, ¿e na skutek emisji przez
tê biogazowniê ró¿nych szkodliwych substancji nie zostan¹ spe³nione warun-
ki co do jakoœci owoców rosn¹cych w sadach. Zachodzi wiêc ryzyko, ¿e ten
wielki oœrodek sadowniczy Polski, s³ynny na ca³¹ Europê, mo¿e po prostu
upaœæ i zostaæ w przysz³oœci zlikwidowany.

Powstaje pytanie: czy komuœ rzeczywiœcie zale¿y na tym, ¿eby upad³a
w Polsce nastêpna konkurencyjna dziedzina gospodarki, a w³aœciwie rolnic-
twa? Czy to jest tylko, ewentualnie, wynik czyjejœ b³ogiej nieœwiadomoœci co
do tego, ¿e usytuowanie tego typu biogazowni bêdzie prowadzi³o do smut-
nych skutków, które s¹ nie do przyjêcia?

Dlatego zwracam siê do Pana Ministra o wyjaœnienie tej kwestii i ewen-
tualnie podjêcie dzia³añ, które zapobieg³yby powstaniu obiektu wspomniane-
go typu w niedu¿ej odleg³oœci od sadów.

Zbigniew Cichoñ

OdpowiedŸ

Warszawa, 30 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Zbigniewa Cichonia z³o¿one podczas
81. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 lipca 2011 r. w sprawie lokalizacji biogazowni
w okolicy Belska, poni¿ej przedstawiam stosowne wyjaœnienia.

O mo¿liwoœci lokalizacji biogazowni (zak³adaj¹c, ¿e bêdzie ona stanowiæ przedsiê-
wziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko), z uwagi na aspekty ochrony œro-
dowiska, decyduje organ w³aœciwy do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunko-
waniach, którym w odniesieniu do tego typu inwestycji – pod warunkiem, ¿e nie bêdzie
ona realizowana na terenie zamkniêtym – jest: wójt, burmistrz lub prezydent miasta
(art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooœ).

Ustalenie czy dana inwestycja nale¿y do ww. przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na œrodowisko, a wobec tego czy w stosunku do niej bêdzie wymagane uzys-
kanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, mo¿liwe bêdzie w oparciu
o przepisy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) –
dalej rozporz¹dzenie. Przy kwalifikacji biogazowni do grupy przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko nale¿y wzi¹æ pod uwagê §3 ust. 1 pkt 45 lub 80
rozporz¹dzenia. Zgodnie z przywo³anymi przepisami decyzji o œrodowiskowych uwa-
runkowaniach wymagaæ bêdzie:
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– instalacja do produkcji paliw z produktów roœlinnych, z wy³¹czeniem instalacji do
wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póŸn. zm.) o zainstalowanej
mocy elektrycznej nie wiêkszej ni¿ 0,5 MW lub wytwarzaj¹cych ekwiwalentn¹ iloœæ
biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów ni¿ produkcja energii elek-
trycznej (§3 ust. 1 pkt 45 rozporz¹dzenia);

– instalacja zwi¹zana z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne ni¿ wy-
mienione w §2 ust. 1 pkt 41–47, z wy³¹czeniem instalacji do wytwarzania biogazu
rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wiêkszej ni¿ 0,5 MW lub wy-
twarzaj¹cych ekwiwalentn¹ iloœæ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych
celów ni¿ produkcja energii elektrycznej, a tak¿e miejsca retencji powierzchniowej
odpadów oraz rekultywacja sk³adowisk odpadów (§3 ust. 1 pkt 80 rozporz¹dzenia).

Na podstawie przed³o¿onych informacji nie mo¿na stwierdziæ czy przedmiotowa bioga-
zownia stanowi przedsiêwziêcie w rozumieniu ww. przepisów rozporz¹dzenia, a tym sa-
mym czy przed uzyskaniem pozwolenia na budowê wymagane bêdzie uzyskanie decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach. Gdyby jednak okaza³o siê, ¿e inwestycja ta stanowi
przedsiêwziêcie mog¹ce potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, aspekty
zwi¹zane z lokalizacj¹ inwestycji analizowane bêd¹ w trakcie rozstrzygania o koniecznoœci
przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko (tzw. procedura screeningu), jak
i w ramach samej oceny oddzia³ywania na œrodowisko (o ile bêdzie wymagana).

W sytuacji gdy zostanie na³o¿ony obowi¹zek przeprowadzenia ww. oceny, analizo-
wany bêdzie bezpoœredni i poœredni wp³yw na œrodowisko oraz zdrowie i warunki ¿ycia
ludzi, dobra materialne, zabytki, wzajemne oddzia³ywanie miêdzy ww. elementami,
mo¿liwoœæ oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddzia³ywania
przedsiêwziêcia na œrodowisko, a tak¿e wymagany zakres monitorowania. Tym samym
stopieñ uci¹¿liwoœci oraz poziom i rodzaje zagro¿eñ wynikaj¹ce z realizacji przedmioto-
wego zamierzenia inwestycyjnego powinny zostaæ zidentyfikowane podczas przedmio-
towej oceny.

Jednym z kluczowych elementów tego postêpowania, jest weryfikacja raportu o od-
dzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko, w tym równie¿ jego czêœci, któr¹ stanowi,
w myœl art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy ooœ, opis wariantu proponowanego przez wniosko-
dawcê oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, a tak¿e wariantu najkorzystniej-
szego dla œrodowiska. Wariantowanie przedsiêwziêcia powinno odnosiæ siê do
wszelkich jego cech, w tym równie¿ do rozwi¹zañ technicznych, które mog¹ mieæ
wp³yw na wielkoœæ i zasiêg jego oddzia³ywania, czy te¿ lokalizacjê. Zgodnie z art. 81
ust. 1 ustawy ooœ, je¿eli z oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko (która
dotyczy m.in. zdrowia ludzkiego) wynika zasadnoœæ realizacji przedsiêwziêcia w wa-
riancie innym ni¿ proponowany przez wnioskodawcê, organ w³aœciwy do wydania de-
cyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, za zgod¹ wnioskodawcy, wskazuje w decyzji
wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia
zgody na realizacjê przedsiêwziêcia.

Proponowane przez inwestora warunki technologiczne, jak i techniczne powinny
zapewniaæ utrzymanie standardów œrodowiska co najmniej na poziomie ustanowio-
nych norm. Organ w³aœciwy do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach,
na podstawie materia³u dowodowego winien w decyzji o œrodowiskowych uwarunko-
waniach zawrzeæ warunki, których spe³nienie zagwarantuje, i¿ realizacja przedsiêwziê-
cia nie bêdzie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz zdrowie i ¿ycie ludzkie. Warto
te¿ zaznaczyæ, ¿e organ – jeœli uzna to za uzasadnione, mo¿e na³o¿yæ na inwestora obo-
wi¹zek wykonania analizy porealizacyjnej, okreœliæ jej zakres i termin przedstawienia.
W analizie porealizacyjnej, o której mowa w art. 83 ust. 1 ustawy ooœ, dokonuje siê po-
równania ustaleñ zawartych w raporcie o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowis-
ko i w decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, w szczególnoœci ustaleñ dotycz¹-
cych przewidywanego charakteru i zakresu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodo-
wisko oraz planowanych dzia³añ zapobiegawczych, z rzeczywistym oddzia³ywaniem
przedsiêwziêcia na œrodowisko i dzia³aniami podjêtymi dla jego ograniczenia.

32 81. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2011 r.



Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt, i¿ lokalizacja planowanej biogazowni, w myœl
art. 80 ust. 2 ustawy ooœ, musi byæ zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, o ile zosta³ on uchwalony.

Równie istotnym elementem postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na œro-
dowisko jest udzia³ w nim spo³eczeñstwa, do zapewnienia którego, w myœl art. 79
ust. 1 ustawy ooœ, zobligowany jest organ w³aœciwy do wydania decyzji o œrodowisko-
wych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 29 ustawy ooœ ka¿dy ma prawo sk³adania
uwag i wniosków w postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa. Informacje
o przeprowadzonym postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa oraz o tym,
w jaki sposób zosta³y wziête pod uwagê, i w jakim zakresie zosta³y uwzglêdnione uwagi
i wnioski zg³oszone w zwi¹zku z udzia³em spo³eczeñstwa powinny zostaæ przedstawio-
ne w uzasadnieniu decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, w myœl art. 85 ust. 2
pkt 1 lit. a ustawy ooœ.

W toku postêpowania w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowa-
niach powinien byæ równie¿ zapewniony udzia³ stron, którym w myœl art. 127 §1 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 98, poz. 1071 ze zm.), przys³uguje prawo wniesienia odwo³ania od ww. decyzji wyda-
nej przez organ I instancji, w terminie czternastu dniu od dnia jej dorêczenia, o czym
strony powinny zostaæ poinformowane w pouczeniu decyzji. W przypadku ewentualne-
go wniesienia odwo³ania, Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze jako organ II instancji,
którego kompetencje orzecznicze nie sprowadzaj¹ siê tylko do kontroli zasadnoœci za-
rzutów podniesionych w stosunku do decyzji organu I instancji, zobowi¹zany jest do
ca³oœciowej analizy akt sprawy oraz kontroli merytorycznej rozstrzygniêcia.

Zgodnie z §7 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej
z dnia 7 paŸdziernika 1997 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpo-
wiadaæ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877, z póŸn. zm.), odleg-
³oœæ komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu o pojemnoœci do 100 m3 powinny
wynosiæ co najmniej:

1) 15 m od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz budynków inwentarskich,

2) 8 m od innych budynków,
3) 5 m od granicy dzia³ki s¹siedniej,
4) 15 m od sk³adu wêgla i koksu,
5) 15 m od innych komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu,
6) 15 m od silosów na zbo¿e i pasz o pojemnoœci mniejszej ni¿ 100 ton,
7) 5 m od innych obiektów niebêd¹cych budynkami.
W œwietle §7 ust. 2 ww. rozporz¹dzenia, zbiorniki biogazu i komory fermentacyjne

o pojemnoœci wiêkszej ni¿ 100 m3 powinny byæ lokalizowane na dzia³kach przeznaczo-
nych wy³¹cznie dla biogazowni, a odleg³oœci, o których mowa w §7 ust. 1 powinny byæ
co najmniej dwukrotnie wiêksze.

Pragnê podkreœliæ, ¿e Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska jako organ central-
ny administracji rz¹dowej, do zadañ którego – w myœl art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodo-
wisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) – dalej ustawa ooœ, nale¿y m.in. wspó³udzia³
w realizacji polityki ochrony œrodowiska w zakresie kontroli procesu inwestycyjnego,
nie jest uprawniony do ingerowania w rozstrzygniêcia organów samorz¹du terytorialnego.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Wprowadzaj¹c 1 lipca br. ustawê o systemie elektronicznego poboru

op³at na autostartach i drogach szybkiego ruchu zarz¹dzanych przez GDDKiA,
wskazano, ¿e do wnoszenia takiej op³aty obowi¹zani s¹ kierowcy pojazdów
samochodowych oraz zespo³ów pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej
powy¿ej 3,5 t. Z takiego zapisu wynika, ¿e chodzi o samochody ciê¿arowe
i autobusy oraz samochody osobowe z przyczepami – jeœli ³¹czna masa ca³ko-
wita zestawu przekracza 3,5 t.

Problem, na który pragnê zwróciæ uwagê w niniejszym oœwiadczeniu, do-
tyka wprost licznej grupy u¿ytkowników dróg ci¹gn¹cych za swymi samo-
chodami przyczepy u¿ywane okazjonalnie do celów turystycznych, to jest
przyczepy kempingowe.

Wraz z up³ywem wakacji dociera do mnie coraz wiêcej sygna³ów od
wzburzonych kierowców, którzy zgodnie z treœci¹ nowej ustawy zmuszani s¹
do ponoszenia dodatkowych op³at. Z uwagi na skromny bud¿et rodziny dla
wielu naszych rodaków jest to jedyny sposób na coroczny wypoczynek, któ-
rego koszty wspomniana op³ata znacznie zwiêksza. Ludzie ci informuj¹ mnie,
¿e tak bulwersuj¹cych, w ich opinii, op³at nie musz¹ ponosiæ w s¹siednich
krajach. Zwracaj¹ tak¿e uwagê, ¿e bez zmian przepisów mo¿e dojœæ do „uciecz-
ki” polskich turystów na „zagraniczne kierunki”, gdzie nie bêd¹ musieli pono-
siæ dodatkowych op³at. Obawiaj¹ siê równie¿, ¿e Polskê szerokim ³ukiem mo-
g¹ omijaæ licznie odwiedzaj¹cy nas zachodnioeuropejscy sympatycy
karawaningu. W konsekwencji mo¿e to doprowadziæ do bankructwa polskiej
infrastruktury turystycznej.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra o dog³êbn¹ ana-
lizê powy¿szych, licznych argumentów i wprowadzenie stosownych zmian
w obecnie obowi¹zuj¹cych przepisach.

Z powa¿aniem
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 sierpnia 2011 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana senatora Tadeusza Gruszki, przes³ane przy

piœmie z dnia 4 sierpnia 2011 r., znak: BPS/DSK-043-3894/11, dotycz¹ce elektronicz-
nego systemu poboru op³at, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Decyzjê o objêciu op³at¹ elektroniczn¹ wszystkich pojazdów samochodowych
(w tym zespo³ów pojazdów) o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony podj¹³
Parlament RP uchwalaj¹c ustawê z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dro-
gach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 218, poz. 1391) wprowadza-
j¹c¹ elektroniczny system poboru op³at. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póŸn. zm.)
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korzystaj¹cy z dróg publicznych s¹ obowi¹zani do ponoszenia op³at za przejazdy po
drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z póŸn. zm.), za które uwa¿a siê tak¿e zespó³ pojazdów sk³adaj¹cy siê z pojazdu samo-
chodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej
3,5 tony, w tym autobusów niezale¿nie od ich dopuszczalnej masy ca³kowitej”. Zgodnie
zaœ z art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdem samochodowym jest po-
jazd silnikowy, którego konstrukcja umo¿liwia jazdê z prêdkoœci¹ przekraczaj¹c¹ 25
km/h (okreœlenie to nie obejmuje ci¹gnika rolniczego). Ustawodawca nie dokona³ wiêc
podzia³u pojazdów samochodowych na samochody ciê¿arowe i osobowe w odniesieniu
do obowi¹zku ponoszenia op³aty elektronicznej. Czynnikiem decyduj¹cym o tym czy
okreœlony pojazd samochodowy powinien uiszczaæ op³atê jest jego dopuszczalna masa
ca³kowita. Przy obliczaniu tej masy nale¿y uwzglêdniæ równie¿ dmc przyczepy albo na-
czepy z³¹czonej z pojazdem. Jest to uzasadnione zu¿yciem infrastruktury drogowej,
poniewa¿ ka¿dy pojazd o ³¹cznej dmc pow. 3,5 t powoduje znaczne zu¿ycie infrastruk-
tury drogowej. Natomiast wysokoœæ op³aty elektronicznej jest okreœlana w³aœnie na
podstawie kosztów budowy i utrzymania infrastruktury drogowej. Szczegó³owy sposób
wyliczania maksymalnej stawki op³aty elektronicznej okreœla rozporz¹dzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie obliczania maksymalnej stawki op³aty elek-
tronicznej (Dz. U. Nr 77, poz. 417).

Zapisy powy¿sze, przyjête przez Parlament RP w 2008 r., s¹ jasne i nie budz¹ w¹t-
pliwoœci interpretacyjnych. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera siê op³atê elektroniczn¹
oraz wysokoœci stawek op³aty elektronicznej (Dz. U. Nr 80, poz. 433) musi byæ zgodne
z przepisami ustawy o drogach publicznych, na podstawie której zosta³o wydane.

Ewentualne zwolnienie z op³aty elektronicznej pojazdów osobowych z przyczep¹
o ³¹cznej dmc powy¿ej 3,5 t wymaga³oby stosownej zmiany przepisów ustawy o dro-
gach publicznych. Resort infrastruktury bêdzie analizowaæ ww. kwestiê najwczeœniej
po pierwszym okresie funkcjonowania systemu, czyli po up³ywie okresu co najmniej
6 miesiêcy od dnia uruchomienia systemu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z coraz bardziej pogarszaj¹c¹ siê p³ynnoœci¹ ruchu na dro-

gach, do czego skutecznie przyczyniaj¹ siê kierowcy tak zwanych tirów, któ-
rzy wyprzedzaj¹ siê czasami przez setki metrów, a na drogach o dwóch
jezdniach – nawet przez kilka kilometrów, proszê Pana Ministra, aby poprzez
GDDKiA dokona³ analizy tego problemu. Byæ mo¿e w wyniku tej analizy zde-
cydowanie czêœciej bêdzie stosowany znak B-26.

S¹dzê, ¿e w prawie o ruchu drogowym, wzorem innych pañstw, powinien
znaleŸæ siê znak zakazuj¹cy wzajemnego wyprzedzania siê pojazdów o ma-
sie powy¿ej 3,5 t. W znacz¹cy sposób przyczyni³by siê on do rozwi¹zania
przedstawionego przeze mnie problemu.

Z powa¿aniem
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo Nr BPS/DSK-043-3894/11 z dnia 2 sierpnia 2011 r. prze-

kazuj¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Tadeusza Gruszkê podczas 81. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 29 lipca 2011 r., w sprawie stosowania znaku drogowego
B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciê¿arowe”, przedstawiam nastêpuj¹c¹ in-
formacjê.

Znaczenie oraz zasady stosowania znaku B-26 reguluj¹ przepisy rozporz¹dzeñ:
– Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002r.wsprawieznakówisygna³ówdrogowych (Dz.U.Nr170,poz.1393,zpóŸn.zm.),
– Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków

technicznych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ru-
chu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181,
z póŸn. zm.).

Przywo³ane wy¿ej przepisy stanowi¹ m.in., ¿e znak B-26 stosuje siê w celu zabro-
nienia wyprzedzania samochodami ciê¿arowymi o dopuszczalnej masie ca³kowitej
przekraczaj¹cej 3,5 t innych pojazdów silnikowych wieloœladowych, je¿eli wykonywa-
nie tego manewru stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa ruchu, w szczególnoœci:

– na w¹skich jezdniach,
– na stromych wzniesieniach lub spadkach,
– przy du¿ym natê¿eniu ruchu i znacznym udziale samochodów ciê¿arowych.
Ponadto znak B-26 mo¿e byæ stosowany, ze wzglêdu na potrzeby organizacji ruchu,

np. gdy zachodzi potrzeba utrzymania samochodów ciê¿arowych na prawym pasie ruchu.
Projekty nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych przewiduj¹ zastosowa-

nie aplikacji 1TS (lntelligent Transportation Systems), które oddzia³ywaj¹ na uczestni-
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ków ruchu drogowego przy u¿yciu telematyki drogowej. Aplikacje te, w przypadku
zarejestrowania przez stacje pomiarowe istotnego spowolnienia potoków ruchu przez
pojazdy ciê¿arowe poruszaj¹ce siê z ma³ymi prêdkoœciami, bêd¹ uruchamia³y proce-
durê ostrzegaj¹c¹ pozosta³ych uczestników ruchu o zaistnia³ej sytuacji. Takie roz-
wi¹zanie pozwoli na ograniczenie ryzyka zajœcia zdarzenia drogowego. Wskazana wy¿ej
procedura polega na wyœwietlaniu znaku B-26 na tablicy o zmiennej treœci. Na istnie-
j¹cej sieci autostrad i dróg ekspresowych przedmiotowe aplikacje ITS bêd¹ wprowa-
dzane systematycznie, w miarê pozyskiwania œrodków finansowych.

Odnosz¹c siê do propozycji nowego znaku zakazuj¹cego wzajemnego wyprzedzania
siê pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 t, uprzejmie informujê, i¿
w mojej ocenie wprowadzenie takiego oznakowania – przy uwzglêdnieniu obecnej regu-
lacji prawnej w tym zakresie – nie znajduje uzasadnienia, Zgodnie z §23 ust. 3 pkt 1
rozporz¹dzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygna³ów drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393, z póŸn. zm.), znak B-26 – który obecnie mo¿e byæ stosowany w organizacji
ruchu – zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wieloœladowych kieruj¹cemu
samochodem ciê¿arowym o dopuszczalnej masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 3,5 t. Tym
samym zakaz ten obejmuje równie¿ wyprzedzanie samochodów ciê¿arowych o wskaza-
nej wy¿ej dopuszczalnej masie ca³kowitej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Wed³ug doniesieñ prasowych raport NIK z przeprowadzonej w Pañskiej

kancelarii kontroli odnosz¹cej siê do organizacji podró¿y najwa¿niejszych
osób w pañstwie wykaza³, ¿e za liczne zaniedbania zdaje siê odpowiadaæ
szef tego urzêdu, pan minister Tomasz Arabski. Nie przes¹dzaj¹c o prawdzi-
woœci tych doniesieñ, pytam, czy Pan Premier podziela pogl¹d, ¿e szef Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów powinien byæ jak ¿ona Cezara – poza wszelkim
podejrzeniem?

Czy nie s¹dzi Pan, ¿e przynajmniej do czasu, w którym pan minister To-
masz Arabski dowiedzie, ¿e nie ponosi odpowiedzialnoœci za ¿adne zanie-
dbania w zakresie organizacji podró¿y lotniczych najwa¿niejszych osób
w pañstwie, nie powinien sprawowaæ wa¿nych funkcji pañstwowych,
a przynajmniej – funkcji „prawej rêki” premiera?

Proszê potraktowaæ to oœwiadczenie jedynie jako dowód troski o dobre
imiê urzêdu, gdy¿ do samej osoby pana ministra Tomasza Arabskiego nie jes-
tem w ¿adnym stopniu uprzedzony.

Witold Idczak

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY SZEFA KANCELARII
PREZESA RADY MINISTRÓW

Warszawa, 12 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymanym oœwiadczeniem Pana Witolda Idczaka, Senatora RP, z³o-

¿onym na 81. posiedzeniu Senatu RP oraz na podstawie art. 49 ust. 5 uchwa³y Senatu RP
z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu1, uprzejmie informujê.

W swoim oœwiadczeniu Pan Witold Idczak stwierdzi³, ¿e wed³ug doniesieñ praso-
wych za liczne zaniedbania dotycz¹ce organizacji podró¿y najwa¿niejszych osób
w Pañstwie odpowiada Szef KPRM, Pan Tomasz Arabski, który, bez wzglêdu na praw-
dziwoœæ zarzutów, powinien byæ poza wszelkim podejrzeniem. Ponadto, zwróci³ siê
z zapytaniem, czy do czasu wyjaœnienia zakresu odpowiedzialnoœci Szefa KPRM, nie
powinien on zaprzestaæ sprawowania swojej funkcji.

Odnosz¹c siê do powy¿szego nale¿y stwierdziæ, ¿e postêpowanie kontrolne prowa-
dzone przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli w zakresie organizacji wyjazdów i zapewnienia
bezpieczeñstwa osobom zajmuj¹cym kierownicze stanowiska w pañstwie, korzysta-
j¹cym z lotnictwa transportowego Si³ Zbrojnych RP w latach 2005–2010 nie zosta³o za-
koñczone. Nie zosta³y sformu³owane wnioski i oceny uprawniaj¹ce do podjêcia
jakichkolwiek dzia³añ o wskazanym charakterze.

Prowadzona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kontrola Najwy¿szej Izby Kontro-
li jest na etapie postêpowania odwo³awczego. Do przekazanego protoko³u kontroli Pan
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Tomasz Arabski, Szef KPRM z³o¿y³ zastrze¿enia zarówno do kontrolerów, jak i dyrekto-
ra w³aœciwej jednostki organizacyjnej NIK.

Ponadto, z uwagi na zastrze¿enia dotycz¹ce prawid³owoœci proceduralnej prowa-
dzonej kontroli Szef KPRM zwróci³ siê do Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Pañ-
stwowej, na posiedzeniu której zastrze¿enia te by³y rozpatrywane.

Reasumuj¹c, pragnê podkreœliæ, ¿e do czasu zakoñczenia procedury kontrolnej,
nie znajduj¹ uzasadnienia ¿adne zastrze¿enia, kierowane pod adresem osób kontrolo-
wanych. Oceny kontrolowanej dzia³alnoœci, w tym wnioski o charakterze personal-
nym, mog¹ byæ formu³owane po zakoñczeniu postêpowania kontrolnego.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Nowicki
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Niniejsze oœwiadczenie sk³adam w zwi¹zku z przekazanym na moje rêce
apelem Rady Powiatu Krotoszyñskiego i jej proœb¹ o podjêcie interwencji
w sprawie przyspieszenia remontu drogi krajowej nr K15 na odcinku Zduny –
Krotoszyn – Jarocin, ze szczególnym uwzglêdnieniem trasy Krotoszyn – KoŸ-
min Wielkopolski.

W uzasadnieniu czytamy: Rada Powiatu Krotoszyñskiego uwa¿a, i¿ stan
nawierzchni drogi krajowej nr K15 na odcinku Zduny – Krotoszyn – Jarocin,
a szczególnie trasy Krotoszyn – KoŸmin Wielkopolski, kwalifikuje drogê do
wy³¹czenia z eksploatacji. Analiza zdarzeñ drogowych w latach 2007–2011
na odcinku drogi Krotoszyn – Wa³ków wykaza³a, ¿e odnotowano jedenaœcie
wypadków drogowych, w których zginê³o dziesiêæ osób, a szeœæ zosta³o ran-
nych. Ponadto na tak krótkim, dwudziestopiêciokilometrowym odcinku drogi
wydarzy³o siê sto dziewiêædziesi¹t szeœæ kolizji drogowych. Do najczêstszych
przyczyn zaistnia³ych zdarzeñ nale¿y nie tylko nadmierna prêdkoœæ, ale
przede wszystkim z³y stan nawierzchni drogi, g³êbokie koleiny i ubytki na-
wierzchni. Odwlekanie w czasie kapitalnego remontu tej drogi bêdzie skutko-
wa³o dalszymi tragicznymi wypadkami drogowymi. Bie¿¹ce remonty nieste-
ty nie przynosz¹ oczekiwanych rezultatów.

Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo uczestników ruchu drogowego, a jed-
nym z elementów maj¹cych na nie wp³yw jest stan nawierzchni, w imieniu
mieszkañców gminy oraz osób przemieszczaj¹cych siê tranzytem przez gmi-
nê Krotoszyn zwracam siê do Pana Ministra z pytaniami.

1. Na kiedy planowane s¹ prace remontowe drogi krajowej nr K15 na od-
cinku Zduny – Krotoszyn – Jarocin, ze szczególnym uwzglêdnieniem trasy
Krotoszyn – KoŸmin Wielkopolski?

2. Czy prace remontowe drogi K15 bêd¹ realizowane jeszcze w roku
2011?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Piotra Kalety przekazanego przy piœmie

z dnia 2 sierpnia 2011 r. znak BPS/DSK-043-3896/11, w sprawie przyspieszenia re-
montu drogi krajowej Nr 15 na odcinku Zduny – Krotoszyn – Jarocin, ze szczególnym
uwzglêdnieniem trasy Krotoszyn – KoŸmin Wielkopolski uprzejmie przedstawiam po-
ni¿sze wyjaœnienia.

Ministerstwo Infrastruktury dostrzega koniecznoœæ poprawy stanu bezpieczeñstwa
na wielu drogach krajowych, w tym tak¿e na przedmiotowym odcinku drogi krajowej
Nr 15. Jednak dokonana analiza kosztów tych zadañ z przewidywanymi limitami œrod-
ków finansowych wykaza³a, ¿e nie wszystkie zadania maj¹ szanse realizacji.
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Z uwagi na to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowa³a Plan
dzia³añ na sieci drogowej na lata 2011–2013. W planie tym ujêto zadania z zakresu re-
montów, rozbudów i przebudów dróg w oparciu o kryteria uwzglêdniaj¹ce wyniki ba-
dañ stanu nawierzchni, panuj¹cy na drodze ruch z uwzglêdnieniem udzia³u
samochodów ciê¿arowych, wskaŸnik wypadkowoœci a tak¿e ocenê efektywnoœci ekono-
micznej. Powsta³y w ten sposób plan dzia³añ uwzglêdnia ponad piêæset odcinków dróg
krajowych. Podkreœliæ nale¿y, i¿ przyjête do analizy kryteria pozwalaj¹ na efektywne
wykorzystanie ograniczonych œrodków finansowych i umo¿liwiaj¹ podejmowanie dzia-
³añ, w pierwszej kolejnoœci na odcinkach dróg stwarzaj¹cych najwiêksze zagro¿enie
bezpieczeñstwa.

Dzia³ania przewidziane dla poprawy stanu bezpieczeñstwa na drodze krajowej
Nr 15 na odcinku Zduny – Krotoszyn – Jarocin ujête zosta³y w trzech pozycjach Planu:

·poz. 91, odcinek Zduny – Krotoszyn,
·poz. 115, odcinek KoŸmin – Krotoszyn,
·poz. 124, odcinek KoŸmin – Jarocin.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Niniejsze oœwiadczenie sk³adam w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z 22 marca 2011 r. (DzU z 2011 r. nr 80, poz. 433) w sprawie dróg
krajowych lub ich odcinków, na których pobiera siê op³atê elektroniczn¹
oraz wysokoœci stawek op³aty elektronicznej.

1 lipca br. zmieni³y siê zasady korzystania z autostrad, ekspresówek
i wydzielonych odcinków dróg krajowych przez pojazdy o masie przekra-
czaj¹cej 3,5 t. Dotychczasowe winiety czasowe zast¹pi³o e-myto, czyli elek-
troniczny system poboru op³at. Œrednia stawka za kilometr takich dróg to
35 gr. Dla wielu przewoŸników to za du¿o. Z uwagi na obecne rozwi¹zanie
ciê¿ki transport samochodowy, chc¹c unikn¹æ dodatkowych kosztów, omija
autostrady i wje¿d¿a na bezp³atne drogi przebiegaj¹ce przez skupiska ludz-
kie, przez co niszczy lokaln¹ infrastrukturê oraz zagra¿a ¿yciu i zdrowiu
mieszkañców. W takich warunkach nietrudno o wypadek, poniewa¿ para-
metry dróg gminnych nie odpowiadaj¹ potrzebom tak du¿ych pojazdów.
Czêsto s¹ to w¹skie jezdnie bez pobocza, co zwiêksza ryzyko pieszych i ro-
werzystów. Wprowadzenie e-myta zbieg³o siê z pocz¹tkiem wakacji. Letnie
wyjazdy zmieni³y siê w koszmar. Cierpi¹ na tym tak¿e ma³e miejscowoœci,
które nie maj¹ obwodnic, a przez które przeje¿d¿aj¹ sznury ciê¿arówek.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z pytaniem, czy Pan Minister pla-
nuje podjêcie dzia³añ, które zmieni¹ opisan¹ powy¿ej sytuacjê?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Piotra Kalety przekazanego przy piœ-

mie z dnia 2 sierpnia 2011 r. znak BPS/DSK-043-3896/11, w sprawie dróg krajowych
na których pobiera siê op³atê elektroniczn¹ oraz wysokoœci stawek op³aty elektronicz-
nej, uprzejmie przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.

Resort infrastruktury obserwuje i analizuje problem odp³ywu ruchu ciê¿kiego
z dróg p³atnych na drogi alternatywne, w szczególnoœci dotyczy to dróg alternatywnych
dla autostrad zarz¹dzanych przez spó³ki koncesyjne. Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e
elektroniczny system poboru op³at funkcjonuje w Polsce od niedawna. Tymczasem
z doœwiadczeñ innych Pañstw, które wprowadzi³y system wynika. ¿e najwiêkszy od-
p³yw ruchu z sieci dróg p³atnych nastêpuje w ci¹gu kilku tygodni od daty jego urucho-
mienia. Nastêpnie ma miejsce powrót na drogi zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ szybkiego
przemieszczenia w ruchu miêdzyregionalnym, umo¿liwiaj¹cego dostarczenie towarów
na czas. W naszym kraju szczegó³owe i weryfikowalne dane odnoœnie do skali przenie-
sienia ruchu pojazdów ciê¿arowych na drogi bezp³atne bêd¹ dostêpne dopiero po
okreœlonym czasie funkcjonowania systemu op³aty elektronicznej. Po zebraniu danych

42 81. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2011 r.



zostan¹ zaproponowane okreœlone rozwi¹zania, miêdzy innymi dotycz¹ce objêcia op³a-
t¹ dróg krajowych, na których zanotowano najwiêkszy wzrost natê¿enia ruchu ciê¿kie-
go. Podkreœliæ przy tym nale¿y, ¿e ka¿dy przypadek faktycznego zwiêkszenia ruchu na
drodze alternatywnej powoduj¹cego problemy powinien byæ analizowany indywidual-
nie. Zaœ dzia³ania zapobiegawcze powinny obejmowaæ œrodki z zakresu organizacji ru-
chu, in¿ynierii l¹dowej, kontroli i egzekucji.

Pragnê przy tym nadmieniæ, ¿e zarz¹dcy dróg zagro¿onych przyrostem ruchu pojaz-
dów ciê¿kich w zwi¹zku z wprowadzeniem elektronicznego systemu poboru op³at, s¹
uprawnieni do dokonania stosownej zmiany organizacji ruchu, w szczególnoœci wpro-
wadzenia ograniczeñ prêdkoœci dla pojazdów ciê¿arowych, czy te¿ umieszczenia w pa-
sie drogowym elementów spowalniaj¹cych ruch (np. wysepek).

Z powa¿aniem

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

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z otrzymanym apelem z Oœrodka Rehabilitacji i Terapii Rodzin

Dzieci z Wad¹ S³uchu „Orator” z Wroc³awia, zawieraj¹cym proœbê o podjêcie
inicjatywy legislacyjnej, której celem jest walka o przestrzeganie standardów
bezpieczeñstwa podczas operacji wszczepiania implantów œlimakowych
w Polsce, sk³adam niniejsze oœwiadczenie.

W uzasadnieniu czytamy: Operacja wszczepiania implantów œlimako-
wych dzieciom z wad¹ s³uchu jest operacj¹ niezwykle skomplikowan¹ i wy-
maga nies³ychanej odpowiedzialnoœci lekarza i ca³ego zespo³u bloku
operacyjnego. Wi¹¿e siê ona z ryzykiem, które jednak mo¿na minimalizowaæ.
W tym celu specjaliœci otolaryngologii i foniatrii stworzyli procedury, które ma-
j¹ zapewniæ bezpieczeñstwo ma³ym pacjentom przed operacj¹, podczas niej
i po operacji. Ich przestrzeganie jest podstaw¹ dobrze wykonanej operacji,
powoduje, ¿e wszczepiony implant dzia³a w sposób w³aœciwy, a rehabilitacja
pacjenta z implantem przebiega bez zak³óceñ. Niestety, z niepokojem obser-
wujemy, i¿ w Polsce s¹ one stosowane coraz rzadziej. W obecnej sytuacji nie-
stosowanie tych procedur powoduje, ¿e dzieci s¹ nara¿ane na trwa³e
uszkodzenia, a tak¿e odbierana jest im jakakolwiek szansa na poprawn¹ re-
habilitacjê. Trzeba podkreœliæ, i¿ dochodzenie prawdy w przypadku ewen-
tualnych pope³nianych b³êdów lekarskich jest bardzo skomplikowane,
poniewa¿ rodzice nie posiadaj¹ ¿adnej dokumentacji mog¹cej œwiadczyæ
o tym, ¿e jakikolwiek b³¹d móg³ zostaæ pope³niony. Powszechn¹ praktyk¹ jest
nak³anianie rodziców do podpisywania in blanco zgód na operacjê, bez pra-
wa do informacji o tym, kto bêdzie lekarzem operuj¹cym, jaki implant bêdzie
wszczepiony, bez prawa do wyboru typu i rodzaju implantu i decydowania
w najwa¿niejszych sprawach swojego dziecka.

Oœrodek Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wad¹ S³uchu „Orator”
z Wroc³awia postuluje wprowadzenie nastêpuj¹cych standardowych proce-
dur bezpieczeñstwa jako obowi¹zkowych:

— wykonywanie przedoperacyjnych zdjêæ tomografii komputerowej;
— pisemne opiniowanie zdjêæ tomografii komputerowej przez lekarza

operuj¹cego pod k¹tem mo¿liwoœci prawid³owego wszczepienia implantu œli-
makowego;

— stosowanie systemu monitoringu nerwu twarzowego podczas operacji;
— prowadzenie pomiarów œródoperacyjnych podczas operacji;
— wykonywanie zdjêcia rentgenowskiego g³owy pacjenta po operacji;
— uzyskiwanie pisemnej zgody pacjenta na wszczepienie okreœlonego

typu implantu;
— przekazywanie pacjentom pe³nej dokumentacji zwi¹zanej z operacj¹

wszczepienia implantu;
— wprowadzenie systemu rozliczenia przez NFZ przeprowadzonych za-

biegów na podstawie kontroli poprawnoœci wszczepienia implantu.
W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o wsparcie wy-

mienionych postulatów.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.09.13

Sz.P.
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Piotra Kaletê na 81. po-

siedzeniu Senatu w dniu 29 lipca 2011 r., zwi¹zanym z otrzymaniem przez Pana Sena-
tora apelem z Oœrodka Rehabilitacji i terapii Rodzin Dzieci z Wad¹ S³uchu „Orator”,
pragnê przestawiæ stanowisko w przedmiotowej sprawie Konsultanta Krajowego
w dziedzinie audiologii i foniatrii – prof. dr hab. n. med. Henryka Skar¿yñskiego, stano-
wi¹ce za³¹cznik do niniejszego pisma.

Jednoczeœnie pragnê zapewniæ, i¿ sprawa bêd¹ca przedmiotem ww. oœwiadczenia
jest nam znana i by³a szczegó³owo badana po otrzymaniu interpelacji Pana Pos³a na
Sejm RP S³awomira Piechoty oraz zapytañ rzecznika Praw Dziecka, a tak¿e Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak ustalono od lat obowi¹zuj¹ w Polsce ustalone
procedury i standardy bezpieczeñstwa podczas operacji wszczepiania implantów œli-
makowych, a wobec ci¹g³ego rozwoju i postêpu w technologii i medycyny standardy
te s¹ systematycznie modyfikowane w ramach Miêdzynarodowej Sieci Centrów Do-
skona³oœci.

W zwi¹zku z przedmiotow¹ spraw¹ na uwagê zas³uguje te¿ fakt, i¿ w dniu 11 sierp-
nia 2011 r., na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowany zosta³ „Ko-
munikat w sprawie stosowania oko³ooperacyjnej karty kontrolnej podczas zabiegów
chirurgicznych”, w którym Minister Zdrowia rekomenduje stosowanie oko³ooperacyj-
nej karty kontrolnej opracowanej na podstawie formularza Surgical Safety Checklist
zalecanego przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia.

Minister Zdrowia zwraca szczególn¹ uwagê zespo³ów operacyjnych na takie œrodki
ostro¿noœci jak: przestrzeganie zasad higieny, standaryzowany sposób prowadzenia
wywiadu lekarskiego, oznaczanie pola operacji przez chirurga przed umieszczeniem
pacjenta na sali operacyjnej, potwierdzenie oznaczenia pola operacji przez wszystkich
obecnych na sali przed rozpoczêciem operacji, stosowanie odpowiednich markerów do
oznaczania pola operacji w celu unikniêcia zmazania oznaczeñ podczas przygotowañ
do operacji. Dane publikowane przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia wskazuj¹, ¿e sto-
sowanie karty kontrolnej w znacz¹cym stopniu zmniejsza prawdopodobieñstwo wy-
st¹pienia powik³añ pooperacyjnych oraz ryzyko œmierci.

Oko³ooperacyjna karta kontrolna powinna byæ wprowadzona we wszystkich od-
dzia³ach i jednostkach zabiegowych w Polsce. Karta powinna byæ podpisana przez ko-
ordynatora, którym mo¿e byæ lekarz anestezjolog prowadz¹cy znieczulenie do
zabiegu, a tak¿e przez cz³onków zespo³u operacyjnego, tj. lekarza chirurga prowa-
dz¹cego zabieg lub pierwsz¹ asystê oraz pielêgniarkê anestezjologiczn¹ przygotowu-
j¹c¹ chorego do znieczulenia i zajmuj¹c¹ siê nim po znieczuleniu. Oko³ooperacyjna
karta kontrolna powinna byæ za³¹czona do dokumentacji pacjenta i stanowiæ czêœæ
historii choroby. Celem wprowadzenia karty jest maksymalne zminimalizowanie
mo¿liwoœci wyst¹pienia zdarzenia niepo¿¹danego, zgonów pacjentów lub komplikacji
pooperacyjnych. Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia opublikowa³o
formularz karty oraz wytyczne jej wprowadzania. Szpitale zosta³y zaproszone do po-
prawy bezpieczeñstwa zabiegów chirurgicznych poprzez stosowanie oko³ooperacyj-
nej karty kontrolnej. Rozwi¹zanie zosta³o pozytywnie przyjête i zaopiniowane przez
Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej
Terapii, Towarzystwo Promocji Jakoœci oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie chi-
rurgii ogólnej.
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Maj¹c te kwestie na uwadze Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, i¿ nie ma
przes³anek do podejmowania inicjatywy legislacyjnej, o któr¹ wnosi Oœrodek „Orator”.
Istnieje wszak¿e potrzeba ci¹g³ego nadzoru nad przestrzeganiem obowi¹zuj¹cych pro-
cedur i jest to czynione przez w³aœciwe organa.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Andrzej W³odarczyk

Za³¹cznik
Pismo
KONSULTANTA KRAJOWEGO
W DZIEDZINIE
AUDIOLOGII I FONIATRII

Warszawa, 17.08.2011 r.

Pan
Prof. dr hab. Janusz Kleinrok
Dyrektor Departamentu
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Ministerstwo Zdrowia

Szanowny Panie Dyrektorze,
w nawi¹zaniu do przes³anego przez Pana Dyrektora pisma sygn. MZ-NSO-070-

-18418-31/LR/11 uprzejmie informujê i¿ jako Konsultant Krajowy w Dziedzinie Au-
diologii i Foniatrii zaj¹³em stanowisko w powy¿szej sprawie w wyniku nieuzasadnione-
go apelu wystosowanego przez prywatny Oœrodek Rehabilitacji „ORATOR” z Wroc³a-
wia. By³a to odpowiedŸ na interpelacjê Pana Pos³a na Sejm RP S³awomira Piechoty oraz
zapytanie Rzecznika Praw Dziecka i Prezesa NFZ. Poniewa¿ Oœwiadczenie Pana Sena-
tora Piotra Kalety dotyczy tej samej sprawy pozwalam sobie przytoczyæ odpowiedŸ, któ-
r¹ w dniu 02.08.2011 r. wystosowa³em do Pani Dagmary Korbasiñskiej Dyrektor
Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia oraz pozosta³ych wymienionych
adresatów.

W za³¹czeniu do odpowiedzi merytorycznej Konsultanta w tej sprawie do³¹czam
stanowiska przedstawicieli oœrodków krajowych przes³ane na moje rêce, publikowane
najwa¿niejsze materia³y oraz miêdzynarodowe wytyczne dotycz¹ce procedury leczenia
g³uchoty przy pomocy implantów œlimakowych. Istnia³y one od zawsze, by³y opracowa-
ne i opublikowane jak rozpoczyna³em ten program w 1992 r. w Polsce. By³y równie¿ sy-
stematycznie uzupe³niane m.in. w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra
Zdrowia – „Program opieki nad osobami z uszkodzeniami s³uchu w Polsce”.

Z wyrazami uszanowania

KONSULTANT KRAJOWY
w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii
prof. dr hab. n. med. Henryk Skar¿yñski

46 81. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2011 r.



Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie audiologii i foniatrii
W odpowiedzi na uwagi przedstawicieli Stowarzyszenia „ORATOR”

rozes³ane do bli¿ej nieznanej, licznej grupy
instytucji i przedstawicieli organów pañstwa

W nawi¹zaniu do licznych zapytañ, kierowanych pod adresem Konsultanta Krajo-
wego, wskazuj¹cych na jakoby brak istniej¹cych procedur leczenia g³uchoty przy po-
mocy implantów œlimakowych i/lub pniowych uprzejmie informujê, ¿e w trybie pilnym
podj¹³em dzia³ania, których opis znajduje siê w za³¹czonych materia³ach*. Pragnê na
pocz¹tku podkreœliæ, ¿e pismo przes³ane przez Stowarzyszenie „Orator” bêd¹ce podsta-
w¹ interpelacji kolejnych pos³ów i przedstawicieli administracji pañstwowej to niespo-
tykane w mojej karierze zawodowej lekarza i pracownika naukowego wyst¹pienie,
które rozsy³ane po ró¿nych instytucjach w naszym kraju jest materia³em pozbawio-
nym jakichkolwiek przes³anek merytorycznych. Rozsy³ane materia³y zawieraj¹ czêsto
sprzeczne ze sob¹ uwagi, wyrywkowe dane pacjentów nieodzwierciedlaj¹ce ani prze-
biegu ani wyników leczenia w ró¿nych oœrodkach. Za³¹cznikiem do wyst¹pienia umiesz-
czana jest lista cz³onków stowarzyszenia, którzy nie wiedz¹ pod czym siê podpisywa³y,
ale maj¹ uwiarygadniaæ rzekomy apel nawet wtedy, gdy ich dzieci nale¿¹ do najlepiej
zoperowanych i wyrehabilitowanych pacjentów w Polsce, a nawet w skali miêdzynarodowej.

Dwie podpisane pod listem osoby, niebêd¹ce lekarzami prowadz¹ce prywatne
przedsiêwziêcie podwa¿aj¹ sens dzia³ania i wiarygodnoœæ najlepszych oœrodków
otochirurgicznych w kraju. Zajmuj¹ stanowisko w sprawach, do których nie maj¹ ¿ad-
nych uprawnieñ zawodowych i nie przedstawiaj¹ ¿adnych uzasadnieñ merytorycznych
do swoich uwag. Informacje zawarte w wyst¹pieniu Stowarzyszenia „Orator” s¹ wyrwa-
ne z kontekstu, fragmentaryczne i nie odpowiadaj¹ faktom zawartym w dokumenta-
cjach medycznych przynajmniej tych pacjentów, do których ja mia³em dostêp przed
przygotowaniem tej odpowiedzi.

Osoby podpisane pod apelem domagaj¹ siê, co brzmi niezwykle populistycznie,
wprowadzenia i przestrzegania procedur. Procedury te w polskiej medycynie istniej¹
od lat i które maj¹ obowi¹zek znaæ je¿eli chcia³yby rzetelnie wykonywaæ swoje obowi¹z-
ki. Je¿eli gdzieœ nie s¹ one przestrzegane, nale¿y to ka¿dorazowo, indywidualnie wyjaœ-
niæ z osobami zajmuj¹cymi siê terapi¹ w danym oœrodku w oparciu o istniej¹ce prawo.
W opinii autorki apelu szkodz¹ po prostu zarówno tym, którymi siê opiekuj¹ jak i tym,
którzy bêd¹ decydowaæ siê na podjêcie leczenia i mog¹ z zupe³nie niemerytorycznych
powodów odst¹piæ od w³aœciwej terapii czego nie da siê nadrobiæ w przysz³oœci. Dodat-
kowo rozsy³aj¹ do ró¿nych nieuprawnionych osób i instytucji dane pacjentów, wg mo-
jej wiedzy bez ich zgody co stanowi jaskrawe naruszenie Ustawy o ochronie danych
osobowych.

W zwi¹zku z przes³anym przez Stowarzyszenie „Orator” pismem wyst¹pi³em do kie-
rowników wszystkich oœrodków otolaryngologicznych w Polsce zajmuj¹cych siê wszcze-
pianiem implantów œlimakowych z proœb¹ o ustosunkowanie siê do informacji zawartej
w wyst¹pieniu Stowarzyszenia „ORATOR” a w³aœciwie dwóch Pañ pod nim podpisanych.
W za³¹czeniu przesy³am w niezmienionej formie odpowiedzi z Poznania (prof. W. Szyfter),
Warszawy (prof. K. Niemczyk), z Bia³egostoku (prof. M. Rogowski), z Katowic (dr L. Klimczak-
-Go³¹b), z Bydgoszczy (dr J. Mierzwiñski) oraz z Instytutu Fizjologii i Patologii S³uchu
(dr A. Lorens – Kierownik Zak³adu Implantów i Percepcji S³uchowej) (za³. 12-17). Nie
uzyska³em tylko odpowiedzi z Kliniki Otolaryngologii w Lublinie.

Moim celem by³o uzyskanie odpowiedzi na stawiane przez Stowarzyszenie „Orator”
zarzuty oœrodkom wszczepiaj¹cym implanty oraz uzyskanie informacji w jaki sposób
w poszczególnych oœrodkach obecnie jest realizowana procedura leczenia g³uchoty
przy pomocy implantów œlimakowych i/lub pniowych.

Ze swojej strony w tym zbiorczym materiale, który jest stanowiskiem Konsultanta
w dziedzinie Audiologii i Foniatrii przedstawiam podstawowy zbiór materia³ów i donie-
sieñ naukowych dotycz¹cych zagadnienia wszczepiania implantów, powszechnie do-
stêpnych dla wszystkich zainteresowanych tym obszarem medycyny. Moim zdaniem,
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informacje te maj¹ obowi¹zek znaæ wszyscy, w tym ka¿dy publiczny i niepubliczny
podmiot – zajmuj¹cy siê pomoc¹ osobom nies³ysz¹cym i niedos³ysz¹cym. Dotyczy to
równie¿ adresatek rozsy³anego apelu.

Jako autor programu leczenia g³uchoty z zastosowaniem implantów œlimakowych
w Polsce, wdro¿onego 16 lipca 1992 r. opublikowa³em w ci¹gu 19 lat blisko 500 ró¿ne-
go rodzaju materia³ów poœwiêconych wszystkim aspektom tego przedsiêwziêcia.
W materia³ach tych zawarta jest wiedza specjalistyczna z zakresu otolaryngologii, au-
diologii, foniatrii, logopedii, psychologii, pedagogiki i in¿ynierii biomedycznej. Ukaza³y
siê one w podrêcznikach, artyku³ach, czasopismach, polsko- i angielskojêzycznych
publikacjach, w za³¹czeniu wykaz kilkunastu najwa¿niejszych (za³. 11).

W zwi¹zku z dynamicznym rozwojem programu leczenia ca³kowitej i czêœciowej
g³uchoty w ramach zadañ zleconych przez Ministra Zdrowia, kiedy by³em Konsultan-
tem ds. Audiologii i Foniatrii w latach 1997–2001 zespó³ krajowy, którym kierowa³em
opracowa³ standardy postêpowania w leczeniu ró¿nych zaburzeñ s³uchu. W ramach
zadañ „Programu opieki nad osobami z uszkodzeniami s³uchu w Polsce” zosta³y podjête
wszystkie uwarunkowania, które maj¹ wp³yw na wczesne wykrywanie wad s³uchu,
wczesn¹ interwencjê zwi¹zan¹ z aparatowaniem, leczeniem operacyjnym i dalsz¹ reha-
bilitacj¹ pacjentów. Materia³y te by³y od 2001 roku publikowane wielokrotnie, s¹ wyty-
cznymi dla wszystkich, którzy chc¹ zajmowaæ siê opiek¹ nad osobami z uszkodzeniami
s³uchu w naszym kraju. S¹ one ci¹gle uzupe³niane wraz z rozwojem nauki i medycyny.

Ostatnim elementem przedstawionego stanowiska Konsultanta s¹ opracowania
ekspertów œwiatowych w tym zakresie: „Quality Standards for Cochlear Implantation
in Children and Young Adults” i „Quality Standards for Adult Cochlear Implantation”,
które odzwierciedlaj¹ stanowisko w tej sprawie przyjête przez otolaryngologiczn¹ i au-
diologiczn¹ spo³ecznoœæ ekspertów miêdzynarodowych. Na tym tle procedury w na-
szym kraju s¹ znacznie bardziej szczegó³owe, w wielu przypadkach zaostrzone,
w ¿adnym nie nara¿aj¹ pacjentów.

Bior¹c pod uwagê przytoczone przeze mnie informacje, stawiane przez Stowarzy-
szenie „ORATOR” zarzuty i domaganie siê wprowadzenia procedur w tym zakresie s¹
pozbawione jakiejkolwiek podstawy. Œwiadczy to o braku nale¿ytej wiedzy i dba³oœci
o prawid³owy rozwój leczenia osób z wadami s³uchu przez przedstawicieli tego stowa-
rzyszenia. Rozsy³ane dane dotycz¹ce leczenia grupki ok. 0,25% implantowanych pa-
cjentów s¹ przytoczone fragmentarycznie, wyrwane z ca³ego procesu leczenia
i wymagaj¹ ka¿dorazowo indywidualnego rozpatrzenia. Jakiekolwiek uwagi w tym za-
kresie musz¹ byæ rozpatrywane z wielk¹ starannoœci¹ w porozumieniu z oœrodkiem
prowadz¹cym ca³y proces leczenia, a nie przez pryzmat odleg³ej recenzji efektów tera-
pii, których nie zawsze mo¿na przewidzieæ. Stosowanie prostej zasady dotycz¹cej
wspó³pracy ró¿nych specjalistów przez Stowarzyszenie mog³oby przyczyniæ siê do po-
prawienia opieki poprzez zwrócenie uwagi tym oœrodkom otochirurgicznym, w stosun-
ku do których s¹ uwagi i przyczyniæ siê do sta³ego doskonalenia wszystkich
zainteresowanych pomoc¹ osobom z wadami s³uchu. Tak jak wspomnia³em wy¿ej,
analizuj¹c tylko informacje o kilku pacjentach leczonych w Instytucie Fizjologii
i Patologii S³uchu nie mo¿na by³o w ¿adnym przypadku potwierdziæ sformu³owa-
nych w wyst¹pieniu Stowarzyszenia uwag. Czêœæ ze sformu³owanych „zarzutów”
opisuje objawy fizjologiczne zwi¹zane ze zjawiskami towarzysz¹cymi ka¿dej stymu-
lacji elektrycznej i przep³ywem pr¹du elektrycznego przez anatomiczne okolice
doskonale unerwione. Wyniki te potwierdzaj¹ równie¿ dane z literatury œwiatowej.
Niezrozumienie tych zjawisk podwa¿a zaufanie nie tylko do ich nieetycznej postawy,
lecz równie¿ do braku podstawowej wiedzy, zarówno z zakresu medycyny jak i in¿y-
nierii biomedycznej.

W jednym z przytaczanych przypadków przysz³y wynik stymulacji implantem œli-
makowym by³ bardzo trudny do okreœlenia, ze wzglêdu na z³o¿on¹ wadê wrodzon¹,
a w³aœciwie brak ucha wewnêtrznego, rozpoznan¹ u tego pacjenta. Rodzice dziecka
przed zabiegiem zostali o tym rzetelnie poinformowani. Roztaczanie przed nimi, ¿e za
granic¹ ktoœ zrobi to lepiej nawet je¿eli w rzeczywistoœci nigdy tego jeszcze nie zrobi³,
jest g³êboko nieetyczne i nale¿y traktowaæ jako nadu¿ycie.
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Reasumuj¹c, na podstawie nades³anych materia³ów, danych z literatury i informa-
cji systematycznie publikowanych na stronach, choæby Instytutu Fizjologii i Patologii
S³uchu uwa¿am, ¿e postêpowanie cz³onków Stowarzyszenia za dzia³alnoœæ niezwykle
szkodliw¹ spo³ecznie, przekazywanie nieprawdziwych informacji podwa¿a zaufanie pa-
cjenta do lekarza, a rozsy³anie informacji, ¿e pacjent bêdzie lepiej leczony poza granica-
mi Polski jest, podkreœlam po raz kolejny, zwyk³ym nadu¿yciem. W za³¹czeniu
przesy³am w formie pakietu tylko fragmenty kilkuset materia³ów Ÿród³owych doty-
cz¹cych istnienia od zawsze opracowanych procedur dotycz¹cych leczenia g³uchoty
w Polsce.

Zasady diagnostyki, kwalifikacji do operacji, rehabilitacji i d³ugoterminowej opieki
nad pacjentem wymagaj¹cym zastosowania implantu œlimakowego/pniowego.

Postêpowanie przed-, œród- i pooperacyjne przebiega zgodnie z opracowan¹ i wdro-
¿on¹ procedur¹ kwalifikacji, wszczepienia i opieki nad pacjentem korzystaj¹cym z im-
plantu œlimakowego/pniowego. Procedura ta zosta³a przygotowana w ramach
realizowanego w latach 1997–2001 ogólnopolskiego Programu Opieki nad Osobami
z Uszkodzeniami S³uchu zgodnie z ide¹ i zasadami Evidence-Based Medicine (EBM),
we wspó³pracy z wiod¹cymi na œwiecie oœrodkami, w których wykonywane s¹ operacje
wszczepienia implantu œlimakowego (za³. 1).

Opracowano równie¿ szereg szczegó³owych algorytmów postêpowania w wybra-
nych obszarach oraz zaleceñ w przypadku szczególnych b¹dŸ odnosz¹cych siê do
okreœlonych grup pacjentów:

Za³. 2, 3 Ogólna koncepcja diagnozowania
Za³. 4 Zmiany w uchu wewnêtrznym w aspekcie d³ugotrwa³ej elektrostymulacji
Za³. 5 Procedura ustawiania i kontroli funkcjonowania systemów implantów

œlimakowych lub pniowych
Za³. 6 Rozwój mo¿liwoœci s³uchowych dzieci po wszczepieniu implantu
Za³. 7 Ocena efektów rehabilitacji w grupie najm³odszych u¿ytkowników im-

plantów
Za³. 8 Efekty programu wszczepiania implantów œlimakowych u dzieci

z dodatkowymi deficytami.
Z uwagi na ci¹g³y rozwój i postêp w technologii i medycynie standardy postêpowa-

nia w zakresie opieki przed-, œród- i pooperacyjnej s¹ systematycznie modyfikowane,
z uwzglêdnianiem najnowszych zaleceñ i dobrych praktyk raportowanych w literaturze
naukowej. W ramach miêdzynarodowej Sieci Centrów Doskona³oœci (Global Network
of Hearring Centers, http://www.hearring.com) zrzeszaj¹cej wiod¹ce œwiatowe oœrod-
ki otolaryngologiczne w tym Instytut Fizjologii i Patologii S³uchu, opracowano aktual-
nie obowi¹zuj¹ce standardy w zakresie procedury wysokospecjalistycznej wszcze-
piania implantu œlimakowego u doros³ych (Za³. 9) oraz u dzieci (w druku, Za³. 10).
http:1/www.hearring.com/hearring/files/download/HEARRINGCIAdultQualityStandardsf.pdf

KONSULTANT KRAJOWY
w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii
prof. dr hab. n. med. Henryk Skar¿yñski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Dotar³a do nas wczoraj tragiczna wiadomoœæ o tym, ¿e na stacji kolejowej

Strzelce Krajeñskie Wschód w województwie lubuskim w miejscowoœci Zwie-
rzyn wagony wjecha³y wprost w budynek PKP, w którym by³y mieszkania.
Zginê³y trzy osoby.

Zapewne dochodzenie szczegó³owo wyka¿e przyczyny i winnych wypad-
ku. Nie chcê rozstrzygaæ o bezpoœredniej winie i konkretnych przyczynach,
pragnê za to przedstawiæ Panu Premierowi szersz¹ ocenê dokonan¹ z per-
spektywy kolejarza od dziesiêcioleci zwi¹zanego z bran¿¹.

Otó¿, Panie Premierze, ponad sto szeœædziesi¹t lat rozwoju kolei w Polsce
i siêganie do doœwiadczeñ zagranicznych zaowocowa³y zgromadzeniem
wielkiej praktycznej wiedzy o tym, jak nale¿y obchodziæ siê z taborem kolejo-
wym i infrastruktur¹, jak prowadziæ ruch kolejowy, w jaki sposób strzec siê
wypadków. Procedury, regulaminy, regu³y i zasady w po³¹czeniu z wymaga-
niami formalnymi odnosz¹cymi siê do certyfikatów, dopuszczeñ, zezwoleñ
i uzgodnieñ prowadz¹ do tego, ¿e jeœli w istocie ten olbrzymi zasób praktycz-
nej wiedzy by³by w³aœciwie wykorzystany, to poci¹gi nie powinny uderzaæ
w budynki mieszkalne i zabijaæ œpi¹cych ludzi.

Wypadek w Strzelcach Krajeñskich Wschód jest niestety katastrof¹ ad-
ministracji pañstwowej zajmuj¹cej siê transportem kolejowym. Jest klêsk¹
tych, którzy ustalaj¹ regu³y dzia³ania i nie potrafi¹ wymusiæ ich przestrzega-
nia. Prawdopodobnie postêpowanie wyjaœniaj¹ce wyka¿e, ¿e wypadek jest
rezultatem wielu b³êdów i nieprawid³owoœci. Wiele przyczyn z³o¿y³o siê na to,
¿e do niego dosz³o. Jedno czy dwa uchybienia nie powinny przynieœæ tak
strasznego skutku, gdy¿ inne formalne mechanizmy powinny mimo wszystko
ustrzec przed nieszczêœciem.

Dlaczego system organizacyjny nie blokuje takich nieszczêœliwych okolicz-
noœci? Czy nadzór nad funkcjonowaniem stacji towarowych jest dostatecz-
ny? Czy odpowiedzialne za to s³u¿by dysponuj¹ dostatecznymi œrodkami
i wystarczaj¹cym potencja³em? Czy osoby kieruj¹ce resortem transportu
i urzêdem transportu kolejowego maj¹ dostatecznie bogate doœwiadczenie
kolejowe, by w³aœciwie, profesjonalnie i merytorycznie kszta³towaæ system
prawny, proceduralny, certyfikacyjny, by nigdy wiêcej nie zdarzy³a siê tak
bezsensowna, niepotrzebna tragedia, jak ta w Zwierzynie?

Jakie wnioski wyci¹gn¹³ Pan z katastrofy w Zwierzynie, Panie Premierze?

Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 2 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na skierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska przy

piœmie Nr BPS/DSK-043-3898/11 z dnia 2 sierpnia 2011 r. oœwiadczenie z³o¿one pod-
czas 81. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 lipca 2011 r. przez Senatora Stanis³awa Ko-
guta, uprzejmie informujê, co nastêpuje.
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Wed³ug informacji uzyskanych z PKP Polskie Linie Kolejowe SA, przewoŸnik
DB Schenker Rail Polska SA korzysta³ z linii nr 426 Strzelce Krajeñskie Wschód –
Strzelce Krajeñskie na podstawie umowy zawartej z Zak³adem Linii Kolejowych w Zie-
lonej Górze.

Szczegó³owym wyjaœnieniem wszystkich okolicznoœci i przyczyn powa¿nego wy-
padku kolejowego, do jakiego dosz³o w dniu 26 lipca 2011 r. o godz. 22:12 na stacji
Strzelce Krajeñskie Wschód w miejscowoœci Zwierzyñ zajmuje siê komisja kolejowa
pod nadzorem Przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Ze wstêpnych ustaleñ komisji wynika, ¿e przyczyn¹ wypadku by³o zbiegniêcie
7 wagonów towarowych z punktu wy³adunkowego (usytuowanego na nieczynnej linii
kolejowej nr 426 Strzelce Krajeñskie Wschód – Strzelce Krajeñskie) w kierunku stacji
Strzelce Krajeñskie Wschód przy wykonywaniu czynnoœci roz³adunkowych w sposób
niezgodny z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoœci z „Regula-
minem prowadzenia ruchu poci¹gów na linii nr 426 Strzelce Krajeñskie Wschód –
Strzelce Krajeñskie na odcinku Strzelce Krajeñskie Wschód – km 3,100”, w którym
mowa, ¿e wagony podczas wy³adunku musz¹ byæ sprzêgniête z lokomotyw¹ i zahamo-
wane hamulcem zespolonym.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê Pana Senatora, ¿e Urz¹d Transportu Kolejowe-
go, wykonuj¹c zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie ko-
lejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z póŸn. zm.) zadania z zakresu nadzoru
technicznego nad eksploatacj¹ linii kolejowych i bezpieczeñstwa ruchu kolejowego,
przeprowadzi³ 464 kontrole spe³niania przez zarz¹dców infrastruktury kolejowej, prze-
woŸników kolejowych oraz u¿ytkowników bocznic kolejowych obowi¹zków w zakresie
bezpieczeñstwa transportu kolejowego, a w szczególnoœci:

– zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
– warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
– warunków, jakie powinni spe³niaæ zatrudnieni pracownicy na stanowiskach bez-

poœrednio zwi¹zanych z prowadzeniem i bezpieczeñstwem ruchu na liniach kole-
jowych oraz prowadz¹cy pojazdy kolejowe,

– bezpieczeñstwa przewozu kolej¹ towarów niebezpiecznych.
W zwi¹zku ze stwierdzonymi nieprawid³owoœciami podczas kontroli wydano stosow-

ne polecenia oraz wnioski, jak równie¿ wydano 15 decyzji techniczno-eksploatacyj-
nych Prezesa Urzêdu Transportu Kolejowego, w tym:

– 7 decyzji wstrzymuj¹cych ruch kolejowy na bocznicach kolejowych,
– 3 decyzje wy³¹czaj¹ce z eksploatacji pojazdy kolejowe,
– 4 decyzje uchylaj¹ce decyzje o wstrzymaniu ruchu kolejowego,
– 1 decyzja nakazuj¹ca przywrócenie w³aœciwej organizacji ruchu kolejowego.
Dzia³ania kontrolne podejmowane przez Urz¹d Transportu Kolejowego obejmuj¹

swym zasiêgiem ok. 20 100 km linii kolejowych zarz¹dzanych przez 11 zarz¹dców in-
frastruktury kolejowej, na terenie których dzia³alnoœæ prowadzi 89 licencjonowanych
przewoŸników kolejowych.

Ponadto Urz¹d Transportu Kolejowego na bie¿¹co sprawuje nadzór nad realizacj¹
zaleceñ powypadkowych oraz wspó³pracuje z Przewodnicz¹cym Pañstwowej Komisji
Badania Wypadków Kolejowych w zakresie nadzoru nad realizacj¹ wydanych przez
niego rekomendacji.

Odnosz¹c siê do poruszonej w oœwiadczeniu Pana Senatora kompetencji admini-
stracji pañstwowej odpowiedzialnej za bezpieczeñstwo transportu kolejowego, uprzej-
mie informujê, ¿e pracownicy administracji pañstwowej zajmuj¹cy siê transportem
kolejowym, w szczególnoœci pracownicy Urzêdu Transportu Kolejowego zajmuj¹cy siê
nadzorem technicznym nad eksploatacj¹ linii kolejowych i bezpieczeñstwem ruchu ko-
lejowego posiadaj¹ wiedzê i wieloletnie doœwiadczenie zawodowe zdobyte w podmio-
tach zajmuj¹cych siê transportem kolejowym.

Z wyrazami szacunku

Cezary Grabarczyk

81. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2011 r. 51



Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W wyniku odbytych w ostatnim czasie spotkañ z rolnikami zwracam siê

z proœb¹ o ustosunkowanie siê do nastêpuj¹cych pytañ i problemów przez
nich przedstawionych.

Dlaczego kwestia odpowiedzialnoœci wylêgarni za wys³anie do kurnika
piskl¹t zagro¿onych salmonell¹ zosta³a pominiêta?

Dlaczego w 2010 r. hodowca brojlerów zmuszony by³ do sprzeda¿y kur-
czaków na tak zwany ubój sanitarny za pó³ ceny w przypadku wykrycia sal-
monelli w odchodach, skoro nie oznacza to, ¿e równoczeœnie zagro¿one jest
miêso?

Dlaczego brojlery kurze nie s¹ monitorowane od pierwszego dnia tylko od
trzeciego tygodnia i jakim prawem od 1 stycznia 2011 r. lekarze powiatowi
nie chc¹ wydaæ ani decyzji, ani œwiadectwa zdrowia?

Ile bud¿etowych pieniêdzy wydano na walkê z salmonell¹ u drobiu?
Co dzieje siê z pieniêdzmi, które hodowcy musz¹ ju¿ dwa lata wp³acaæ na

Fundusz Promocji Miêsa Drobiowego? Nigdzie nie dostrzega siê ¿adnej rekla-
my ani miêsa drobiowego, ani jaj.

Hodowcy wnosz¹, aby uprawnienia lekarzy weterynarii rozszerzyæ
o mo¿liwoœæ kontroli produktów ¿ywnoœciowych na drodze od producenta a¿
do konsumenta, a nie jak to jest w tej chwili – od producenta do przetwórcy,
wy³¹czaj¹c z tego hurtowników i detalistów. Obecna sytuacja powoduje, ¿e
kontroluje siê producentów krajowych, a importerów – nie. Importowane drób
i jaja powinny byæ tak samo kontrolowane jak nasze, krajowe. Kontrole po-
winny dotyczyæ sposobu hodowli, karmienia (pasze z dodatkami m¹czek
miêsno-kostnych, stymulatorów wzrostu i innych dodatków u nas zakaza-
nych) oraz warunków œrodowiskowych (powierzchni na ptaka).

Rolnicy zwracaj¹ uwagê, ¿e prawo wodne, które do tej pory obowi¹zuje
w Polsce, jest nieskuteczne. Nie ma obowi¹zku przynale¿noœci i uiszczania
p³atnoœci do spó³ki wodnej. S¹ gminy, które w ogóle nie maj¹ spó³ek wod-
nych. Tam, gdzie istniej¹ spó³ki wodne, rolnicy nie maj¹ obowi¹zku przyna-
le¿noœci do tych spó³ek ani wnoszenia op³at od hektara. Tak samo jest
w odniesieniu do w³aœcicieli dzia³ek i domków jednorodzinnych. Ten stan rze-
czy doprowadzi³ ju¿ do sytuacji, w której urz¹dzenia melioracyjne maj¹ce za
zadanie odprowadzanie nadmiaru wody deszczowej uleg³y degradacji,
w niektórych wypadkach nieodwracalnej. Powinno powstaæ nowe prawo wod-
ne, które z mocy ustawy zmusi wszystkich w³aœcicieli gruntów i budowli do
przynale¿noœci do poszczególnych spó³ek wodnych oraz wnoszenia op³at za
budowê i konserwacjê urz¹dzeñ melioracyjnych.

Odnosz¹c siê do reformy KRUS, zebrani zwrócili uwagê, ¿e pojêcie „rol-
nik” powinno zostaæ zdefiniowane. Ich zdaniem „rolnik” to ktoœ, kto uprawia
ziemiê, hoduje zwierzêta i z tego ¿yje. Wszyscy inni, którzy nale¿¹ do KRUS,
a nie uprawiaj¹ ziemi – chodzi o tak zwane dzia³y specjalne, do których nale-
¿¹ miêdzy innymi: hodowle drobiu, pieczarkarnie oraz szklarnie – nie powinni
mieæ prawa do ubezpieczenia siê w KRUS. Wspomniana wczeœniej reforma
podzieli³a rolników na tych, którzy maj¹ do 50 ha i stawka im siê nie zmieni³a,
oraz na tych, którzy maj¹ powy¿ej 50 ha i co kolejne 50 ha ich stawka jest
mno¿ona razy x. Œwiadczenie nabyte w ten sposób ma byæ takie samo jak
œwiadczenie dla tych, którzy p³ac¹ sk³adkê najni¿sz¹, co nie jest sprawiedliwe.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.08.29

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora S³awomira Kowalskie-

go na 81. posiedzeniu Senatu w dniu 29 lipca 2011 r., przes³ane przy piœmie z dnia
2 sierpnia 2011 r. znak BPS/DSK-043-3899/11 uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

1. Dlaczego kwestia odpowiedzialnoœci wylêgarni za wys³anie do kurnika piskl¹t
zagro¿onych salmonell¹ zosta³a pominiêta?

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr 1003/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
wdra¿aj¹cym rozporz¹dzenie (WE) Nr 2160/2003 w odniesieniu do celu wspólnotowe-
go ograniczenia powszechnego wystêpowania niektórych serotypów salmonelli w sta-
dach hodowlanych gatunku Gallus gallus oraz zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie (WE)
nr 2160/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 1.7.2005, str. 12), które obowi¹zywa³o w chwili
tworzenia Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach
kur hodowlanych, podjêcie decyzji czy pobieranie próbek w ramach powy¿szego pro-
gramu odbêdzie siê na poziomie wylêgarni czy gospodarstwa nale¿a³o do kompetencji
w³aœciwego organu pañstwa cz³onkowskiego. W przypadku Polski kompetencja ta
przys³ugiwa³a G³ównemu Lekarzowi Weterynarii. W Polsce podjêto decyzjê, ¿e badania
bêd¹ odbywa³y siê na poziomie gospodarstwa.

Objêcie programem stad hodowlanych kur, mia³o na celu zapewnienie produkcji
jaj wylêgowych wolnych od zaka¿eñ Salmonell¹, co przek³ada siê póŸniej na wyl¹g pis-
kl¹t wolnych od tego patogenu.

Identyczne rozwi¹zanie prawne przyjêto w rozporz¹dzeniu Komisji (UE) nr 200/2010
z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporz¹dzenia (WE) nr 2160/2003 Par-
lamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu unijnego ograniczenia czêstoœci
wystêpowania serotypów salmonelli w doros³ych stadach hodowlanych gatunku Gal-
lus gallus (Dz. Urz. UE L 61 z 11.3.2010, str. 1), które zast¹pi³o rozporz¹dzenie
nr 1003/2005.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w przypadku objêcia programem wylêgarni, badanie wykony-
wane by³oby tylko raz po wykluciu piskl¹t, a pisklêta trafiaj¹ce na fermy nie by³yby ju¿
badane tak intensywnie, jak jest to stosowane obecnie kiedy stado kur hodowlanych
jest badane co 3 tygodnie.

Dodatkowo informujê, ¿e w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badañ w kie-
runku pa³eczek Salmonelli u piskl¹t jednodniowych w próbkach pobranych przez ho-
dowcê nale¿a³oby stosowaæ przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z zasadami rêkojmi
sprzedawca jest odpowiedzialny wzglêdem kupuj¹cego, je¿eli rzecz sprzedana (w tym
przypadku pisklê jednodniowe) ma wadê zmniejszaj¹c¹ jej wartoœæ lub u¿ytecznoœæ
(w tym przypadku zaka¿enie S. Enteritidis lub S. Typhimurium) ze wzglêdu na cel
w umowie oznaczony albo wynikaj¹cy z okolicznoœci lub z przeznaczenia rzeczy, m.in.
je¿eli rzecz nie ma w³aœciwoœci, o których istnieniu zapewni³ kupuj¹cego.

2. Dlaczego w 2010 r. hodowca brojlerów zmuszony by³ do sprzeda¿y kurczaków na
tzw. ubój sanitarny za pó³ ceny w przypadku wykrycia salmonelli w odchodach, skoro
nie oznacza to, ¿e równoczeœnie zagro¿one jest miêso?

Prawo ¿ywnoœciowe oparte jest na zasadzie odpowiedzialnoœci producentów za bez-
pieczeñstwo ¿ywnoœci i pasz. Zgodnie z art. 17 rozporz¹dzenia (WE) Nr 178/2002 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj¹cego ogólne
zasady i wymagania prawa ¿ywnoœciowego, powo³uj¹cego Europejski Urz¹d ds. Bez-
pieczeñstwa ¯ywnoœci i Weterynarii oraz ustanawiaj¹cego procedury w zakresie bez-
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pieczeñstwa ¿ywnoœci (Dz. Urz. UE L 31 z 1.2.2002, str. 1, z póŸn. zm.) „Podmioty
dzia³aj¹ce na rynku spo¿ywczym i pasz zapewniaj¹ na wszystkich etapach produkcji,
przetwarzania i dystrybucji w przedsiêbiorstwach bêd¹cych pod ich kontrol¹, zgod-
noœæ tej ¿ywnoœci lub pasz z wymogami prawa ¿ywnoœciowego w³aœciwymi dla ich dzia-
³alnoœci i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów”. Zgodnie z przepisami ww.
artyku³u pañstwom cz³onkowskim przypisano rolê wprowadzania w ¿ycie prawa ¿yw-
noœciowego, monitorowania oraz kontrolowania przestrzegania przez podmioty dzia³a-
j¹ce na rynku spo¿ywczym i pasz odpowiednich przepisów prawa ¿ywnoœciowego, na
wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Organy Inspekcji Weterynaryjnej nie posiadaj¹ natomiast kompetencji do nakaza-
nia rzeŸniom drobiu zakupu drobiu pochodz¹cego ze stad, w których wykryto pa³eczki
Salmonelli objête programem, za ceny satysfakcjonuj¹ce hodowców. Powy¿sze kwestie
reguluj¹ umowy cywilnoprawne, zawierane pomiêdzy posiadaczami drobiu, a poszcze-
gólnymi zak³adami prowadz¹cymi ubój drobiu.

Podkreœliæ przy tym nale¿y, ¿e program zwalczania niektórych serotypów Salmonel-
li by³ wprowadzany wieloetapowo i przed wprowadzeniem przepisów odnosz¹cych siê
do stad brojlerów, od 2007 r. obejmowa³ on stada hodowlane. Mia³o to na celu zapew-
nienie, m.in. hodowcom brojlerów, dostaw piskl¹t spe³niaj¹cych wymagania zdrowot-
ne okreœlone w rozporz¹dzeniu (WE) Nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych okreœlonych od-
zwierzêcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez ¿ywnoœæ (Dz. Urz. UE
L 325 z 12.12.2003, str. 1). Natomiast na hodowcy spoczywa obowi¹zek zapewnienia
utrzymania w³aœciwego statusu zdrowotnego zwierz¹t, poprzez stosowanie œrodków
bioasekuracji na fermie.

Ponadto zauwa¿yæ nale¿y, ¿e wykrycie pa³eczek Salmonelli w próbkach odchodów
co prawda nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem patogenu w miêsie, jednak¿e, jak
wskazuje dostêpna literatura naukowa, stres transportowy i przedubojowy prowadzi
do obni¿enia odpornoœci i w konsekwencji do przemieszczenia patogenów do krwi oraz
narz¹dów, przez co zasadniczo wzrasta ryzyko wyst¹pienia pa³eczek Salmonelli w miê-
sie. Aktualnie Komisja Europejska prowadzi prace maj¹ce na celu opracowanie przepi-
sów wykonawczych dotycz¹cych wdro¿enia kryterium mikrobiologicznego, okreœlone-
go w za³¹czniku II czêœæ E ww. rozporz¹dzania tj. „Salmonella: nie stwierdzono obecno-
œci w 25 gramach”. W przepisach tych okreœlone zostanie ile próbek nale¿y pobraæ, kie-
dy maj¹ zostaæ pobrane i jak¹ metod¹ badane, aby potwierdziæ spe³nienie ww.
kryterium mikrobiologicznego.

Przewiduje siê, ¿e odpowiednie rozporz¹dzenie Komisji wdra¿aj¹ce oraz zmienia-
j¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiolo-
gicznych dotycz¹cych œrodków spo¿ywczych po dokonaniu og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Unii Europejskiej zacznie obowi¹zywaæ od 1 grudnia 2011 r.

3. Dlaczego brojlery kurze nie s¹ monitorowane od pierwszego dnia tylko od trzecie-
go tygodnia i jakim prawem od 1 stycznia 2011 r. lekarze powiatowi nie chc¹ wydaæ ani
decyzji, ani œwiadectwa zdrowia?

Zgodnie z ust. 1 lit. b za³¹cznika do rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 646/2007
z dnia 12 czerwca 2007 r. wykonuj¹cego rozporz¹dzenie (WE) nr 2160/2003 Parla-
mentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia czê-
stoœci wystêpowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u brojlerów
i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 1091/2005 (Dz. Urz. UE L 151 z 13.06.2007,
str. 21, z póŸn. zm.), a wiêc aktu prawnego bezpoœrednio stosowanego we wszystkich
pañstwach cz³onkowskich, w stadach brojlerów pobieranie próbek przeprowadzane
jest z inicjatywy podmiotu prowadz¹cego przedsiêbiorstwo spo¿ywcze oraz przez w³a-
œciwy organ.

Pobieranie próbek w stadach brojlerów z inicjatywy podmiotu prowadz¹cego przed-
siêbiorstwo spo¿ywcze odbywa siê zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporz¹dzenia (WE)
nr 2160/2003 w ci¹gu trzech tygodni przed przemieszczeniem ptaków do rzeŸni.
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Ka¿dego roku powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki z co najmniej jednego
stada brojlerów z 10% gospodarstw licz¹cych ponad 5 000 ptaków. Powinno siê tego
dokonywaæ w oparciu o zagro¿enie, ka¿dorazowo gdy powiatowy lekarz weterynarii
uzna, ze zachodzi taka koniecznoœæ.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e poza obowi¹zkowym badaniem przed przemieszczeniem do
rzeŸni, hodowcy mog¹ wykonywaæ badania laboratoryjne u m³odszego drobiu w celu
sprawdzenia jego zdrowotnoœci.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e program zwalczania Salmonelli w stadach
brojlerów nie przewiduje wydawania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji ad-
ministracyjnej nakazuj¹cej zabicie lub ubój brojlerów. W zwi¹zku z powy¿szym, pro-
gram nie zak³ada wyp³acania odszkodowañ dla hodowców.

Obowi¹zek wystawiania œwiadectw zdrowia wynika natomiast z przepisów za³¹cz-
nika I, sekcji IV, rozdzia³u V, czêœci A art. 1 rozporz¹dzenia nr 854/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj¹cego szczególne przepisy
dotycz¹ce organizacji urzêdowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia
zwierzêcego przeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004,
str. 206, z póŸn. zm.).

Zgodnie z ust. 1.9.5 za³¹cznika do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 wrzeœ-
nia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych se-
rotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata
2009–2011 (Dz. U. Nr 173, poz. 1345, z póŸn. zm.) przy przemieszczaniu zaka¿onych
brojlerów do rzeŸni w œwiadectwie zdrowia umieszcza siê informacjê o ich pochodzeniu
z zaka¿onego stada.

Dodatkowo uprzejmie informujê, ¿e z wyjaœnieñ otrzymanych od G³ównego Leka-
rza Weterynarii wynika, ¿e do tej pory organ ten nie otrzyma³ ¿adnych sygna³ów
w sprawie problemów zwi¹zanych z wystawianiem œwiadectw zdrowia dla drobiu kie-
rowanego do uboju.

4. Ile bud¿etowych pieniêdzy wydano na walkê z salmonell¹ u drobiu?
W latach 2007–2010 koszty kwalifikowane poniesione na realizacjê krajowych pro-

gramów zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych, kur
niosek, brojlerów oraz indyków rzeŸnych i hodowlanych wynios³y 100 115 326,40 z³,
z czego 99 042 753,14 z³ stanowi³y koszty odszkodowañ dla hodowców za zwierzêta za-
bite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie
zwierzêta pad³e w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy w trak-
cie realizacji powy¿szych programów oraz za zniszczone lub poddane obróbce jaja wy-
lêgowe i jaja konsumpcyjne. Ponadto nale¿y podkreœliæ, ¿e wk³ad finansowy Wspólnoty
wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez dane pañstwo cz³onkow-
skie. W zwi¹zku z powy¿szym, Komisja Europejska zwróci³a 33 101 367,01 z³ za ponie-
sione koszty w latach 2007–2009. Koszty poniesione w 2010 r. s¹ w trakcie rozliczania
przez Komisjê Europejsk¹.

5. Co dzieje siê z pieniêdzmi, które hodowcy ju¿ dwa lata musz¹ wp³acaæ na Fun-
dusz Promocji Miêsa Drobiowego? Nigdzie nie dostrzega siê ¿adnej reklamy ani miêsa
drobiowego, ani jaj.

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spo¿yw-
czych (Dz. U. Nr 97, poz. 799 oraz 2010 Nr 228, poz.1486) zakreœla jedynie pole dzia-
³añ, natomiast ustalenie konkretnych zadañ realizowanych ze œrodków funduszy pro-
mocji w danym roku nale¿y do wy³¹cznej kompetencji komisji zarz¹dzaj¹cych. W ich
sk³ad wchodz¹ przedstawiciele poszczególnych bran¿ (po 4 przedstawicieli producen-
tów i przetwórców oraz po 1 przedstawicielu izb rolniczych). To komisje zarz¹dzaj¹ce
reprezentuj¹ interesy bran¿. Komisja Zarz¹dzaj¹ca Funduszu Promocji Miêsa Drobio-
wego w swych zasadach gospodarowania oraz corocznym planie finansowym Fundu-
szu Promocji Miêsa Drobiowego, okreœla zadania mieszcz¹ce siê w zakresie celów
i dzia³añ okreœlonych w ustawie oraz decyduje jakie zadania bêd¹ wspó³finansowane
ze œrodków funduszu.
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Ponadto, uprzejmie informujê, ¿e na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, za-
sady gospodarowania œrodkami finansowymi danego funduszu promocji, plan finan-
sowy na poszczególny rok oraz sprawozdanie rzeczowe danego funduszu, udostêp-
niane s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Rynku Rolnego.

6. Hodowcy wnosz¹, aby uprawnienia lekarzy weterynarii rozszerzyæ o mo¿liwoœæ
kontroli produktów ¿ywnoœciowych na drodze od producenta a¿ do konsumenta, a nie
jak to jest w tej chwili – od producenta do przetwórcy, wy³¹czaj¹c z tego hurtowników
i detalistów. Obecna sytuacja powoduje, ¿e kontroluje siê producentów krajowych,
a importerów nie. Importowane drób i jaja powinny byæ tak samo kontrolowane jak na-
sze, krajowe. Kontrole powinny dotyczyæ sposobu hodowli, karmienia (pasze z dodat-
kami m¹czek miêsno-kostnych, stymulatorów wzrostu i innych dodatków u nas
zakazanych) oraz warunków œrodowiskowych (powierzchni na ptaka).

Odnoœnie do kontroli produktów ¿ywnoœciowych na drodze od producenta do konsu-
menta nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia (WE) Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalaj¹cego ogólne zasady
i wymagania prawa ¿ywnoœciowego, powo³uj¹cego Europejski Urz¹d ds. Bezpieczeñ-
stwa ¯ywnoœci oraz ustanawiaj¹cego procedury w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci
producenci ¿ywnoœci, a tak¿e inne podmioty dzia³aj¹ce na rynku spo¿ywczym, które
prowadz¹ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania i dys-
trybucji ¿ywnoœci maj¹ obowi¹zek spe³niania wymagañ prawa ¿ywnoœciowego, jak rów-
nie¿ to na nich spoczywa odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo wprowadzanej na rynek
¿ywnoœci. Nale¿y zapewniæ, ¿e na rynek nie mo¿e byæ wprowadzany ¿aden niebezpiecz-
ny œrodek spo¿ywczy.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e przepisy art. 73 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225,
z póŸn. zm.) wskazuj¹, ¿e organami urzêdowej kontroli dla produktów pochodzenia zwie-
rzêcego znajduj¹cych siê w handlu detalicznym jest Pañstwowa Inspekcja Sanitarna.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze, ci¹g³oœæ nadzoru nad bezpieczeñstwem ¿ywnoœci
w ³añcuchu „od pola do sto³u” pozostaje zachowana, zmienia siê jedynie organ kontroli
odpowiedzialny za ¿ywnoœæ bêd¹c¹ przedmiotem handlu detalicznego. Czynnoœci kon-
trolne w tym przypadku s¹ przeprowadzane przez inspektorów Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej a nie inspektorów Inspekcji Weterynaryjnej.

W odniesieniu do ¿ywnoœci importowanej nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z przepisami
ww. rozporz¹dzenia (WE) nr 178/2002 ¿ywnoœæ i pasze przywo¿one na terytorium Unii
Europejskiej w celu wprowadzenia na rynek musz¹ spe³niæ wymagania unijnego pra-
wa ¿ywnoœciowego lub im odpowiadaj¹ce albo byæ zgodne z wymaganiami okreœlonymi
w umowach pomiêdzy pañstwem cz³onkowskim i pañstwem trzecim.

Ponadto, zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia (WE) nr 882/2004 z dnia 29 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie kontroli urzêdowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgod-
noœci z prawem paszowym i ¿ywnoœciowym oraz regu³ami dotycz¹cymi zdrowia zwie-
rz¹t i dobrostanu zwierz¹t (Dz. Urz. UE L 165 z 30.4.2004, str. 1, z póŸn. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), pasze i ¿ywnoœæ pochodz¹ce
z pañstw trzecich musz¹ zostaæ poddane kontrolom urzêdowym przed dopuszczeniem
do swobodnego obrotu w Unii Europejskiej, w szczególnoœci w przypadku pasz i ¿yw-
noœci, co do których istnieje zwiêkszone ryzyko zanieczyszczenia. W celu zapewnienia
sprawniejszej organizacji kontroli urzêdowych pasz i ¿ywnoœci z pañstw trzecich oraz
w celu u³atwienia przep³ywu handlowego, zosta³y wyznaczone okreœlone miejsca wej-
œcia pasz i ¿ywnoœci z pañstw trzecich na terytorium Unii Europejskiej, jak równie¿ wy-
magane jest uprzednie zg³oszenie przywozu towarów na ww. terytorium. Pañstwa trze-
cie s¹ równie¿ zobowi¹zane do przekazywania informacji dotycz¹cych ich systemów
kontroli. Informacje te powinny byæ opracowywane zgodnie z unijnymi wytycznymi
oraz byæ podstaw¹ do odpowiednich kontroli w danym pañstwie trzecim. W celu zapew-
nienia, ¿e przywo¿one towary s¹ zgodne lub równowa¿ne z unijnym prawem paszowym
i ¿ywnoœciowym zosta³y ustanowione procedury umo¿liwiaj¹ce okreœlenie warunków
ich przywozu oraz wymogów w zakresie certyfikacji.
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Niezale¿nie od powy¿szego nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e ogólne przepisy ww. rozpo-
rz¹dzenia 882/2004 dotycz¹ce kontroli urzêdowych w pañstwach cz³onkowskich maj¹
równie¿ zastosowanie do kontroli urzêdowych wszystkich pasz i ¿ywnoœci, ³¹cznie z pa-
szami i ¿ywnoœci¹ pochodzenia zwierzêcego pochodz¹cych z pañstw trzecich.

Dodatkowo zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu
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 specjalne,
rozdz. 3, t. 45, str. 14) podmioty, dzia³aj¹ce na rynku spo¿ywczym, które zajmuj¹ siê
przywozem produktów pochodzenia zwierzêcego z pañstw trzecich s¹ zobowi¹zane za-
pewniæ, ¿e pañstwo trzecie wysy³ki lub jego czêœæ znajduje siê na listach og³aszanych
przez Komisjê Europejsk¹ a zak³ad dokonuj¹cy wysy³ki lub, w którym produkt zosta³
przygotowany lub wyprodukowany znajduje siê w wykazie zak³adów uprawnionych do
wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej. Maj¹c na uwadze powy¿-
sze, opracowane zosta³y unijne akty prawne, które zawieraj¹ m.in. listy pañstw, z któ-
rych przywóz na terytorium Unii Europejskiej jest dozwolony. Na stronie internetowej
Komisji Europejskiej, pod adresem: http://ec.europa.eu/tfood/food/biosafety/estab-
lishment/third country/index en.htm publikowana jest równie¿ lista zak³adów zloka-
lizowanych na terytoriach pañstw trzecich, z których dopuszcza siê przywóz produk-
tów pochodzenia zwierzêcego na terytorium Unii Europejskiej.

7. Zagadnienia dotycz¹ce prawa wodnego obowi¹zuj¹cego w Polsce i braku jego
skutecznoœci.

Zasady utrzymania urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych okreœla art. 77
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,
z póŸn. zm.). Wynika z niego, ¿e utrzymywanie urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³o-
wych nale¿y do zainteresowanych w³aœcicieli gruntów, a je¿eli urz¹dzenia te s¹ objête
dzia³alnoœci¹ spó³ki wodnej – ich utrzymanie nale¿y do tej spó³ki (art. 77 ust. 1).

Ponadto zgodnie z ogóln¹ zasad¹ wynikaj¹c¹ z art. 64 ust. 1a ustawy Prawo wodne,
w kosztach utrzymania urz¹dzeñ wodnych powinien uczestniczyæ ten, kto odnosi z nich
korzyœci. Ustalenia i podzia³u kosztów dokonuje w drodze decyzji organ w³aœciwy do wy-
dania pozwolenia wodnoprawnego. Przepis ten mo¿e byæ stosowany, m.in. w stosunku
do w³aœcicieli dzia³ek zabudowanych po³o¿onych poza obszarem oddzia³ywania, okreœlo-
nym na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada
2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywieraj¹ korzystny wp³yw
urz¹dzenia melioracji wodnych szczegó³owych (Dz. U. Nr 226, poz. 1652).

W przypadku urz¹dzeñ melioracyjnych, objêtych dzia³alnoœci¹ spó³ki wodnej, pro-
blem ten reguluje art. 171 ustawy Prawo wodne. Wynika z niego, ¿e osoby fizyczne lub
osoby prawne, które nie s¹ cz³onkami spó³ki wodnej, a odnosz¹ korzyœci z urz¹dzeñ
spó³ki wodnej lub przyczyniaj¹ siê do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spó³ka
zosta³a utworzona, obowi¹zane s¹ do ponoszenia œwiadczeñ na rzecz spó³ki. Wysokoœæ
i rodzaj tych œwiadczeñ usta³a w drodze decyzji starosta.

Z cytowanych przepisów wynika jednoznacznie, ¿e na mocy ustawy Prawo wodne
obowi¹zek utrzymywania urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych, spoczywa na
w³aœcicielach gruntów, na które urz¹dzenia te wywieraj¹ korzystny wp³yw oraz na in-
nych osobach fizycznych lub prawnych, które odnosz¹ korzyœci z urz¹dzeñ melioracji
wodnych szczegó³owych. Ustawa nie narzuca formy organizacyjnej, w jakiej powinny
byæ wykonywane zadania zwi¹zane z utrzymywaniem ww. urz¹dzeñ, okreœla nato-
miast sposób postêpowania w sytuacji gdy zadania te nie s¹ realizowane w³aœciwie.

Dodatkowo na podstawie art. 77 ust. 2 ww. ustawy, w sytuacji gdy obowi¹zek
utrzymywania urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych nie jest wykonywany,
wówczas organ w³aœciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego (jest nim na ogó³ sta-
rosta), ustala w drodze decyzji, proporcjonalnie do korzyœci odnoszonych przez w³aœci-
cieli zmeliorowanych gruntów, szczegó³owe zakresy i terminy wykonania przez tych
w³aœcicieli powy¿szego obowi¹zku. Starosta sprawuje równie¿ nadzór i kontrolê nad
dzia³alnoœci¹ spó³ek wodnych (art. 178).
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Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Najwy¿sza Izba Kontroli na podstawie wyników przeprowadzo-
nej kontroli utrzymania melioracji wodnych szczegó³owych negatywnie oceni³a dzia³al-
noœæ starostów w tym zakresie. W ocenie NIK nadzór starostów nad zapewnieniem
w³aœciwego utrzymania urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych nie by³ realizowa-
ny, mimo istniej¹cego obowi¹zku prawnego oraz ewidentnych potrzeb w tym zakresie.
Brak podejmowania przez starostów dzia³añ wobec w³aœcicieli zmeliorowanych grun-
tów niewywi¹zuj¹cych siê z obowi¹zku utrzymywania ww. urz¹dzeñ, jak równie¿ nie-
wykonywanie nadzoru nad dzia³alnoœci¹ spó³ek wodnych uznano za jedn¹ z g³ównych
przyczyn zaniedbañ w utrzymaniu urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych.

W zwi¹zku z powy¿szym zosta³y podjête dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy powy¿-
szej sytuacji.

W dniu 5 maja 2011 r. Rada Ministrów przyjê³a projekt ustawy o szczególnych roz-
wi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi, który przewiduje równie¿ no-
welizacjê ustawy Prawo wodne. W projekcie przewidziano m.in. zmianê organów
w³aœciwych w sprawach gospodarowania wodami, w tym przeniesienie od starosty do
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nadzoru nad utrzymaniem urz¹dzeñ melioracji
wodnych szczegó³owych i nad spó³kami wodnymi.

Projekt powy¿szej ustawy jest obecnie przedmiotem prac Sejmu RP.

8. Zagadnienia dotycz¹ce reformy systemu ubezpieczeñ w KRUS.
Wspomniane przez Pana Senatora zró¿nicowanie sk³adek na ubezpieczenie

emerytalno-rentowe rolników zosta³o wprowadzone od 1 paŸdziernika 2009 r., na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników (Dz. U. Nr 79, poz. 667). Powy¿sze zmiany polegaj¹ na tym, ¿e rol-
nicy prowadz¹cy dzia³alnoœæ rolnicz¹ na du¿¹ skalê, tj. prowadz¹cy gospodarstwa rol-
ne o obszarze u¿ytków rolnych przekraczaj¹cym 50 ha przeliczeniowych, op³acaj¹
dodatkow¹ zró¿nicowan¹ sk³adkê na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w zale¿noœci
od wielkoœci gospodarstwa rolnego. Bez zmian pozosta³a wysokoœæ sk³adki podstawo-
wej, wynosz¹cej dla wszystkich ubezpieczonych – bez wzglêdu na wielkoœæ gospodar-
stwa rolnego – 10% emerytury podstawowej miesiêcznie. Przedmiotowa zmiana nie
przewiduje zwiêkszenia œwiadczeñ emerytalno-rentowych dla rolników maj¹cych p³a-
ciæ sk³adkê dodatkow¹, bowiem jej celem by³o zwiêkszenie udzia³u niektórych ubezpie-
czonych – prowadz¹cych wysokodochodowe gospodarstwa rolne – w finansowaniu
wydatków na œwiadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego rolników.
Ustawodawca wyszed³ z za³o¿enia, ¿e op³acana w jednakowej wysokoœci sk³adka na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez wszystkich rolników, bez wzglêdu na ich do-
chód z gospodarstwa rolnego oznacza, ¿e system w jednakowym stopniu dotuje rolni-
ków o niskich dochodach i tych, których staæ na wiêkszy udzia³ w finansowaniu
otrzymywanego œwiadczenia. Przyjmuj¹c z jednej strony wiêksz¹ dochodowoœæ du¿ych
gospodarstw rolnych, z drugiej zaœ strony finansowanie ubezpieczenia emerytalno-
-rentowego rolników przede wszystkim z dotacji bud¿etowej pañstwa uznano, ¿e
przedmiotowe rozwi¹zanie oznacza bardziej sprawiedliwe roz³o¿enie udzia³u ubez-
pieczonych w sfinansowaniu ubezpieczenia. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przedmiotowa
zmiana stanowi jedynie wstêp do generalnej reformy systemu ubezpieczenia spo³ecz-
nego rolników.

Zadanie przygotowania koncepcji reformy ca³ego systemu ubezpieczenia spo³ecz-
nego rolników, Prezes Rady Ministrów powierzy³ Miêdzyresortowemu Zespo³owi do
spraw Reformy Sytemu Ubezpieczenia Spo³ecznego Rolników, którego pracami kieruje
Minister, Szef Zespo³u Doradców Strategicznych Pan Micha³ Boni. Przedmiotowe zada-
nie jest ujête w czêœci zadaniowej Programu Prac Rz¹du na 2011 r. Obecnie trwaj¹ pra-
ce studialne i analityczne, które oprócz dyskusji na temat zasad funkcjonowania
systemu ubezpieczenia spo³ecznego rolników, dotycz¹ tak¿e szerokiego zakresu zagad-
nieñ niezwi¹zanych bezpoœrednio z systemem ubezpieczenia spo³ecznego rolników ale
maj¹cych na niego wp³yw, w tym m.in. analizy dochodowoœci gospodarstw rolnych
w Polsce, podatków w rolnictwie, rynku pracy na obszarach wiejskich oraz zagadnieñ
zwi¹zanych z oddzia³ywaniem instrumentów pañstwa na przemiany strukturalne na
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wsi. Poruszana przez Pana Senatora kwestia dotycz¹ca definicji „rolnika”, jako jedno
z podstawowych zagadnieñ dotycz¹cych funkcjonowania odrêbnego systemu ubezpie-
czenia spo³ecznego rolników równie¿ jest przedmiotem prac tego zespo³u.

Na dzieñ dzisiejszy nie zosta³y przygotowane jeszcze konkretne propozycje roz-
wi¹zañ reformuj¹cych poszczególne elementy systemu ubezpieczenia spo³ecznego rol-
ników. Jednak z chwil¹ opracowania przez ten Zespó³ koncepcji reformy, zostanie ona
poddana publicznej debacie, zanim przyjmie kszta³t projektu stosownej ustawy.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Andrzej Butra
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Oœwiadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

W zwi¹zku z wyrokiem Wy¿szego S¹du Krajowego w Hamburgu w spra-
wie „Pomorski przeciwko miastu Hamburg” oraz po zapoznaniu siê z odpo-
wiedziami Ministerstwa Spraw Zagranicznych na interpelacje poselskie
w niniejszej sprawie pragnê podnieœæ, co nastêpuje.

Ze wzglêdu na wagê sprawy oraz jej znaczenie dla wielu obywateli pol-
skich interpelujê o udzielenie wyjaœnieñ w sprawie braku skutecznych dzia³añ
po stronie s³u¿b podleg³ych Ministerstwu Spraw Zagranicznych w celu przeciw-
dzia³ania naruszeniu przez stronê niemieck¹ postanowieñ Traktatu miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹ Niemiec o dobrym s¹siedztwie
i przyjaznej wspó³pracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.

Korzystaj¹c na wstêpie z prawa repliki wobec stanowiska, jakie w spra-
wie zajmuje MSZ w „kwestii kampanii medialnej”, podwa¿aj¹cego jakoœæ
pracy, obiektywizm i motywacje mediów w przedmiotowej sprawie, stwier-
dzam, i¿ nie mo¿na z tego wzglêdu deprecjonowaæ wytworzonej przez media
opinii zatroskanych obywateli o sprawie, która jest wa¿ka dla wielu Polaków
i budzi emocje nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech. Od sprawy tej nie mo¿na
abstrahowaæ ani pozostawiaæ jej „swojemu biegowi”, bez adekwatnego i zde-
terminowanego zaanga¿owania ze strony polskiego rz¹du.

Nie powielaj¹c zagadnieñ i pytañ co do których Ministerstwo Spraw
Zagranicznych zajê³o ju¿ stanowisko i udzieli³o informacji, chcia³bym pod-
nieœæ kwestiê absolutnie zasadnicz¹ w przedmiotowej sprawie, której MSZ
zdaje siê nie dostrzegaæ, a na pewno nie nadaje tej sprawie odpowiedniej wa-
gi – otó¿ faktem bezspornym jest, ¿e niemiecki urz¹d orzek³, i¿ obywatelki pol-
skie (córki) nie maj¹ w trybie kontaktów nadzorowanych z obywatelem
polskim (ojcem) prawa do swobodnego pos³ugiwania siê jêzykiem polskim,
a niemiecki krajowy s¹d cywilny orzek³ zgodnoœæ takiego dzia³ania z prawem
i nie dopatrzy³ siê w nim czynu dyskryminuj¹cego.

Okolicznoœci pozostawiaj¹ce w¹tpliwoœci co do intencji, czynów i dzia³añ
poszkodowanego, na jakie powo³uje siê MSZ w niniejszej sprawie, to jest
skutki pozbawienia w³adzy rodzicielskiej pana W. Pomorskiego, przyczyn
udzielenia mu prawa wy³¹cznie do kontaktów nadzorowanych, przyczyn roz-
padu jego ma³¿eñstwa, jak równie¿ okolicznoœci niepe³nego wykorzystania
przez pana W. Pomorskiego pomocy konsularnej w trakcie postêpowania
przed Urzêdem ds. M³odzie¿y w Hamburgu-Bergedorf w Niemczech czy profe-
sjonalnej pomocy prawnej udzielonej w Wiedniu, oraz kwestie poboczne
w postaci wykorzystania ofiarowanych przez MSZ œrodków na cele statuto-
we stowarzyszenia za³o¿onego przez pana W. Pomorskiego pozostaj¹ –
w moim przekonaniu – bez bezpoœredniego zwi¹zku z przywo³anymi powy¿ej
orzeczeniami urzêdu i s¹du. W¹tki poboczne i b³êdy poszkodowanego nie mo-
g¹ przes³aniaæ bowiem zasadniczych okolicznoœci w sprawie.

Otó¿ w przedmiotowej sprawie nale¿y przede wszystkim podnieœæ, i¿ wo-
bec obywateli polskich urz¹d niemiecki u¿ywa jako conditio sine qua non
kontaktu ojca z córkami obowi¹zku pos³ugiwania siê jêzykiem niemieckim
w zwi¹zku z realizacj¹ orzeczenia s¹du rodzinnego, a s¹d cywilny stwierdza,
i¿ nie stanowi to dyskryminacji, poniewa¿ urz¹d kierowa³ siê dobrem dzieci.

Czy dzia³aniem dla dobra dzieci jest zakaz prowadzenia w jêzyku pol-
skim rozmowy z ojcem (przypominam – rozmowy obywateli polskich), dlatego
¿e rozmowa odbywa siê w trybie kontaktu nadzorowanego na terenie RFN
a ojciec zosta³ pozbawiony w³adzy rodzicielskiej? Czy w taki sposób ma siê
wyra¿aæ norma prawna wyra¿ona w przepisie art. 20 i 21 Traktatu miêdzy
RP a RFN o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy – czyli przepis który
nie znajduje w zastosowaniu normatywnych podstaw do wy³¹czenia?

Maj¹c powy¿sze na uwadze, interpelujê o udzielenie odpowiedzi i zajêcie
stanowiska w nastêpuj¹cych kwestiach.

1. Czy w opinii MSZ nie stanowi czynu dyskryminuj¹cego okolicznoœæ, i¿
niemiecki urz¹d orzek³, i¿ obywatelki polskie (córki) nie maj¹ w kontaktach
z obywatelem polskim (ojcem) prawa swobodnego pos³ugiwania siê jêzykiem

60 81. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2011 r.



polskim, a postêpowanie niemieckiego urzêdu nie narusza w tym przypadku
– w opinii ministerstwa – przepisu art. 20 i 21 Traktatu miêdzy RP a RFN o do-
brym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy?

2. Czy w opinii MSZ dobro dziecka w przedmiotowym przypadku mo¿e
polegaæ na wprowadzeniu zakazu pos³ugiwania siê jêzykiem polskim przez
obywateli polskich?

3. Czy MSZ – zdaj¹c sobie sprawê z precedensu, medialnoœci i znaczenia
spo³ecznego sprawy dla Polaków ¿yj¹cych na terenie RFN i Austrii – podj¹³
dzia³ania w ramach po³¹czonego postêpowania przed S¹dem Rejonowym dla
Wiednia-Œródmieœcie o pozbawienie w³adzy rodzicielskiej pana W. Pomor-
skiego, w celu pomocy w spe³nieniu przez niego przes³anek ustawowych po-
zwalaj¹cych na dalsze pe³nienie przez niego w³adzy rodzicielskiej
i nieodebranie mu tych praw, dziêki czemu mia³by zapewnione prawo do sta-
nowienia o wyborze jêzyka, jakiego córki mog³yby siê uczyæ?

4. Czy MSZ kontaktowa³ siê z panem W. Pomorskim i oferowa³ pomoc
w podjêciu nowego postêpowania przed S¹dem Rejonowym dla Wiednia-
-Œródmieœcie w celu przywrócenia w³adzy rodzicielskiej, to jest odpowiedniego
powództwa uregulowanego w przepisach austriackich, adekwatnego do insty-
tucji uregulowanej w art. 111 §2 polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuñczego?

Ponadto, w zwi¹zku z informacjami udzielonymi przez Ministerstwo
Sprawiedliwoœci w niniejszej sprawie, interpelujê i proszê o udzielenie infor-
macji w nastêpuj¹cych kwestiach.

1. Czy dotychczasowe ustalenia w sprawie prowadz¹ MSZ do konstata-
cji, i¿ na terenie Republiki Federalnej Niemiec nie ma Polonii, która mog³aby
uzyskaæ status mniejszoœci narodowej?*

2. Czy ministerstwo podtrzymuje swoje stanowisko, i¿ ewentualne uzy-
skanie statusu mniejszoœci dla Polonii w Niemczech (chocia¿by w podnoszo-
nej formule wzajemnoœci, w jakiej mniejszoœæ niemiecka (procentowo
mniejsza) posiada w RP) „nie zmieni sytuacji dla wiêkszoœci osób polskiego
pochodzenia w tym kraju”?

3. Poniewa¿ Wy¿szy S¹d Krajowy w Hamburgu jako S¹d Odwo³awczy
w sprawie „Pomorski przeciwko miastu Hamburg” nie podzieli³ stanowiska mi-
nisterstwa w tego typu sprawach, i¿ „nieprzychylne decyzje dla polskich oby-
wateli wynika³y z braku wyczucia konkretnych pracowników niemieckiego
Urzêdu ds. M³odzie¿y” oraz œwiadczy³y o „braku indywidualnych pracowni-
ków Urzêdu ds. M³odzie¿y przy podejmowaniu konkretnych decyzji”, ale po-
twierdzi³ zgodnoœæ dzia³ania Urzêdu ds. M³odzie¿y w Hamburgu-Bergedorf
z prawem i niedokonywaniem przez urzêdników wy¿ej wymienionego urzêdu
praktyk dyskryminuj¹cych, wnoszê o udzielenie informacji, jakie stanowisko
zajê³y w tego typu sprawach na przysz³oœæ i jakich czynnoœci dokona³y s³u¿by
dyplomatyczne i konsularne podleg³e ministerstwu w sprawie orzeczeñ nie-
mieckich s¹dów cywilnych w tej sprawie (oraz w sprawach podobnych na
przysz³oœæ) w celu dostosowania siê do linii orzeczeñ s¹du niemieckiego?**

4. Czy w œwietle orzeczeñ s¹dów niemieckich MSZ i s³u¿by konsularne
uznaj¹ praktykê zakazywania przez niemieckie s¹dy lub urzêdy prowadze-
nia rozmów w jêzyku polskim przez obywateli polskich za dopuszczaln¹
i podlegaj¹c¹ niejako „wy³¹czeniu dyplomatycznemu” ze wzglêdu na zasady
jurysdykcji krajowej i wzajemnej „nieingerencji” innego pañstwa w krajowe
(wewnêtrzne) orzecznictwo s¹dów?

Maj¹c powy¿sze na uwadze, interpelujê jak powy¿ej.

Waldemar Kraska

81. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2011 r. 61

* Tak w zwi¹zku z odpowiedzi¹ pana Jana Borkowskiego sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych z dnia 7 grudnia 2009 r. na interpelacjê nr 12746 pos³a Jana Burego w sprawie braku efektywnych
dzia³añ Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie zapewnienia Polakom mieszkaj¹cym w Niemczech
statusu mniejszoœci narodowej oraz obrony polskich rodziców nara¿onych na bezprecedensowe represje ze
strony niemieckich i austriackich Jugendamtów.

** Tak w zwi¹zku z odpowiedzi¹ pana Jana Borkowskiego sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych na interpelacjê nr 20705 z³o¿on¹ przez pani¹ pose³ Barbarê Marianowsk¹ w sprawie nieprzestrzega-
nia przez stronê niemieck¹ Traktatu miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹ Niemiec
o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy, podpisanego w Bonn 17 czerwca 1991 r.



OdpowiedŸ

Warszawa, 18 sierpnia 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Waldemara Kraski z³o¿one podczas

81. posiedzenia Senatu w sprawie „Pomorski przeciwko miastu Hamburg” (pismo
nr BPS/DSK-043-3900/11 z dnia 2 sierpnia 2011 r.), uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Poruszona w oœwiadczeniu sprawa dotycz¹ca pana Wojciecha Pomorskiego znana
jest Ministerstwu Spraw Zagranicznych od 2004 r., kiedy to po raz pierwszy zwróci³ siê
on o pomoc do polskiego urzêdu konsularnego. Od tego czasu w³aœciwy terytorialnie
Konsulat Generalny RP w Hamburgu zaanga¿owa³ siê w udzielenie p. W. Pomorskiemu
pomocy konsularnej, pomimo faktu, ¿e jest on równie¿ obywatelem niemieckim, za-
mieszkuj¹cym na sta³e w Niemczech, co znacz¹co ogranicza mo¿liwoœci dzia³ania pol-
skiego urzêdu konsularnego w tej sprawie.

Dzia³ania urzêdowe w³adz polskich wobec w³adz pañstw obcych mog¹ dotyczyæ
osób, które posiadaj¹ obywatelstwo polskie i nie s¹ obywatelami pañstwa przyjmuj¹ce-
go. Wynika to z zasady wy³¹cznoœci w³asnego obywatelstwa, która skutkuje stosowa-
niem w³asnego prawa do w³asnego obywatela, bez uznawania prawa pañstwa, którego
obywatelstwo osoba tak¿e posiada. W prawie polskim zasada ta jest wyra¿ona w art. 4
ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim.

W kwestii wyroku Wy¿szego S¹du Krajowego (Oberlandsgericht) w Hamburgu
w sprawie cywilnej z powództwa Wojciecha Pomorskiego przeciwko Wolnemu i Han-
zeatyckiemu Miastu Hamburg o zadoœæuczynienie w zwi¹zku z naruszeniem obowi¹z-
ków s³u¿bowych przez urzêdników Urzêdu ds. M³odzie¿y Hamburg – Bergedorf nale¿y
wskazaæ co nastêpuje.

Wy¿szy S¹d Krajowy oddali³ apelacjê skar¿¹cego wskazuj¹c, ¿e by³a ona dopusz-
czalna ale nie uzasadniona. Ponadto postanowi³, ¿e rewizja w tej sprawie jest niedopu-
szczalna, co oznacza, ¿e skar¿¹cy nie mo¿e odwo³aæ siê do wy¿szej instancji – czyli do
Niemieckiego S¹du Najwy¿szego (Bundesgerichtshof). Zainteresowanemu przys³uguje
natomiast prawo do wniesienia skargi do Niemieckiego Trybuna³u Konstytucyjnego
i w ostatecznoœci do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu.

Przytaczaj¹c w skrócie najwa¿niejsze motywy rozstrzygniêcia Wy¿szy S¹d Krajowy
wskaza³, ¿e nie dopatrzy³ siê naruszenia praw podmiotowych w takim stopniu, aby
uzasadnia³o to przyznanie zadoœæuczynienia w formie materialnej – czego domaga³ siê
p. W. Pomorski. Nie zosta³y bowiem spe³nione przes³anki, o których mowa w art. 253
ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego. S¹d wyjaœni³, ¿e nadzorowane kontakty
w Urzêdzie ds. M³odzie¿y by³y przedmiotem ugody zawartej przez skar¿¹cego przed
s¹dem. S¹d ten nie wypowiedzia³ siê ostatecznie co do klasyfikacji prawnej zdarzenia
dotycz¹cego zakazu u¿ywania jêzyka polskiego w trakcie spotkania nadzorowanego.
Nie wypowiedzia³ siê czy by³o to bezprawne dzia³anie ze strony niemieckiego urzêdu,
czy b³¹d organizacyjny i pozostawi³ tê kwestê jako otwart¹. Odwo³a³ siê natomiast do
postanowienia S¹du Administracyjnego, który uzna³ prawo ojca i dzieci do porozumie-
wania siê w jêzyku polskim oraz do dwujêzycznego wychowania.

Podnosz¹c tezy o dyskryminacyjnym charakterze dzia³añ w³adz niemieckich,
a obecnie tak¿e i austriackich wobec obywateli polskich p. W. Pomorski pomija istotny
dla sprawy fakt, ¿e szczegó³owe ustalenia w zakresie opieki nad dzieæmi by³y przedmio-
tem ugody s¹dowej pañstwa Pomorskich (wystêpuj¹cych jako obywatele Niemiec),
a nie decyzji administracyjnych wymierzonych w zainteresowanego jako obywatela
polskiego.

Przypomnieæ te¿ nale¿y, ¿e od paŸdziernika 2004 roku spotkania z dzieæmi w Urzê-
dzie ds. M³odzie¿y mog³y siê bez przeszkód odbywaæ w jêzyku polskim, a sam zaintere-
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sowany z tej mo¿liwoœci nie korzysta³ – stawiaj¹c zarzut braku swobody wyboru
miejsca – jako podstawê niekorzystnego dla niego rozstrzygniêcia.

Tylko raz, bezpoœrednio po og³oszeniu wyroku Wy¿szego S¹du Krajowego w Ham-
burgu w dniu 01 lipca 2011 r. zainteresowany deklarowa³ chêæ wniesienia skargi do
Niemieckiego Trybuna³u Konstytucyjnego, ale nie zwraca³ siê o pomoc do polskiego
urzêdu konsularnego lub Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Indagowany w tej spra-
wie przez pracowników Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu oœwiadczy³, ¿e nie
ujawni czy skorzysta³ z tej mo¿liwoœci.

Kwestia z³o¿enia przez pana W. Pomorskiego skargi konstytucyjnej do Niemieckie-
go Trybuna³u Konstytucyjnego w Karlsruhe by³a uwarunkowana nastêpuj¹cymi okolicz-
noœciami:

Skarga do Trybuna³u na postanowienie s¹du musi byæ z³o¿ona w ci¹gu jednego
miesi¹ca od dnia dorêczenia lub og³oszenia wyroku, je¿eli treœæ og³oszonego wyroku
nie odbiega od treœci wyroku dorêczonego (art. 93 ust. 1 zd. 1 ustawy o Trybunale Kon-
stytucyjnym).

Skar¿¹cy mo¿e z³o¿yæ skargê samodzielnie lub przez adwokata. Zgodnie z §22 ust. 1
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wnioskodawca mo¿e byæ reprezentowany przez
niemieckiego adwokata lub nauczyciela akademickiego wyk³adaj¹cego prawo w nie-
mieckiej szkole wy¿szej. W wyj¹tkowych sytuacjach Trybuna³ pozwoli na reprezentowa-
nie wnioskodawcy przez inn¹ osobê, je¿eli uzna to za szczególnie uzasadnione
w sprawie, a reprezentuj¹cy wyka¿e siê szczególn¹ wiedz¹ w zakresie niemieckiego pra-
wa konstytucyjnego. W ka¿dej sytuacji wymagane jest przedstawienie szczegó³owego
pe³nomocnictwa procesowego do reprezentowania wnioskodawcy w danej sprawie przed
Trybuna³em. W przypadku z³o¿enia skargi konstytucyjnej na orzeczenie s¹du musi
ona byæ z³o¿ona pisemnie, wraz z uzasadnieniem, w którym oznacza siê zaskar¿any
wyrok, jego datê, s¹d orzekaj¹cy oraz datê dorêczenia wyroku, a tak¿e prawo podsta-
wowe, które tym wyrokiem zosta³o naruszone, a tak¿e powody naruszenia tego prawa.

Skargi konstytucyjne wnoszone na postanowienia s¹dów nie prowadz¹ do meryto-
rycznego rozpoznania sprawy rozstrzygniêtej przez s¹d, który wyda³ zaskar¿ony wyrok
lecz jedynie do sprawdzenia, czy w ramach postêpowania nie naruszono podstawo-
wych praw konstytucyjnych wnioskodawcy, uregulowanych w art. 1 do 19 niemieckiej
ustawy zasadniczej. Oznacza to, ¿e nawet je¿eli w ramach postêpowania zostan¹ ujaw-
nione nieprawid³owoœci w zastosowaniu prawa procesowego, przedstawienia stanu
faktycznego, czy nieprawid³owego interpretowania prawa, nie dojdzie do automatycz-
nego stwierdzenia naruszenia praw podstawowych.

W kwestii ewentualnego skierowania przez pana W. Pomorskiego sprawy do rozpa-
trzenia przez Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu nale¿y mieæ na uwa-
dze procedury przyjête w Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych
Wolnoœci oraz w Protoko³ach Dodatkowych do Konwencji. Zgodnie z nimi przedstawi-
cielem skar¿¹cego musi byæ adwokat, który ma prawo prowadziæ praktykê w jednym
z pañstw, które jest stron¹ konwencji oraz jest mieszkañcem takiego pañstwa. Nato-
miast oprócz adwokata reprezentantem skar¿¹cego mo¿e byæ ka¿da inna osoba, któr¹
Trybuna³ dopuœci do udzia³u w postêpowaniu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e Trybuna³ mo¿e
rozpatrywaæ skargê dopiero po wyczerpaniu wszystkich œrodków odwo³awczych, prze-
widzianych prawem wewnêtrznym, zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami prawa
miêdzynarodowego i jeœli sprawa zosta³a wniesiona w ci¹gu szeœciu miesiêcy od daty
podjêcia ostatecznej decyzji. W przeciwnym wypadku Trybuna³ odrzuci skargê.

We wskazanych w oœwiadczeniu postêpowaniach przed S¹dem Rejonowym dla
Wiednia-Œródmieœcie rozstrzygniêciu podlega³y relacje rodzinne osób posiadaj¹cych
podwójne obywatelstwo co spowodowa³o, ¿e s¹d austriacki zastosowa³ prawo niemiec-
kie jako wspólne dla obu stron sporu.

W sprawie zapad³y trzy wyroki w kolejnych instancjach. Wyroki s¹ ju¿ prawomoc-
ne i wyczerpana zosta³a droga odwo³awcza na terytorium Austrii. Zgodnie z sentencj¹
wyroków prawo do opieki nad ma³oletnimi dzieæmi zosta³o powierzone matce nato-
miast pan W. Pomorski posiada prawo do spotkañ nadzorowanych z córkami co dwa
tygodnie.
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Wniosek o zobowi¹zanie matki do posy³ania dzieci na dodatkow¹ naukê jêzyka pol-
skiego zosta³ odrzucony przez austriacki S¹d Najwy¿szy z uzasadnieniem, i¿ ani au-
striackie, ani niemieckie przepisy prawa nie przewiduj¹ obligowania rodzica posia-
daj¹cego pe³ne i wy³¹czne prawo do opieki nad dzieæmi do posy³ania dzieci na dodatko-
we zajêcia zgodnie z ¿¹daniami rodzica pozbawionego decyzj¹ s¹du praw do opieki nad
dzieæmi.

S¹d pozostawi³ wiêc decyzjê o ewentualnym nauczaniu dzieci jêzyka polskiego ro-
dzicowi sprawuj¹cemu pe³niê w³adzy rodzicielskiej.

Tu równie¿ nale¿y podkreœliæ, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy wykluczaj¹ bezpoœredni
udzia³ w postêpowaniu przed s¹dem przedstawicielowi Wydzia³u Konsularnego Amba-
sady jako stronie procesu, dlatego te¿ przedstawiciel polskiego urzêdu móg³ uczestni-
czyæ w rozprawach s¹dowych w charakterze obserwatora.

Tym niemniej Wydzia³ Konsularny pozostaje w sta³ym kontakcie z panem W. Po-
morskim i podejmuje wszelkie dzia³ania do jakich jest uprawniony.

W po³owie 2011 r. pan W. Pomorski zwróci³ siê do Wydzia³u Konsularnego z proœb¹
o pomoc w wyegzekwowaniu okreœlonego w wyroku prawa do spotkañ z córkami. Zgod-
nie z jego relacj¹ by³y one utrudnianie przez organizacjê która mia³a je nadzorowaæ.
Urz¹d konsularny interweniowa³ pisemnie zarówno we w³adzach wspomnianej organi-
zacji jak i w S¹dzie Rejonowym Wiedeñ-Œródmieœcie. Równolegle pan W. Pomorski
mia³ z³o¿yæ we wspomnianym s¹dzie wniosek o egzekucjê wyroku. Sprawa jest w toku
i placówka na bie¿¹co koordynuje swoje dzia³ania z dzia³aniami podejmowanymi przez
zainteresowanego. Jednak, jak wskazano wy¿ej, urz¹d konsularny nie jest stron¹ po-
stêpowania, ani nie zastêpuje adwokatów reprezentuj¹cych pana W. Pomorskiego.
Wszelkie decyzje dotycz¹ce wznowienia postêpowania podj¹æ mo¿e jedynie sam zainte-
resowany.

Ambasada RP w Wiedniu nie notuje przypadków ograniczania przez w³adze au-
striackie dostêpu obywateli polskich do rodzimego jêzyka i dorobku kulturowego ani
innych szerzej zakrojonych form dyskryminacji obywateli polskich przez prawo lub
spo³eczeñstwo austriackie. Austria w³aœciwie realizuje zobowi¹zania wynikaj¹ce
z przepisów UE umo¿liwiaj¹ce naukê j. polskiego w austriackich szko³ach. Na teryto-
rium Austrii istnieje mo¿liwoœæ nauki jêzyka polskiego jako program fakultatywny
w ramach szkolnictwa obowi¹zkowego. Program prowadzony jest w 32 punktach (au-
striackich szko³ach podstawowych, gimnazjach i szko³ach œrednich). Nauka odbywa
siê na zasadzie dobrowolnoœci i jest bezp³atna, wynagrodzenie nauczycieli oraz zakup
podrêczników finansowane s¹ przez austriackie ministerstwo edukacji. Od 2008 r.
istnieje równie¿ mo¿liwoœæ zdawania w Austrii matury z jêzyka polskiego jako jêzyka
obcego.

W sferze prawa rodzinnego obserwuje siê równie¿ pozytywn¹ ewolucjê w dzia³aniu
Wiedeñskiego Urzêdu ds. Dzieci i M³odzie¿y. W coraz wiêkszej liczbie przypadków,
w których zdecydowano o zastosowaniu instytucji tymczasowego ograniczenia prawa
do opieki nad dzieæmi maj¹cymi obywatelstwo polskie, Urz¹d poszukuje tymczaso-
wych opiekunów w ramach najbli¿szej rodziny np. dziadków. Pod wp³ywem dzia³añ
polskich s³u¿b konsularnych poszukiwania nie ograniczaj¹ siê jedynie do terytorium
Austrii, lecz w coraz liczniejszych przypadkach uwzglêdniani s¹ równie¿ najbli¿si krew-
ni mieszkaj¹cy w Polsce.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e pod³o¿em wielu zaistnia³ych i znanych konfliktów obywateli
polskich w RFN by³y wprowadzane przez „Jugendamty” ograniczenia w u¿ywaniu jêzy-
ka polskiego w kontaktach rodzica polskiego z dzieckiem, wy³¹cznie podczas tzw. spot-
kañ nadzorowanych – natomiast nigdy nie wydano zakazu pos³ugiwania siê jêzykiem
polskim – jako takim. Po ró¿norodnych interwencjach ze strony polskiej i innych
pañstw, których obywatele napotykali podobne problemy, rz¹d niemiecki zaj¹³ na fo-
rum Parlamentu Europejskiego stanowisko wskazuj¹ce, ¿e wybór jêzyka, w którym
odbywaæ siê powinno nadzorowane spotkanie nale¿y do decyzji rodzica. Powy¿sze znaj-
duje od tego czasu swoje pozytywne odzwierciedlenie w postêpowaniu „Jugendamtów”,
choæ w kilku indywidualnych przypadkach wymaga³o jeszcze interwencji ze strony pol-
skich s³u¿b konsularnych.
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Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e sprawa kontrowersji wokó³ dzia³alnoœci niemieckich
urzêdów ds. dzieci i m³odzie¿y wykracza poza sferê stosunków dwustronnych, w zwi¹z-
ku z czym strona polska przenios³a tê tematykê równie¿ na forum miêdzynarodowe:
Parlament Europejski oraz Radê Praw Cz³owieka ONZ.

W odpowiedzi na zapytania Pana Senatora dotycz¹ce sytuacji Polonii w Niemczech
oraz mo¿liwoœci ponownego uzyskania przez ni¹ statusu mniejszoœci narodowej w Re-
publice Federalnej Niemiec, Ministerstwo uprzejmie wyjaœnia.

Spo³ecznoœæ polonijna/polska w Niemczech liczy sobie wed³ug szacunków ponad
1,5 mln osób i jest bardzo zró¿nicowana. Najwiêksz¹ w niej grupê stanowi¹ osoby, któ-
re wyje¿d¿a³y z Polski do lat 90. deklaruj¹c swoje niemieckie pochodzenie (tzw. póŸni
przesiedleñcy). Czêœæ z nich uzyska³a obywatelstwo niemieckie i nie jest traktowana
przez w³adze RFN jako cudzoziemcy. Dodatkowo prawo miêdzynarodowe, w tym Kon-
wencja Ramowa Rady Europy o ochronie mniejszoœci narodowych z 1995 r., nie zawie-
ra definicji takiej grupy. Pañstw-stron umowy nie obliguje liczebnoœæ spo³ecznoœci
ubiegaj¹cej siê o status mniejszoœci czy zasada wzajemnoœci. Ze swobody w tej materii
korzysta RFN, ale tak¿e RP w odniesieniu do mniejszoœci narodowych zamieszka³ych
na terytorium naszego kraju.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze uwarunkowania Ministerstwo Spraw Zagranicznych
stoi na stanowisku, ¿e kluczowe znaczenie dla podtrzymywania zwi¹zków z jêzykiem
i kultur¹ polsk¹ wœród niemieckiej Polonii ma w³aœciwe egzekwowanie postanowieñ
art. 20–21 Traktatu o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy, podpisanego 17
czerwca 1991 r. Nale¿y przy tym odnotowaæ fakt, ¿e na mocy postanowieñ Wspólnego
Oœwiadczenia Okr¹g³ego Sto³u (z 12 czerwca br.), który podejmowa³ problematykê wy-
konywania „postanowieñ mniejszoœciowych” przywo³anych powy¿ej, grupa mog¹ca
dotychczas korzystaæ z praw i przywilejów traktatowych – obywatele niemieccy pol-
skiego pochodzenia – uleg³a poszerzeniu o kategoriê „Polaków w Niemczech”.

Zwi¹zek Polaków w Niemczech „Rod³o” zainteresowany przywróceniem formalnego
statusu mniejszoœci zaproponowa³ wniesienie tej kwestii pod obrady Okr¹g³ego Sto³u
a zw³aszcza I grupy roboczej poœwiêconej zagadnieniom prawno-historycznym/kultu-
rze pamiêci. W toku negocjacji ze stron¹ niemieck¹, uzgodniono przyjêcie przez Bun-
destag w specjalnej uchwale zapisu o uhonorowaniu i uczczeniu cz³onków
przedwojennej mniejszoœci polskiej, którzy byli represjonowani przez III Rzeszê (na
podstawie rozporz¹dzenia w³adz hitlerowskich z 27 lutego 1940 r. zakazano m.in. dzia-
³alnoœci polskich organizacji a ich maj¹tek skonfiskowano). St¹d we Wspólnym Oœwiad-
czeniu Okr¹g³ego Sto³u, podpisanym równie¿ przez przedstawicieli rz¹du niemieckiego
znalaz³a siê kwestia statusu prawnego tych obywateli niemieckich, którzy s¹ potomka-
mi cz³onków mniejszoœci polskiej w Niemczech z okresu przed 1940 r. oraz stanu praw-
nego mienia ówczesnej mniejszoœci polskiej. Bêd¹ one przedmiotem dalszych
wspólnych ustaleñ miêdzy Polsk¹ a Niemcami.

W ocenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w³aœnie grupa potomków/sukceso-
rów legalnie funkcjonuj¹cej, przedwojennej mniejszoœci polskiej w Niemczech mia³aby
szanse na przywrócenie formalnego statusu mniejszoœci. MSZ wspiera dzia³ania podej-
mowane w tym celu.

Mogê zapewniæ Pana Senatora, ¿e resort spraw zagranicznych zawsze wnikliwie,
z trosk¹ i nale¿n¹ rozwag¹ podejmuje decyzje o wspieraniu skar¿¹cych i taka sytuacja
bêdzie mia³a równie¿ miejsce w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku

w z. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Podczas dy¿uru senatorskiego zapozna³em siê z opiniami uczniów szkó³
podstawowych oraz gimnazjów dotycz¹cymi lekcji wychowania fizycznego
i zwi¹zanych z nimi problemami.

W znacznej czêœci szkó³ najpowa¿niejszymi problemami dotykaj¹cymi
wielu uczniów s¹: przekonanie, ¿e nie s¹ oni w stanie podo³aæ za³o¿eniom
programowym, a tak¿e ma³a ró¿norodnoœæ zajêæ. Konsekwencj¹ takiego sta-
nu rzeczy jest rosn¹ca niechêæ uczniów do uczêszczania na lekcje wychowa-
nia fizycznego.

Kolejne kwestie, poruszane tak¿e przez rodziców, to miêdzy innymi brak
mo¿liwoœci skorzystania z prysznica po lekcji WF, a tak¿e ³¹czenie grup ¿eñ-
skich i mêskich w ramach jednych æwiczeñ.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ zwracam siê z proœb¹ o przeanalizowanie
przedstawionego zagadnienia.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.08.12

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego Senatora RP – BPS/DSK-

-043-3901/11 – w sprawie lekcji wychowania fizycznego uprzejmie informujê.
Nowa podstawa programowa okreœlona rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodo-

wej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³ (Dz. U. z 2009 r.
Nr 4, poz. 17) k³adzie szczególny nacisk na dba³oœæ o sprawnoœæ fizyczn¹ oraz zrozu-
mienie zwi¹zku aktywnoœci fizycznej ze zdrowiem.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dokument uwzglêdnia postanowienia rezolucji Parlamentu
Europejskiego z 13 listopada 2007 r. w sprawie roli sportu w edukacji (2007/2086
(INI), w tym:

– podkreœla w szkolnych programach nauczania znaczenie rozwoju zdrowotnego,
a tak¿e gwarantuje wychowaniu fizycznemu taki sam status jak innym przedmiotom,

– dostarcza informacji na temat zdrowego trybu ¿ycia, aktywnoœci fizycznej i diety
skierowanych do dzieci w wieku szkolnym oraz do ich rodziców,

– wspiera interdyscyplinarne badania w dziedzinie sportu i wychowania fizycznego
do rozpowszechnienia najlepszych praktyk,

– skutecznie wykorzystuje spo³eczne, kulturowe, zdrowotne oraz edukacyjne funk-
cje sportu.

Jak stanowi rozporz¹dzenie w sprawie podstawy programowej kszta³cenia ogólne-
go, zadaniem szko³y jest zapewnienie warunków realizacji okreœlonych w podstawie
programowej wymagañ szczegó³owych niezbêdnych do:

1) uczestniczenia w kulturze fizycznej w okresie nauki szkolnej, a tak¿e po jej zakoñ-
czeniu;
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2) inicjowania i wspó³organizowania aktywnoœci fizycznej;
3) dokonywania wyboru form aktywnoœci fizycznej przez ca³e ¿ycie;
4) kszta³towania prozdrowotnego stylu ¿ycia oraz dba³oœci o zdrowie.
Oznacza to, ¿e wychowanie fizyczne powinno wytwarzaæ nawyk aktywnoœci fizycz-

nej, rozwijaj¹c zainteresowania i postawy uczniów oraz przyczyniaj¹c siê do budowa-
nia pozytywnego obrazu w³asnej osoby jako uczestnika aktywnoœci fizycznej
o charakterze rekreacyjnym, sportowym, turystycznym b¹dŸ tanecznym. Z tego wzglê-
du szczególnie wa¿ne jest, aby szkolna oferta wychowania fizycznego zaspokaja³a
w mo¿liwie najpe³niejszy sposób potrzeby, zainteresowania oraz zró¿nicowane mo¿li-
woœci uczniów.

Nowa podstawa programowa jako dokument sformu³owany w jêzyku wymagañ, nie
pozbawiaj¹c nauczycieli mo¿liwoœci autorskiego ró¿nicowania osi¹gniêæ uczniów, defi-
niuje wspólny dla wychowania fizycznego standard odwo³uj¹cy siê do wartoœci i czyn-
noœci z zakresu kultury fizycznej, który musi byæ uwzglêdniony w ka¿dym programie
wychowania fizycznego.

Nauczyciel wychowania fizycznego, wybieraj¹c program nauczania, ma prawo po-
szerzania treœci kszta³cenia, uwzglêdniaj¹c mo¿liwoœci, potrzeby i zainteresowania ucz-
niów, a tak¿e lokalne tradycje w dziedzinie wychowania fizycznego.

Oprócz uczestnictwa w aktywnoœci fizycznej, uczeñ powinien w czasie zajêæ rów-
nie¿ pe³niæ rolê inicjatora i organizatora æwiczeñ, zabaw i gier ruchowych. Ka¿dy uczeñ
powinien co najmniej raz w roku samodzielnie poprowadziæ rozgrzewkê wed³ug ustalo-
nego toku i po konsultacjach z nauczycielem.

Uczeñ powinien nauczyæ siê równie¿ dokonywania samooceny sprawnoœci fizycz-
nej, dlatego w czasie zajêæ nale¿y stwarzaæ atmosferê sprzyjaj¹c¹ rzetelnoœci samooce-
ny sprawnoœci.

Od 2001 roku szko³y podstawowe i gimnazja, a od 1 wrzeœnia 2009 r. tak¿e szko³y
ponadgimnazjalne, maj¹ mo¿liwoœæ organizowania czêœci zajêæ wychowania fizycznego
w tzw. alternatywnych formach, dostosowanych do potrzeb i zainteresowañ uczniów.
Dotychczas podstaw¹ organizacji zajêæ wychowania fizycznego w formach alternatyw-
nych by³o rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia
2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowi¹zkowych za-
jêæ wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 217, poz. 2128), poprzedzone rozporz¹dzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie dopuszczalnych form re-
alizacji czwartej i pi¹tej godziny obowi¹zkowych zajêæ wychowania fizycznego (Dz. U.
Nr 79, poz. 843).

Z dniem 1 wrzeœnia 2009 r. obowi¹zuje rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin
obowi¹zkowych zajêæ wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 136, poz. 1116). Przepisy tego
rozporz¹dzenia umo¿liwiaj¹ realizacjê dwóch spoœród obowi¹zkowych godzin zajêæ wy-
chowania fizycznego dla uczniów klas IV–VI szko³y podstawowej, gimnazjum i szkó³
ponadgimnazjalnych, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, w formie:

– zajêæ sportowych;
– zajêæ rekreacyjno-zdrowotnych;
– zajêæ tanecznych;
– aktywnych form turystyki.
Uprzejmie informujê, ¿e dnia 9 sierpnia br., Minister Edukacji Narodowej w poro-

zumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki podpisa³a rozporz¹dzenie w sprawie dopusz-
czalnych form realizacji obowi¹zkowych zajêæ wychowania fizycznego.

W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowa-
nia zosta³ upowa¿niony do uregulowania form realizacji wszystkich obowi¹zkowych
godzin zajêæ wychowania fizycznego, w wymiarze okreœlonym w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, a nie jak dotychczas – form realizacji
dwóch godzin obowi¹zkowych zajêæ wychowania fizycznego.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem, zajêcia wychowania fizycznego bêd¹ realizowane jako
zajêcia klasowo-lekcyjne i zajêcia do wyboru przez uczniów. Ponadto regulacja okreœla
warunki i sposób realizowania zajêæ wychowania fizycznego.

81. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2011 r. 67



Pojêcie „zajêcia klasowo-lekcyjne” oznacza, ¿e uczniowie szko³y podzieleni s¹ na
grupy zwane „klasami” i odbywaj¹ zajêcia w formie „lekcji” zgodnie z tygodniowym pla-
nem nauczania. Podkreœliæ nale¿y, ¿e pojêcie „zajêcia klasowo-lekcyjne” oznacza formê
prowadzenia zajêæ (grupa uczniów zwana „klas¹” uczestniczy w „lekcji”), nie zaœ miejsce
prowadzenia tych zajêæ. Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji pod-
stawy programowej kszta³cenia ogólnego z przedmiotu wychowanie fizyczne, zajêcia
wychowania fizycznego nie mog¹ byæ prowadzone w sali lekcyjnej. Mog¹ byæ one reali-
zowane jedynie w sali sportowej, gimnastycznej, na boisku szkolnym lub innym obiek-
cie sportowym, do którego szko³a ma dostêp.

Zajêcia do wyboru przez uczniów s¹ tzw. alternatywnymi formami wychowania fi-
zycznego. Cech¹ charakteryzuj¹c¹ te zajêcia jest mo¿liwoœæ selekcji przez uczniów
okreœlonych zajêæ, zgodnie z m.in. ich potrzebami zdrowotnymi i specyfik¹ ich zainte-
resowañ sportowych, spoœród oferty zaprezentowanej uczniom przez dyrektora szko³y.
Ofertê takich zajêæ przygotowuje dyrektor szko³y w porozumieniu z rodzicami i nauczy-
cielami bior¹c pod uwagê miêdzy innymi potrzeby i zainteresowania uczniów.

W celu umo¿liwienia szko³om dogodnej organizacji zajêæ sportowych, sprawnoœcio-
wo-zdrowotnych, tanecznych i aktywnej turystyki, dopuszczono mo¿liwoœæ ³¹czenia tych
form zajêæ w okresie nie d³u¿szym ni¿ 4 tygodnie. Rozwi¹zanie to pozwoli w wiêkszym ni¿
dotychczas stopniu sprostaæ oczekiwaniom uczniów i zapewniæ ró¿norodnoœæ zajêæ.

Zajêcia wychowania fizycznego s¹ prowadzone w grupach licz¹cych od 12 do 26
uczniów. Dopuszcza siê tworzenie grup miêdzyoddzia³owych lub, w wyj¹tkowych przy-
padkach, grup miêdzyklasowych.

W zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokszta³c¹cym, trzyletnim
liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupe³niaj¹cym liceum
ogólnokszta³c¹cym dla absolwentów zasadniczej szko³y zawodowej, trzyletnim techni-
kum uzupe³niaj¹cym dla absolwentów zasadniczej szko³y zawodowej i szkole policeal-
nej o okresie nauczania nie d³u¿szym ni¿ 2,5 roku zajêcia wychowania fizycznego s¹
prowadzone oddzielnie dla dziewcz¹t i ch³opców.

W klasach IV–VI szko³y podstawowej i w gimnazjum zajêcia wychowania fizycznego
mog¹ byæ prowadzone oddzielnie dla dziewcz¹t i ch³opców.

Powy¿sza regulacja jest okreœlona w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko³ach
publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z póŸn. zm.).

Jak wynika z danych z Systemu Informacji Oœwiatowej wiêkszoœæ szkó³ posiada
wystarczaj¹c¹ infrastrukturê sportow¹. Szko³y, które maj¹ braki w tym zakresie, mog¹
korzystaæ z obiektów sportowych bêd¹cych w dyspozycji jednostek samorz¹du terytorial-
nego, zaœ szko³y wchodz¹ce w sk³ad zespo³u szkó³ korzystaj¹ ze wspólnej bazy sportowej.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e jednym z planowanych priorytetowych zadañ Mi-
nistra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2011/2012 jest kontrolowanie zgodnoœci
organizacji zajêæ wychowania fizycznego realizowanych w formie zajêæ klasowo-lekcyj-
nych z rozporz¹dzeniem w sprawie ramowych planów nauczania w szko³ach publicznych.

Z wyrazami szacunku

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o podjêcie dzia³añ ma-
j¹cych na celu uzupe³nienie sk³adu Krajowej Komisji Uw³aszczeniowej. Na
podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹do-
wych prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra spraw wewnêtrznych
i administracji, powo³uje przewodnicz¹cego oraz cz³onków Krajowej Komisji
Uw³aszczeniowej. Tymczasem w ostatnich miesi¹cach wiele razy zdarzy³o
siê, ¿e Krajowa Komisja Uw³aszczeniowa zawiadamia³a strony, i¿ „za³atwie-
nie spraw z odwo³añ wniesionych przez” – na przyk³ad – „prezydenta miasta
£odzi nie jest mo¿liwe w terminie okreœlonym w art. 35 k.p.a. Zachowanie ter-
minu bêdzie mo¿liwe po uzupe³nieniu sk³adu komisji. Wniosek w tej sprawie
zosta³ z³o¿ony 10 lutego 2010 r.”.

Maj¹c na uwadze, jak bardzo istotne s¹ dla jednostek samorz¹du teryto-
rialnego orzeczenia Krajowej Komisji Uw³aszczeniowej, uprzejmie proszê
o przeanalizowanie przedstawionego zagadnienia i rozwa¿enie mo¿liwoœci
podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do uzupe³nienia sk³adu komisji.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 2 sierpnia 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-3902/11)

przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Krzysztofa Kwiatkow-
skiego podczas 81. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 lipca 2011 roku w sprawie uzu-
pe³nienia sk³adu Krajowej Komisji Uw³aszczeniowej, uprzejmie przedstawiam nastêpu-
j¹ce informacje.

Krajowa Komisja Uw³aszczeniowa jest organem odwo³awczym od decyzji wojewo-
dów wydawanych w przedmiocie komunalizacji mienia. Organ ten dzia³a na podstawie
art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z póŸn. zm.) oraz przepisów rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
7 maja 1997 roku w sprawie powo³ania i trybu dzia³ania Krajowej Komisji Uw³aszcze-
niowej (Dz. U. Nr 46, poz. 291 z póŸn. zm.).

Obecnie, z 6-osobowego sk³adu Krajowej Komisji Uw³aszczeniowej, w jej pracach
uczestnicz¹ 3 osoby, pozosta³e z³o¿y³y rezygnacjê.

Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e w ostatnich latach znacz¹co zmniejszy³a siê liczba
spraw wp³ywaj¹cych do Krajowej Komisji Uw³aszczeniowej – dlatego te¿ nie by³y podej-
mowane kroki w celu powo³ania w sk³ad KKU nowych cz³onków. Uznano, ¿e aktualny
sk³ad jest wystarczaj¹cy do realizacji zadañ Komisji.

Niemniej jednak pragnê zapewniæ, ¿e wszelkie sygna³y dotycz¹ce potrzeby inter-
wencji Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, bêd¹cego organem wy¿szego
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stopnia w rozumieniu Kodeksu postêpowania administracyjnego, w przypadku prze-
wlek³ego dzia³ania KKU s¹ badane i w razie potwierdzenia skutkuj¹ terminem za³at-
wienia sprawy przez Komisjê.

W przypadku utrzymywania siê ww. niekorzystnej sytuacji, Minister SWiA podej-
mie dalsze stosowne kroki w tej sprawie.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. W³odzimierz Karpiñski
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana ju¿ po raz kolejny w sprawie linii kolejowej nr 25 na

odcinku Dêbica – Mielec – Ocice. Nie powtarzaj¹c argumentów, pragnê pod-
kreœliæ raz jeszcze du¿e znaczenie gospodarcze tej linii. Dostrzegaj¹ to
zarówno samorz¹d wojewódzki, samorz¹dy lokalne, przedsiêbiorcy Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej „Europark Mielec”, organizacje gospodarcze, jak
i mieszkañcy powiatu mieleckiego.

Samorz¹dy przekaza³y œrodki finansowe na wspólne z PKP PLK SA opra-
cowanie wstêpnego studium wykonalnoœci dla modernizacji tej linii.
O w³¹czenie siê samorz¹du do wsparcia tej linii apelowa³ Pan Minister
w skierowanym do mnie piœmie z dnia 18 wrzeœnia 2009 r.

Bardzo proszê o informacjê na temat stanu prac nad tym dokumentem,
informacjê o tym, jak zostanie on dalej wykorzystany, oraz informacjê na te-
mat usytuowania ww. linii w obecnie przygotowywanych przez ministerstwo
i PKP PLK SA programach i strategiach rozwojowych dotycz¹cych transportu
i infrastruktury kolejowej.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora W³adys³awa Ortyla pod-

czas 81. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 lipca 2011 r. w sprawie linii kolejowej nr 25
na odcinku Dêbica – Mielec – Ocice, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Bior¹c pod uwagê dostêpne œrodki finansowe oraz potrzeby inwestycyjne na kolei,
Ministerstwo Infrastruktury opracowa³o wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe SA Wie-
loletni Program Inwestycji Kolejowych do 2013 z perspektyw¹ 2015, w którym nie prze-
widuje siê prac modernizacyjnych na odcinku linii kolejowej nr 25 Dêbica – Mielec –
Ocice. Dzia³añ takich nie przewiduje równie¿ dokument rz¹dowy Master Plan dla trans-
portu kolejowego w Polsce do 2030 roku.

Jednak¿e z myœl¹ o pozyskaniu w przysz³oœci œrodków finansowych na realizacjê
zadañ inwestycyjnych, w dniu 6 kwietnia 2011 roku PKP PLK SA podpisa³a umowê
z firm¹ SUDOP Polska Sp. z o.o. na opracowanie Studium Wykonalnoœci dla zadania
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 £ódŸ Kaliska – Dêbica, odcinek Tarnobrzeg (Ocice) –
Mielec – Dêbica”. Wykonawca tego opracowania przekaza³ dot¹d Zamawiaj¹cemu pierw-
sze cztery jego etapy, które s¹ obecnie opiniowane przez Zespó³ Opiniowania Projektu
Inwestycyjnego (ZOPI):

� Etap I – Analizy (spo³eczno-gospodarcza rynku us³ug transportowych, ruchowo-
-marketingowe opcji modernizacyjnych),
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� Etap II – Analizy (stanu istniej¹cego infrastruktury kolejowej i taboru, techniczne
opcji modernizacji linii z oszacowaniem kosztów oraz analiza popytu),

� Etap III – Analiza œrodowiskowa,
� Etap IV – Analiza CBA (ang. Cost-Benefit Analysis – Mo¿liwoœci Finansowania Be-

neficjenta) i wybór opcji modernizacji linii (analiza finansowa i ekonomiczna).
Zgodnie z otrzymanym od Wykonawcy raportem z postêpu prac, termin oddania

pozosta³ych Etapów opracowania tj. Etap V, VI i VII nie jest zagro¿ony. Zak³ada siê, i¿
termin wykonania opracowania nast¹pi do koñca bie¿¹cego roku.

Wobec powy¿szego, proszê o przyjêcie niniejszych wyjaœnieñ jako odpowiedzi na
z³o¿one oœwiadczenie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Nawi¹zuj¹c do uchwa³y nr X/151/11 Sejmiku Województwa Podkarpac-

kiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjêcia stanowiska Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego dotycz¹cego podjêcia pilnych dzia³añ zwi¹za-
nych z popraw¹ zabezpieczenia przeciwpowodziowego w województwie
podkarpackim, zwracam siê z kilkoma problemami i zapytaniami.

Sejmik Województwa Podkarpackiego jednoznacznie stwierdza, ¿e wojewódz-
two podkarpackie, corocznie nawiedzane przez zjawiska powodziowe, zagro¿o-
ne jest tak¿e marginalizacj¹ w kwestii inwestycji przeciwpowodziowych.

Ta sama sytuacja dotyczy powiatów le¿¹cych nad Wis³¹, Wis³ok¹ i Sa-
nem, powiatów szczególnie nara¿onych na skutki powodzi. Co kilka lat po-
wiaty mielecki, tarnobrzeski i stalowowolski nawiedzaj¹ powodzie. Po
ka¿dej takiej klêsce pozostaje wiele zniszczonych dróg, mostów, a tak¿e
uszkodzonych wa³ów, zbiorników retencyjnych oraz innych zabezpieczeñ
przeciwpowodziowych.

Obecny stan zabezpieczeñ przeciwpowodziowych, zarówno w ocenie mo-
jej, jak i sejmiku, w przypadku klêski ¿ywio³owej nie zapewnia zatem wy-
starczaj¹cej ochrony. Do realizacji inwestycji ochrony przeciwpowodziowej
niezbêdne s¹ œrodki zarówno z bud¿etu pañstwa, jak i unijne z obecnej i przy-
sz³ej perspektywy finansowej.

Jako ¿e te zadania zlecone s¹ z zakresu obowi¹zków administracji
rz¹dowej, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. Jakie przewidziane s¹ programy, projekty i œrodki finansowe zwi¹za-
ne z realizacj¹ projektu ochrony przeciwpowodziowej odnoœnie do powiatów
le¿¹cych w wid³ach Wis³y, Sanu i Wis³oki oraz granicz¹cych?

2. Jakie œrodki rz¹d przeznaczy³ i zamierza przeznaczyæ na dofinansowa-
nie, naprawê i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych zniszczonych przez
powódŸ w 2010 r. na terenie wymienionych powiatów?

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

Stanowisko

Warszawa, 30.08.2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora W³adys³awa Ortyla z³o¿onym podczas
81. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 lipca 2011 r. w sprawie dzia³añ zwi¹zanych
z popraw¹ zabezpieczenia przeciwpowodziowego w woj. podkarpackim zwracam siê
z uprzejm¹ proœb¹ o przed³u¿enie terminu udzielenia odpowiedzi. Przesuniêcie termi-
nu odpowiedzi umo¿liwi dok³adne rozpoznanie sprawy i pozwoli precyzyjnie odnieœæ
siê do problemów poruszanych w interpelacji.

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 19 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora W³adys³awa Ortyla z³o¿one podczas

81. posiedzenia Senatu RP w dniu 29.07.2011 r., w sprawie dzia³añ zwi¹zanych z po-
praw¹ zabezpieczenia przeciwpowodziowego w woj. podkarpackim chcia³bym na wstê-
pie przeprosiæ za opóŸnienie, które wyniknê³o z koniecznoœci konsultacji niniejszej
odpowiedzi z Prezesem Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej oraz Dyrektorem De-
partamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Podkarpackiego.

Zadania regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej (RZGW) w zakresie utrzymania
wód i urz¹dzeñ wodnych finansowane s¹ z bud¿etu pañstwa, podobnie jak zadania zle-
cane marsza³kom województw. Tym samym zakres robót ograniczany jest limitami
przyznawanymi w ustawach bud¿etowych. Dostêpne regionalnym zarz¹dom gospo-
darki wodnej, a tak¿e wojewódzkim zarz¹dom melioracji œrodki nie pokrywaj¹ wiêkszo-
œci potrzeb w zakresie bie¿¹cego utrzymania powierzonego maj¹tku.

Odrêbn¹ kwesti¹ jest zabezpieczenie przed powodzi¹, które w myœl ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019), jest tak¿e zadaniem w³as-
nym administracji samorz¹dowej. Tym samym zadania jakie powinny byæ wykonane
dla poprawy stopnia zabezpieczenia przed powodzi¹, bêd¹ce szczególnie w interesie jed-
nostek samorz¹dowych, s¹ finansowane tak¿e ze œrodków samorz¹dów województwa.

Poni¿ej przekazujê szczegó³owe ustosunkowanie do pytañ zawartych w oœwiadcze-
niu Pana Senatora.

Dla powiatów: mieleckiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego oraz powiatów z ni-
mi granicz¹cych, zosta³y przewidziane n/w projekty i œrodki Finansowe:

1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego:
– Stary Breñ III – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wa³u rzeki Stary Breñ

na d³. 3,50 km w miejscowoœci: Gliny Ma³e, gm. Borowa, wartoœæ 4 736 872 z³;
– Nowy Breñ 1, etap 2 – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wa³u rzeki Nowy

Breñ na d³. 4,00 km w m. Ziempniów, Breñ Osuchowski, Zabrnie, gm. Czermin
i Wadowice Górne, wartoœæ 6 790 151 z³;

– Zgórsko I – obustronne przeciwfiltracyjne zabezpieczenie wa³ów potoku Zgórsko
na d³. 3,200 km oraz regulacja potoku na d³. 3,208 km w m. Wierzchowiny, Wa-
dowice Dolne, gm. Wadowice Górne wartoœæ 10 888 075 z³;

– Zgórsko II – regulacja i odbudowa potoku Zgórsko na d³. 6,245 km w m. Ruda,
D¹brówka Wis³ocka, gm. Radomyœl Wielki, wartoœæ 8 210 200 z³;

– Babulówka – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wa³u rzeki Babulówki na
d³. 2,13 oraz prawego wa³u na d³. 2,00 km w m. Suchorzów i Baranów Sando-
mierski, gm. Baranów Sandomierski, wartoœæ 6 557 653 z³;

– Trzeœniówka I – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wa³u rzeki Trzeœ-
niówki na d³. 6,359 km w m.: Trzeœñ, gm. Gorzyce, oraz na terenie os. Sobów
i Wielowieœ miasto Tarnobrzeg, wartoœæ 14 009 639 z³;

– Trzeœniówka II – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wa³u rzeki Trzeœniów-
ki na d³. 3,95 km w m.: Trzeœñ, gm. Gorzyce, oraz na terenie os. Sobów i Wielo-
wieœ miasto Tarnobrzeg, wartoœæ 8 979 402 z³;

– Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwa³owania rzeki Wis³oki w km
53±800 – 55±600 w miejscowoœciach: Zawierzbie, ¯yraków, na terenie gminy
¯yraków, województwo podkarpackie (w systemie zaprojektuj i wybuduj), war-
toœæ 10 381 583 z³.
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2. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko:
Projekt „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez bu-

dowê i przebudowê wa³ów Wis³oki” sk³adaj¹cy siê z zadañ:
– Wis³oka I – modernizacja przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego obwa³owa-

nia rzeki Wis³oki w km 8±800 – 16±074 wraz z budow¹ dróg przywa³owych
w miejscowoœci Chrz¹stów – Z³otniki gm. Mielec i w m. Brzyœcie gm. Gaw³uszo-
wice woj. podkarpackie, wartoœæ 25 065 180 z³;

– Wis³oka II – budowa prawostronnego obwa³owania rzeki Wis³oki w km 16±074 –
1.9±900 wraz z budow¹ ci¹gów komunikacyjnych na koronie wa³u, technicznie
powi¹zanych z budow¹ wa³ów na terenie miasta Mielca, woj. podkarpackie,
wartoœæ 33 462 478 z³;

– Wis³oka III – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwa³owania rze-
ki Wis³oki w km 15±200 – 15±930 oraz budowa lewostronnego obwa³owania rze-
ki Wis³oki w km 15±930 – 17±900 w miejscowoœci Rzêdzianowice, Wola Mielec-
ka, gm. Mielec, woj. podkarpackie, wartoœæ 9 969 377 z³.

3. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
– Stary Breñ II Etap 1 – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wa³u rzeki Sta-

ry Breñ w km 0±000 – 3±500 oraz lewego wa³u rzeki Wis³oki w km 0±000 – 0±280
w miejscowoœci Gaw³uszowice, gm. Gaw³uszowice i miejscowoœciach Sadkowa
Góra, Gliny Ma³e, gm. Borowa, powiat mielecki, wartoœæ 4 207 007 z³;

– Stary Breñ II Etap 2 – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wa³u rzeki Sta-
ry Breñ w km 3±500 – 7±000 w miejscowoœci Gliny Ma³e i Sadkowa Góra,
gm. Borowa, powiat mielecki, wartoœæ 4 178 828 z³.

W przygotowaniu do realizacji tzn. na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na bu-
dowê lub wykonywania dokumentacji projektowej s¹ nastêpuj¹ce zadania planowane
do realizacji przy udziale œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

– Trzybnik – regulacja potoku w km 0±590 – 1±433, 3±755 4-070, 4±935 – 5±145,
5±805 – 6±062 oraz 7±354 – 7±960 w miejscowoœciach Wólka NiedŸwiedzka,
Wólka Soko³owska, Górno, gm. Soko³ów Ma³opolski, pow. Rzeszów, woj. pod-
karpackie, wartoœæ 2 132 877 z³;

– Odbudowa prawego wa³u rzeki £êg na odcinku w km 5±946 – 7±880 na terenie
gminy Gorzyce i gminy Zaleszany, woj. podkarpackie, wartoœæ 6 533 919 z³;

– Zabezpieczenie przed powodzi¹ osiedla Rzochów – budowa nowego prawego wa³u
w km6±702–8±822na tereniemiastaMielca,wartoœæszacunkowa11844000 z³;

– Wis³oka – Bo¿a Wola przebudowa lewego wa³u Wis³oki w km 4±115 – 7±600 na
terenie miejscowoœci Ksi¹¿nice i Bo¿a Wola, szacunkowa wartoœæ 17 000 000 z³;

– Nowy Breñ II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wa³u rze-
ki Nowy Breñ w km 2±487 – 4±350, na d³ugoœci 1,863 km w miejscowoœci S³u-
piec, Ziempniów i Ota³ê¿, szacunkowa wartoœæ 9 400 000 z³;

– San I – Etap I – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wa³u rze-
ki San w km 2±215 – 9±360, na d³ugoœci 7,145 km, na terenie gminy Radomyœl
nad Sanem, woj. podkarpackie, szacunkowa wartoœæ 21 500 000 z³;

– San II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wa³u rzeki San
w km 4±438 – 9±390, na d³ugoœci 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany, sza-
cunkowa wartoœæ 20 000 000 z³.

Wartoœæ prac usuwaj¹cych skutki powodzi z 2010 r. na terenie samego wojewódz-
twa podkarpackiego oszacowano na kwotê ponad 71 mln z³otych przy czym na tere-
nach powiatów: mieleckiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego oraz s¹siaduj¹cych –
na kwotê blisko 35 mln z³otych.

Usuwanie szkód powodziowych finansowane jest œrodkami rezerwy celowej bud¿e-
tu pañstwa. jednoczeœnie sk³adane s¹ wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŒiGW) o dofinansowanie zadañ zwi¹zanych
z usuwaniem szkód powodziowych i przeciwdzia³aniem zagro¿eniom œrodowiska. I tak
w 2011 r., w ramach œrodków rezerwy celowej, na terenie powiatów po³o¿onych w po³u-
dniowej czêœci województwa podkarpackiego, jako wymagaj¹cych podjêcia pilnych
prac interwencyjnych, planowane s¹ do wykonania zadania na kwotê 3,3 mln z³otych.
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W ramach wydatków NFOŒiGW, w perspektywie lat 2011–2013 na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego i województw s¹siaduj¹cych zg³oszone s¹ zadania na kwotê ponad
13,5 mln z³otych. Dodatkowo ju¿ w 2010 r., bezpoœrednio po wyst¹pieniu powodzi, na te-
renie województwa podkarpackiego zrealizowano 52 zadania na ³¹czn¹ kwotê 4,86 mln z³,
z czego na terenie powiatów: tarnobrzeskiego, mieleckiego i stalowowolskiego 2 zada-
nia o wartoœci 426,1 tys. z³.

Ponadto RZGW w Krakowie zakoñczy³ w ubieg³ym roku realizacjê szeœciu du¿ych
projektów dotycz¹cych wyznaczenia terenów zalewowych dla wód powodziowych w zlew-
niach rzek znajduj¹cych siê na obszarze administrowanym przez tê jednostkê i po-
siadaj¹cych rangê studium ochrony przeciwpowodziowej. W czêœci dotycz¹cej podkar-
packich dop³ywów Wis³y, opracowania te zosta³y wykonane dla zlewni Wis³oki, Wis³oka
i Sanu. W ramach projektów, dla rzek i potoków o najwiêkszym ryzyku wyst¹pienia po-
wodzi (³¹cznie 53 cieki w zlewni Sanu, 25 w zlewni Wis³oki i 12 w zlewni Wis³oka), prze-
prowadzono modelowanie hydrodynamiczne jednowymiarowe (1D), natomiast dla
obszarów zurbanizowanych (tj. miast: Dêbica, Mielec, Ropczyce, Jas³o w zlewni Wis³o-
ki, Przeworsk, Rzeszów, Strzy¿ów i Krosno w zlewni Wis³oka oraz Przemyœl – w zlewni
Sanu) wykonano równie¿ modelowanie dwuwymiarowe (2D). Na podstawie wyników
modelowania 1D i 2D, w ramach ww. opracowañ, wyznaczono zasiêgi zalewu oraz rzê-
dne wód o prawdopodobieñstwach przewy¿szenia (p=) od 0,5 do 50%. Produkty koñco-
we tych projektów w postaci map prezentuj¹cych zasiêgi zalewów wielkich wód
prawdopodobnych zosta³y przekazane do wykorzystania wszystkim jednostkom samo-
rz¹dowym znajduj¹cym siê w obszarze realizacji tych projektów.

W zwi¹zku z obowi¹zuj¹c¹ od 18 marca 2011 r. nowelizacj¹ przepisów ustawy, Pra-
wo wodne, obecne regulacje nak³adaj¹ na Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wod-
nej obowi¹zek sporz¹dzania dokumentów planistycznych takich jak: wstêpna ocena
ryzyka powodziowego (z terminem do 22 grudnia 2011 r.), mapy zagro¿enia powodzio-
wego i mapy ryzyka powodziowego (z terminem do 22 grudnia 2013 r.) oraz plany za-
rz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzecza (z terminem do 22 listopada
2015 r.). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Krajowy Zarz¹d Gospodarki
Wodnej we wspó³pracy z G³ównym Urzêdem Geodezji i Kartografii zg³osi³ do realizacji
w ramach 7 osi priorytetowej (Spo³eczeñstwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projekt ISOK (Infor-
matyczny system os³ony kraju przed nadzwyczajnymi zagro¿eniami), którego g³ównym
celem jest przygotowanie wstêpnej oceny ryzyka powodziowego, map zagro¿enia powo-
dziowego i map ryzyka powodziowego wraz z odpowiednim systemem informatycznym
funkcjonalnie zapewniaj¹cym zarz¹dzanie informacjami i danymi.

Wykonanie wszystkich powy¿szych opracowañ pozwoli na ograniczenie zagospoda-
rowania tych obszarów, a tym samym zmniejszenie zagro¿enia dla ¿ycia mieszkañców
oraz minimalizowanie strat. Mapy zagro¿enia powodziowego i mapy ryzyka powodzio-
wego wykonane bêd¹ dla obszarów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi, wyzna-
czonych we wstêpnej ocenie ryzyka powodziowego. Na mapach zagro¿enia powodzio-
wego zostan¹ przedstawione obszary o ró¿nym prawdopodobieñstwie wyst¹pienia po-
wodzi oraz g³êbokoœci wody i prêdkoœci przep³ywu wody.

Mapy ryzyka powodziowego, okreœlaj¹ce potencjalne szkody zwi¹zane z powodzi¹,
bêd¹ uzupe³nieniem map zagro¿enia powodziowego. Bêd¹ one stanowiæ podstawê dla
racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi, a tym samym dla ograniczania ryzyka wyst¹pienia negatywnych skut-
ków zwi¹zanych z powodzi¹.

Zgodnie z nowelizacj¹ Prawa wodnego sporz¹dzane bêd¹ plany zarz¹dzania ryzy-
kiem powodziowym, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków powodzi
na danym obszarze. Dla obszarów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi, usta-
lone zostan¹ odpowiednie cele zarz¹dzania ryzykiem powodziowym, k³ad¹c nacisk na
ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi dla zdrowia i ¿ycia
ludzi, œrodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dzia³alnoœci gospodarczej. Plany
wska¿¹ nastêpnie dzia³ania s³u¿¹ce osi¹gniêciu celów zarz¹dzania ryzykiem powo-
dziowym.
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Ponadto w ramach ochrony przeciwpowodziowej terenów przyleg³ych do rzeki Wis-
³oki planowana jest budowa Zbiornika wodnego K¹ty – Myscowa. W chwili obecnej
trwaj¹ negocjacje z Narodowym Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej w sprawie podpisania umowy o sfinansowanie Uzupe³nienia raportu o oddzia³ywa-
niu zbiornika na œrodowisko. Po wykonaniu Uzupe³nienia raportu, uzyskaniu decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia (rok 2013)
oraz podjêciu decyzji o programie realizacji i zapewnieniu œrodków finansowych na bu-
dowê zbiornika, RZGW w Krakowie przyst¹pi do zlecenia sporz¹dzenia dokumentacji
projektowej w oparciu o wykonane do chwili obecnej prace badawcze i przedprojekto-
we. Realnym terminem rozpoczêcia realizacji zbiornika jest rok 2015.

Wyra¿am przekonanie, i¿ przedstawione wyjaœnienia stanowi¹ wyczerpuj¹c¹ odpo-
wiedŸ na pytania zawarte w oœwiadczeniu Senatora W³adys³awa Ortyla.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Leszka Piechoty

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na pyta-

nie czy w œwietle postanowienia Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 2 sierp-
nia 2010 roku (sygn. akt nr S3/10) prowadzone s¹ aktualnie jakiekolwiek
prace dotycz¹ce zmian obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, maj¹ce na celu za-
pewnienie odpowiedniej ochrony klientów firm deweloperskich przed skutka-
mi niekorzystnego rozporz¹dzania.

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy – pomimo uregulowania przez
przysz³ych nabywców nieruchomoœci wszelkich nale¿noœci okreœlonych w tak
zwanych umowach deweloperskich przed przeniesieniem w³asnoœci nierucho-
moœci na ich rzecz – firmy deweloperskie dokonuj¹ ryzykownych transakcji. Za-
bezpieczenie tych transakcji stanowi¹ w³aœnie nieruchomoœci maj¹ce stanowiæ
przedmiot przysz³ych umów przynosz¹cych w³asnoœæ. Choæ obowi¹zuj¹ce regu-
lacje prawne stwarzaj¹ pewne mo¿liwoœci zminimalizowania ewentualnego ry-
zyka klientów firm deweloperskich – na przyk³ad poprzez odpowiednie
sformu³owanie treœci umowy zawieranej z deweloperem – to, jak pokazuje prak-
tyka, przepisy prawa nie zabezpieczaj¹ dostatecznie ich s³usznych interesów.

Doskona³ym tego przyk³adem jest sytuacja, w jakiej znalaz³a siê po-
nadstuosiemdziesiêcioosobowa grupa klientów krakowskiego dewelopera
Leopard SA. Osoby te zap³aci³y nale¿noœci wynikaj¹ce z zawartych z dewelo-
perem umów, niemniej jednak nie dosz³o do ostatecznego przeniesienia na ich
rzecz w³asnoœci nieruchomoœci. Deweloper zaci¹gn¹³ bowiem ponadtrzydzie-
stosiedmiomilionow¹ po¿yczkê na realizacjê innych inwestycji (nawi¹za³
wspó³pracê z funduszem Manchester Securities Corporation, stanowi¹cym
czêœæ zamkniêtego funduszu inwestycyjnego Elliott w Nowym Jorku), której
zabezpieczenie stanowi³y miêdzy innymi opisane powy¿ej nieruchomoœci.
W wyniku niesp³acenia po¿yczki w maju 2009 roku zosta³a og³oszona upad-
³oœæ Leopard SA, a wspomniane nieruchomoœci wesz³y w sk³ad masy upad³o-
œci spó³ki. Uprzywilejowany w odzyskaniu wierzytelnoœci jest Manchester
Securities Corporation, co powoduje, ¿e klienci Leopard SA nie bêd¹ prawdo-
podobnie w stanie odzyskaæ uiszczonych na rzecz dewelopera kwot stano-
wi¹cych niejednokrotnie dorobek ca³ego ich ¿ycia.

Na tê problematykê zwróci³ równie¿ uwagê Trybuna³ Konstytucyjny
w postanowieniu z dnia 2 sierpnia 2010 roku (sygn. akt nr S3/10), stwier-
dzaj¹c miêdzy innymi, ¿e „obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie reguluj¹ kwestii
dotycz¹cych tak zwanych umów deweloperskich, których istotn¹ cech¹ jest
miêdzy innymi to, ¿e po jednej stronie wystêpuje nabywca mieszkania – kon-
sument, po drugiej zaœ – deweloper, czyli profesjonalny uczestnik obrotu go-
spodarczego. Zdaniem trybuna³u ta dysproporcja w pozycji stron determinuje
koniecznoœæ takiego ukszta³towania postanowieñ umowy deweloperskiej,
które zapewni maksymaln¹ ochronê s³abszej stronie tego stosunku. Na pod-
stawie umowy zawartej z deweloperem nabywca mieszkania najczêœciej zo-
bowi¹zuje siê do zap³aty ca³ego wynagrodzenia deweloperowi jeszcze przed
ukoñczeniem procesu inwestycyjnego i nim zostanie w³aœcicielem umówione-
go lokalu, a zatem ponosi zwiêkszone ryzyko umowne. Umowy deweloper-
skie zawarte w zwyk³ej formie pisemnej staj¹ siê de facto umowami
przedwstêpnymi i daj¹ jedynie prawo do dochodzenia roszczeñ odszkodo-
wawczych nabywcy lokalu wobec dewelopera. Problem ten nabiera szczegól-
nego znaczenia w razie trudnoœci finansowych deweloperów”.

Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³ zatem istnienie luki prawnej, uznaj¹c jed-
noczeœnie, ¿e jej usuniêcie jest niezbêdne dla zapewnienia spójnoœci systemu
prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Trybuna³ zasygnalizowa³ potrzebê podjêcia
inicjatywy ustawodawczej w kwestii regulacji stosunków miêdzy stronami umo-
wy deweloperskiej w celu zapewnienia ochrony praw nabywców mieszkañ.

Z wyrazami szacunku
Leszek Piechota
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OdpowiedŸ

Warszawa, 12 sierpnia 2011 r.

Pani
Gra¿yna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na oœwiadczenie pana senatora Leszka Piechoty, przekazane przy

piœmie Pani Marsza³ek z dnia 2 sierpnia 2011 r., w sprawie koniecznoœci podjêcia
prac legislacyjnych zmierzaj¹cych do zapewnienia w³aœciwej ochrony nabywców lo-
kali mieszkalnych w umowach z deweloperami, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce
stanowisko.

Nie budzi w¹tpliwoœci potrzeba zapewnienia lepszej ochrony prawnej nabywców lo-
kali od przedsiêbiorców budowlanych (deweloperów). W obecnej sytuacji na rynku
mieszkaniowym zdecydowana wiêkszoœæ lokali mieszkalnych budowana jest ze œrod-
ków przysz³ych w³aœcicieli tych lokali. Oznacza to, ¿e nabywcy ponosz¹ ca³e ryzyko
zwi¹zane z wybudowaniem budynku w ustalonym czasie i po ustalonych kosztach,
a tak¿e przeniesieniem w³asnoœci lokalu. Jednostronnie kszta³towane przez dewelope-
rów umowy czêsto nie okreœlaj¹ dostatecznie precyzyjnie terminu wykonania umowy
ani ceny, jak¹ ma zap³aciæ nabywca.

Trybuna³ Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 2 sierpnia 2010 r. (sygn. akt S 3/10)
zasygnalizowa³ potrzebê podjêcia inicjatywy ustawodawczej zmierzaj¹cej do uregulo-
wania stosunków miêdzy stronami umowy deweloperskiej w celu zapewnienia ochrony
praw nabywców mieszkañ. W postanowieniu tym Trybuna³ wprost wskaza³, ¿e w aktual-
nym stanie prawnym nie istnieje w ¿adnym akcie prawnym regulacja umowy, której
przedmiotem jest zobowi¹zanie dewelopera do wybudowania mieszkania w celu od-
p³atnego przekazania go nabywcy, czyli tak zwanej umowy deweloperskiej.

Wskazaæ nale¿y, i¿ na etapie prac sejmowych znajduje siê poselski projekt ustawy
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (druk
nr 4349). W projekcie tym proponuje siê odpowiednie zabezpieczenie praw nabywców
mieszkañ na etapie zawierania umowy z deweloperem oraz wprowadzenie nadzoru nad
dysponowaniem przez dewelopera œrodkami powierzonymi mu przez nabywców. Projekt
ten zawiera równie¿ szczególne regulacje w zakresie postêpowania upad³oœciowego,
wprowadzaj¹ce uprzywilejowanie nabywców mieszkañ w tym postêpowaniu, polegaj¹ce na
umo¿liwieniu odzyskania zainwestowanych œrodków albo kontynuowania przedsiêwziêcia
budowlanego i w efekcie przeniesienia w³asnoœci wybudowanego lokalu na nabywcê.

Uprzejmie informujê, ¿e do reprezentowania stanowiska Rz¹du w toku prac parla-
mentarnych nad poselskim projektem ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu miesz-
kalnego lub domu jednorodzinnego (druk nr 4349) zosta³ upowa¿niony Prezes Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W sejmowych pracach nad tym projektem brali
równie¿ udzia³ przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

W dniu 26 lipca 2011 r. Komisja Infrastruktury przyjê³a sprawozdanie o tym pro-
jekcie. Drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego odby³o siê na 97. posiedzeniu Sejmu w dniu
29 lipca 2011 r. W zwi¹zku ze zg³oszeniem poprawek projekt skierowano ponownie do
Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia sprawozdania.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Stanis³aw Chmielewski
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK, Skarb Pañstwa z po-
wodu dzia³añ samego tylko Urzêdu Celnego w Przemyœlu straci³ 2,8 miliar-
da z³ ze wzglêdu na nienaliczenie akcyzy od alkoholu etylowego sprowadzo-
nego z Ukrainy. Sta³o siê tak z powodu zakwalifikowania 41 tysiêcy t towaru
zawieraj¹cego alkohol etylowy o wysokim stê¿eniu i ³atwy do wytr¹cenia
ska¿alnik jako p³ynu do spryskiwaczy samochodowych, zatem jako „wyrobu
niewymienionego”, a nie jako alkoholu etylowego. Kwalifikacja ta umo¿liwi³a
objêcie tego towaru zerow¹ stawk¹ akcyzy i sprawi³a, i¿ niemo¿liwe sta³o siê
monitorowanie, co dalej dzia³o siê z tym towarem i w jakim celu zosta³ on fak-
tycznie wykorzystany. Podejrzenia, i¿ móg³ on zostaæ odka¿ony i u¿yty w ce-
lach spo¿ywczych, zbada – na wniosek skierowany ju¿ w tej sprawie przez
NIK – prokuratura.

Nie sta³oby siê tak, gdyby towar ten zosta³ zakwalifikowany jako alkohol
etylowy. Alkohol etylowy, je¿eli nie jest przeznaczony do celów spo¿ywczych,
mo¿e skorzystaæ ze zwolnienia z akcyzy, jednak importer musi siê poddaæ licz-
nym obostrzeniom i liczyæ siê z dok³adnym monitorowaniem i rozliczeniem
sprowadzonego towaru.

Przypadek Urzêdu Celnego w Przemyœlu móg³ nie byæ jedynym, a kontro-
la udaremniaj¹ca sprowadzenie ska¿onego alkoholu i u¿ycie go nastêpnie
w celach spo¿ywczych jest jak najbardziej wskazana, zarówno ze wzglêdu
na konsekwencje takiego u¿ycia dla zdrowia, a nawet ¿ycia konsumentów,
jak i ze wzglêdu na wymierne straty finansowe ponoszone przez Skarb Pañ-
stwa z powodu b³êdnej kwalifikacji importowanych wyrobów.

Kontrole NIK dotycz¹ce sprowadzanego do Polski alkoholu etylowego ob-
jê³y lata 2004–2008, zatem okres rz¹dów SLD – UP, a nastêpnie koalicji PiS –
Samoobrona – LPR. Z niewiadomych powodów kontrola taka nie zosta³a prze-
prowadzona po 2007 r. St¹d moje pytania.

1. Czy do sytuacji, która mia³a miejsce w Urzêdzie Celnym w Przemyœlu,
dosz³oby, gdyby obowi¹zywa³a ustawa uniemo¿liwiaj¹ca sprowadzanie roz-
puszczalników lub tak zwanego ska¿onego alkoholu etylowego (tak okreœlo-
no towar, który wwieziono na terytorium RP w Urzêdzie Celnym w Przemyœlu)
bez akcyzy?

2. Czy gdyby by³a akcyza na wymienione towary, to przedsiêbiorcy spro-
wadzaliby je, czy te¿ dzia³alnoœæ ta by³aby nieop³acalna?

3. Ile alkoholu uzyskano ze sprowadzonych rozpuszczalników? Czy wyli-
czenia strat nie s¹ wirtualne? Z czego wynikaj¹?

4. Dlaczego NIK nie przeprowadzi³ kontroli za lata 2008–2011 na ca³ym
terytorium RP?

5. Kiedy NIK podejmie kontrolê za lata 2008–2011 na ca³ym terytorium RP
i wyliczy rzeczywiste straty?

Bardzo proszê o szczegó³owe i wyczerpuj¹ce odpowiedzi na te pytania.

Tadeusz Skorupa
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OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 30 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Wicemarsza³ka Senatu RP Pani Gra¿yny Anny Sztark z dnia

2 sierpnia 2011 r., nr BPS/DSK-043-3906/11 dotycz¹ce interpelacji Pana Senatora
Tadeusza Skorupy w sprawie importu p³ynów do spryskiwaczy szyb samochodowych
i p³ynów przeciwoblodzeniowych, zawieraj¹cych w swym sk³adzie alkohol etylowy
uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Ad 1.
Podstawow¹ zasad¹ rz¹dz¹c¹ obrotem towarowym pomiêdzy pañstwami cz³onkow-

skimi UE jest zasada swobody przep³ywu towarów. Oznacza ona, ¿e na obszarze
pañstw cz³onkowskich UE towary mog¹ byæ przemieszczane bez jakichkolwiek utrud-
nieñ. Nie ma bowiem ¿adnych kontroli w obrocie miêdzy pañstwami cz³onkowskimi,
a jednoczeœnie towar wprowadzony legalnie (zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym kraju
wymogami) do obrotu w jednym pañstwie UE mo¿e byæ sprzedawany na terytorium ka¿-
dego innego. Import z pañstw spoza UE podlega ca³kowicie jednolitym warunkom na
obszarze ca³ej Unii Europejskiej.

Towar pochodz¹cy z pañstwa trzeciego, który zosta³ wprowadzony na terytorium jed-
nego z pañstw cz³onkowskich w sposób legalny, tj. po wype³nieniu wszelkich formalno-
œci uwa¿any jest za wyrób unijny i prawo europejskie nakazuje traktowaæ go jednako-
wo z wyrobami wyprodukowanymi na terenie UE.

Art. 27 dyrektywy Rady 92/83/EWG przewiduje obligatoryjne zwolnienie alkoho-
lu etylowego u¿ywanego do wytwarzania produktów nieprzeznaczonych do spo¿ywania
przez ludzi, a p³yn do spryskiwaczy nie jest produktem przeznaczonym do spo¿ywania
przez ludzi.

Polska implementuj¹c ww. przepis do krajowego porz¹dku prawnego zobowi¹zana
zatem by³a do nieopodatkowania ska¿onego alkoholu etylowego zawartego w p³ynach
do spryskiwaczy szyb samochodowych i p³ynach przeciwoblodzeniowych.

Powy¿sze znajduje odzwierciedlenie w piœmie TAXUD/SK/mptaxud.c.2(2010)658850,
w którym Komisja Europejska stwierdzi³a, i¿ „S³u¿by Komisji dokona³y przegl¹du oma-
wianych przepisów i nie stwierdzi³y istnienia niespójnoœci z prawem UE”. Przedmiotowe
pismo potwierdza stanowisko prezentowane przez Ministra Finansów, i¿ przepisy kra-
jowe s¹ zgodne z przepisami unijnymi.

Ponadto stanowisko Ministerstwa Finansów dotycz¹ce nieopodatkowywania alko-
holu etylowego zawartego w p³ynach do spryskiwaczy szyb samochodowych i p³ynach
przeciwoblodzeniowych potwierdzone zosta³o dwoma wyrokami Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego. tj. wyrokiem NSA sygn. akt I FSK 113/08 z dnia 7 kwietnia 2009 r.
oraz wyrokiem NSA sygn. akt I GSK 1148/09 z dnia 12 paŸdziernika 2010 r.

Ad 2.
W odpowiedzi na pytanie, czy gdyby by³a akcyza na p³yny do spryskiwaczy szyb sa-

mochodowych i p³yny przeciwoblodzeniowe, to przedsiêbiorcy sprowadzaliby je, czy te¿
dzia³alnoœæ by³aby nieop³acalna nale¿y wyjaœniæ, co nastêpuje.

Na samym pocz¹tku nale¿y podnieœæ, i¿ je¿eli mia³by byæ obci¹¿ony akcyz¹ alko-
hol etylowy zawarty w importowanych p³ynach do spryskiwaczy szyb samochodo-
wych oraz p³ynach przeciwoblodzeniowych, to równie¿ akcyz¹ obci¹¿ony musia³by
byæ alkohol etylowy zawarty w wyrobach krajowych oraz nabywanych wewn¹trz-
wspólnotowo.
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Opodatkowanie alkoholu etylowego zawartego w p³ynach do spryskiwaczy szyb sa-
mochodowych oraz p³ynach przeciwoblodzeniowych doprowadzi³oby do powstania sy-
tuacji, w której p³yn do spryskiwaczy zamiast kosztowaæ ok. 10–25 z³ za opakowanie
5 litrowe, kosztowa³oby ok. 100 z³ zak³adaj¹c tylko 30% zawartoœæ alkoholu co spowo-
dowa³oby nieuzasadniony wzrost kosztów spo³ecznych.

Tymczasem art. 27 ust. 1 lit. b dyrektywy 92/83/EWG stanowi, i¿ pañstwa cz³on-
kowskie zobowi¹zane s¹ do obligatoryjnego zwolnienia alkoholu z podatku akcyzowe-
go, kiedy alkohol jest zarówno ska¿ony i u¿ywany do produkcji innych wyrobów
nieprzeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi. Na mocy natomiast art. 288 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „Dyrektywa wi¹¿e ka¿de pañstwo cz³onkowskie,
do którego jest skierowana, w odniesieniu do rezultatu który ma byæ osi¹gniêty, pozo-
stawia jednak organom krajowym swobodê wyboru formy i œrodków”.

Jednoczeœnie Komisja Europejska w piœmie znak TAXUD/C2/SK/cvh D(2010)
751434 wskaza³a na koniecznoœæ osi¹gania celów dyrektywy Rady 93/83/EWG
w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoho-
lowych, którym jest miêdzy innymi nieobjêcie podatkiem akcyzowym alkoholu etylo-
wego zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi, pozostawiaj¹c
dowolnoœæ, co do stosowanych œrodków pañstwom cz³onkowskim.

Ponadto Komisja Europejska w piœmie TAXUD/A4 D(2010)502098 potwierdzi³a
prawid³owoœæ dzia³añ organów celnych polegaj¹cych na klasyfikacji importowanych
wyrobów do kodu CN 3820 00 00 w³aœciwego dla p³ynów do spryskiwaczy szyb samo-
chodowych i p³ynów przeciwoblodzeniowych.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, odpowiedŸ na pytanie postawione w oœwiadczeniu jest
pytaniem czysto hipotetycznym i odpowiedŸ na nie mo¿e byæ twierdz¹ca w œwietle prze-
pisów unijnych stanowi¹cych o nieopodatkowywaniu alkoholu etylowego zawartego
w wyrobach nieprzeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi.

Ad 3.
W odpowiedzi na pytanie, ile alkoholu uzyskano ze sprowadzonych p³ynów do

spryskiwaczy szyb samochodowych i p³ynów przeciwoblodzeniowych nale¿y przede
wszystkim podkreœliæ, i¿ takie dzia³ania s¹ dzia³aniami nielegalnymi. Jednoczeœnie
zjawisko odka¿ania alkoholu etylowego i nielegalnego wprowadzania go do sprzeda¿y
w szarej strefie odnosi siê nie tylko do importowanych wyrobów akcyzowych, ale tak¿e
do krajowych. Dlatego te¿ ustalenie iloœci alkoholu etylowego uzyskanego w nielegalny
sposób z importowanych p³ynów do spryskiwaczy szyb samochodowych i p³ynów prze-
ciwoblodzeniowych nie mo¿e byæ dokonane nawet w drodze szacunku.

W kwestii natomiast pytania czy wyliczenia strat nie s¹ wirtualne nale¿y wyjaœniæ,
i¿ aby mo¿na by³o mówiæ o uszczupleniach, kwota uszczupleñ musia³aby byæ wskaza-
na w ustawie bud¿etowej jako przychód Skarbu Pañstwa, a w ustawach bud¿etowych
na lata objête kontrol¹ nie zak³adano w bud¿ecie dochodu od alkoholu etylowego za-
wartego w spryskiwaczach szyb samochodowych i œrodkach przeciwoblodzeniowych.
Ponownie nale¿y podkreœliæ, i¿ art. 27 dyrektywy Rady 92/83/EWG przewiduje bo-
wiem obligatoryjne zwolnienie alkoholu etylowego u¿ywanego do wytwarzania produk-
tów nieprzeznaczonych do spo¿ywania przez ludzi, a p³yn do spryskiwaczy nie jest
produktem przeznaczonym do spo¿ywania przez ludzi.

Tymczasem Najwy¿sza Izba Kontroli za³o¿y³a, i¿ ca³y alkohol etylowy zawarty we
wszystkich p³ynach do spryskiwaczy szyb samochodowych i p³ynach przeciwoblodze-
niowych importowanych z Ukrainy podlega³ nielegalnemu odka¿aniu w kraju i by³
przeznaczany do konsumpcji. Zatem NIK nieprawid³owo za³o¿y³a, ¿e przedmiotem im-
portu nigdy nie by³ p³yn do spryskiwaczy szyb samochodowych i p³yn przeciwoblodze-
niowy, a wy³¹cznie alkohol etylowy, co nie jest prawd¹ zgodnie z klasyfikacj¹ tego
wyrobu, któr¹ NIK w zwi¹zku z odst¹pieniem od zarzutów w tym zakresie uzna³ za pra-
wid³ow¹.

Zatem wyliczenie uszczupleñ nale¿nych Skarbowi Pañstwa nale¿y uznaæ za wir-
tualne, a bior¹c pod uwagê fakt, i¿ ka¿dy kieruj¹cy samochodem wie ile p³ynu do
spryskiwaczy szyb samochodowych zu¿ywa do czyszczenia szyb samochodowych
(szczególnie w okresie zimowym), wyliczenia NIK opieraj¹ce siê na za³o¿eniu, i¿ ca³a
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iloœæ importowanych p³ynów do spryskiwaczy szyb samochodowych stanowi³a alkohol
etylowy, nie maj¹ ¿adnego logicznego wyt³umaczenia.

W zakresie natomiast pytania czwartego i pi¹tego przedmiotowego oœwiadczenia
proœba o udzielenie odpowiedzi przes³ana zosta³a do Najwy¿szej Izby Kontroli.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica

Stanowisko
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 9 sierpnia 2011 r.

Pan
Jacek Jezierski
Najwy¿sza Izba Kontroli

Szanowny Panie Prezesie,
w zwi¹zku z przes³aniem przez Wicemarsza³ka Senatu Pani¹ Gra¿ynê Annê Sztark,

przy piœmie znak BPS/DSK-043-3906/11 z dnia 2 sierpnia 2011 r., tekstu oœwiadcze-
nia z³o¿onego przez Pana Senatora Pana Tadeusza Skorupê na 81. posiedzeniu Senatu RP
dotycz¹cego kwestii importu p³ynów do spryskiwaczy szyb samochodowych i p³ynów
przeciwoblodzeniowych, zawieraj¹cych w swym sk³adzie alkohol etylowy, w za³¹czeniu
przesy³am tekst niniejszego oœwiadczenia z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi Marsza³ko-
wi Senatu na pytanie czwarte i pi¹te.

Zakres przedmiotowy wskazanych pytañ nale¿y bowiem do w³aœciwoœci Najwy¿szej
Izby Kontroli.

Jednoczeœnie informujê, i¿ termin udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe oœwiad-
czenie up³ywa 3 wrzeœnia 2011 r.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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OdpowiedŸ
PREZESA
NAJWY¯SZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 24 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego w dniu 29 lipca 2011 r. przez Senatora

Pana T. Skorupê (pytanie numer 4 i 5) uprzejmie informujê, ¿e wyniki kontroli importu
z Ukrainy wyrobów zawieraj¹cych w swym sk³adzie alkohol etylowy zawarte zosta³y
w „Informacji o wynikach kontroli prawid³owoœci dzia³añ S³u¿by Celnej i Ministra Fi-
nansów w zakresie wprowadzania na polski obszar celny przez kolejowe przejœcie gra-
niczne w Przemyœlu, towarów zawieraj¹cych alkohol etylowy, w latach 2003–2007”
(Nr ewid. 48/2011/I/08/008 III 09/003/LRZ.

Kontrole przeprowadzono w Urzêdzie Celnym w Przemyœlu oraz w Izbie Celnej
w Przemyœlu, obejmuj¹c lata 2005–2007. Kontrolê przeprowadzono równie¿ w Mini-
sterstwie Finansów, obejmuj¹c lata 2003–2007. Z kontroli w Ministerstwie Finansów
wynika, ¿e w pozosta³ych urzêdach celnych tak¿e nie wymierzano i nie pobierano po-
datku akcyzowego i innych nale¿noœci z tytu³u importu towarów deklarowanych do ko-
du CN 3820 00 00, a wartoœæ nienaliczonego i niepobranego podatku akcyzowego
i innych nale¿noœci wynios³a 64,8 mln z³.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e kontynuowane s¹ czynnoœci kontrolne w za-
kresie bêd¹cym przedmiotem oœwiadczenia Pana Senatora.

W Urzêdzie Celnym w Przemyœlu przeprowadzana jest kontrola „Realizacja polityki
celnej pañstwa oraz wykonywanie zadañ zwi¹zanych z wymiarem i poborem podatku
akcyzowego i innych nale¿noœci celno-podatkowych w zakresie importu towarów za-
wieraj¹cych alkohol etylowy w latach 2004–2010” (I/11/012).

Rozpoczêta zosta³a równie¿ kontrola koordynowana P/11/023 „Opodatkowanie
akcyz¹ wyrobów alkoholowych”. Kontrol¹ objêty zostanie rok 2010 oraz I pó³rocze
2011 r. Badania kontrolne przeprowadzone zostan¹ w Ministerstwie Finansów oraz
w izbach i urzêdach celnych na terenie dziewiêciu województw. Przedmiotem badañ
bêdzie miêdzy innymi wykonywanie przez S³u¿bê Celn¹ zadañ w zakresie kontroli ob-
rotu alkoholem ska¿onym i wyrobów wyprodukowanych na bazie tego alkoholu.

Z wyrazami szacunku

Jacek Jezierski
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Moje oœwiadczenie zwi¹zane jest z ustaw¹ z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spó³dzielniach mieszkaniowych, a dok³adnie z obowi¹zkiem ponoszenia
op³at zwi¹zanych z eksploatacj¹ i utrzymaniem nieruchomoœci wspólnych
oraz z obowi¹zkiem partycypowania w wydatkach zwi¹zanych z eksploata-
cj¹ i utrzymaniem nieruchomoœci stanowi¹cych mienie spó³dzielni, które s¹
przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkuj¹ce w okreœ-
lonych budynkach lub osiedlu, jakie przedmiotowa ustawa nak³ada równie¿
na osoby, które nie s¹ cz³onkami spó³dzielni.

Ju¿ kilkakrotnie otrzymywa³em proœby od osób niebêd¹cych cz³onkami
spó³dzielni mieszkaniowych, które podnosz¹, ¿e nie korzystaj¹ z czêœci
wspólnej ani z nieruchomoœci przeznaczonych do wspólnego korzystania,
niezrozumia³y jest zatem dla nich fakt, ¿e maj¹ ponosiæ op³aty z tym zwi¹za-
ne. Osoby te pisemnie zrezygnowa³y z cz³onkostwa w spó³dzielni, nie s¹ za-
praszane na zebrania, nie wykonuj¹ prawa g³osu. Z czêœci wspólnych,
z których nie korzystaj¹, równie¿ zrezygnowa³y pisemnie. Remonty budynku
wykonuj¹ we w³asnym zakresie, op³aty za ogrzewanie, gaz, wodê, œcieki
i pr¹d reguluj¹ bezpoœrednio z dostawcami, a podatek odprowadzaj¹ bezpo-
œrednio do urzêdu miasta. Zarz¹d spó³dzielni nie interesuje siê ich budynka-
mi, jak równie¿ nie wykonuje ¿adnego innego œwiadczenia ekwiwalentnego
w zamian za pobierane op³aty.

Sprawa ta by³a ju¿ przedmiotem mojego oœwiadczenia z 2008 r. Temat
ten by³ równie¿ poruszany w kierowanych do Pana interpelacjach poselskich.
Udzielone odpowiedzi zawieraj¹ informacjê o treœci art. 4 ust. 4 w zwi¹zku
z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkanio-
wych, a zatem o obowi¹zku ponoszenia przedmiotowych op³at. Nie zawieraj¹
natomiast wyt³umaczenia zasadnoœci ich ponoszenia w sytuacji rezygnacji
z cz³onkostwa w spó³dzielni, pisemnego zrzeczenia siê korzystania z czêœci
wspólnych i faktycznego niekorzystania z nich, co wiêcej, regulowania wszel-
kich spraw zwi¹zanych z utrzymaniem i eksploatacj¹ budynku samodzielnie.

Wydaje siê, i¿ istniej¹cy w myœl obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów usta-
wowy obowi¹zek ponoszenia przedmiotowych op³at bez jakichkolwiek ekwi-
walentów ze strony spó³dzielni nie jest s³uszny i nale¿a³oby zmieniæ ustawê
tak, aby osoby, które same wykonuj¹ wszelkie czynnoœci zwi¹zane z utrzy-
maniem i eksploatacj¹ swojego lokalu lub domu i niekorzystaj¹ce z nierucho-
moœci wspólnych, jak równie¿ niekorzystaj¹ce z mienia spó³dzielni
przeznaczonego do wspólnego korzystania, nie by³y zmuszone do ponosze-
nia kosztów ich utrzymania i eksploatacji.

W odpowiedzi na interpelacjê poselsk¹ pad³o stwierdzenie, i¿ „oczywiste
jest, ¿e osoby te partycypuj¹ w ponoszeniu kosztów eksploatacji i utrzymania
nieruchomoœci wspólnych, o ile w konkretnym przypadku udzia³ w takiej nie-
ruchomoœci posiadaj¹”. Jednak¿e do jednej z kilku próœb o interwencjê otrzy-
manej przeze mnie w zwi¹zku z ustawowym obowi¹zkiem op³at na³o¿onym
na osoby niebêd¹ce cz³onkami spó³dzielni, do³¹czona jest kopia informacji
skierowanej do prezesa Rady Ministrów, i¿ osoby, które j¹ kieruj¹ (niebêd¹ce
cz³onkami spó³dzielni, na które na³o¿ony jest ustawowy obowi¹zek ponosze-
nia op³at) „pisemnie zrezygnowa³y z cz³onkostwa w spó³dzielni, tym samym
z udzia³ów i czêœci wspólnej”.

W innej proœbie o interwencjê osoba, która j¹ skierowa³a, podnosi, ¿e „na
osiedlu, którym powinna administrowaæ spó³dzielnia (…), to znaczy kosiæ tra-
wê, odœnie¿aæ, sprz¹taæ, robi¹ to za spó³dzielniê mieszkañcy, a ta nalicza je-
szcze tym¿e mieszkañcom nale¿noœci w kwocie 22 z³ miesiêcznie”. Takie
dzia³anie jest – zdaniem tej osoby – bezprawne. Nie rozumie ona tego, czemu
ma ponosiæ op³aty za czynnoœci zwi¹zane z utrzymaniem i eksploatacj¹ bu-
dynku, które, jak podnosi, nie s¹ wykonywane przez spó³dzielniê, ale przez
samych mieszkañców.

Czy rz¹d planuje zmiany przedmiotowej ustawy, które zwolni¹ osoby
niebêd¹ce cz³onkami spó³dzielni, w stosunku do których spó³dzielnia nie wy-
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konuje ¿adnych œwiadczeñ ekwiwalentnych, z op³at, jakie osoby te musz¹
ponosiæ na jej rzecz w myœl przepisów obowi¹zuj¹cych obecnie? Kiedy zmia-
ny takie mog³yby zostaæ przeprowadzone?

Bardzo proszê Pana Ministra o interwencjê w tej sprawie w ramach posia-
danych œrodków i kompetencji.

Tadeusz Skorupa

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 2 sierpnia 2011 r. znak BPS/DSK-

-043-3907/11, oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Tadeusza Skorupê podczas
81. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 lipca 2011 r., uprzejmie wyjaœniam co nastêpuje.

Stosownie do przepisów art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o spó³dziel-
niach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z póŸn. zm.) [dalej zwanej
usm], w³aœciciele lokali niebêd¹cy cz³onkami spó³dzielni mieszkaniowej s¹ obowi¹zani
uczestniczyæ w pokrywaniu kosztów zwi¹zanych z eksploatacj¹ i utrzymaniem ich lo-
kali, eksploatacj¹ i utrzymaniem nieruchomoœci wspólnych. S¹ oni równie¿ obowi¹za-
ni uczestniczyæ w wydatkach zwi¹zanych z eksploatacj¹ i utrzymaniem nieruchomoœci
stanowi¹cych mienie spó³dzielni, które jest przeznaczone do wspólnego korzystania
przez osoby zamieszkuj¹ce w okreœlonych budynkach lub osiedlu. Opiaty te ponoszo-
ne s¹ m.in. na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomoœci (np.: sprz¹tania, odœnie¿a-
nia i innych bie¿¹cych czynnoœci zwi¹zanych z utrzymaniem nale¿ytego porz¹dku,
przegl¹du: budynku, instalacji i urz¹dzeñ, konserwacji i remontu nawierzchni chodni-
ków, dróg i parkingów, podatku od nieruchomoœci i op³at za wieczyste u¿ytkowanie).

Obowi¹zki, o których mowa powy¿ej, w³aœciciele niebêd¹cy cz³onkami wykonuj¹
przez uiszczanie op³at na takich samych zasadach, jak cz³onkowie spó³dzielni, z za-
strze¿eniem art. 5, który stanowi, ¿e po¿ytki i inne przychody z nieruchomoœci wspól-
nej s³u¿¹ pokrywaniu wydatków zwi¹zanych z jej eksploatacj¹ i utrzymaniem,
a w czêœci przekraczaj¹cej te wydatki przypadaj¹ w³aœcicielom lokali proporcjonalnie
do ich udzia³ów w nieruchomoœci wspólnej. Oznacza to, ¿e w³aœciciele lokali, w tym rów-
nie¿ w³aœciciele niebêd¹cy cz³onkami spó³dzielni, maj¹ mo¿liwoœæ obni¿enia ponoszo-
nych przez nich wydatków.

Tak¹ mo¿liwoœæ stwarza równie¿ przepis art. 241 ust. 1 usm, w myœl którego, wiêk-
szoœæ w³aœcicieli lokali w budynku lub budynkach po³o¿onych w obrêbie danej nieru-
chomoœci, obliczana wed³ug wielkoœci udzia³ów w nieruchomoœci wspólnej, mo¿e podj¹æ
uchwa³ê, ¿e w zakresie ich praw i obowi¹zków oraz zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹ bê-
d¹ mia³y zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci lokali.

Odnoœnie do rezygnacji przez w³aœcicieli niebêd¹cych cz³onkami spó³dzielni z czêœci
wspólnej uprzejmie wyjaœniam, ¿e w³aœcicielowi lokalu przys³uguje udzia³ w nierucho-
moœci wspólnej jako prawo zwi¹zane z w³asnoœci¹ lokalu, a wiêc nie jest mo¿liwe zrze-
czenie siê lego prawa.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e przedmiotem prac powo³a-
nej w ramach Komisji Infrastruktury sejmowej podkomisji nadzwyczajnej by³o piêæ
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projektów, tj. senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkanio-
wych (druk nr 2544) i poselskie projekty ustaw o zmianie ustawy o spó³dzielniach mie-
szkaniowych (druki nr 2487 i 2573), poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo
spó³dzielcze, ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o bieg³ych rewiden-
tach i ich samorz¹dzie (druk nr 2510) oraz poselski projekt ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych (druk nr 3494).

W dniu 25 maja br. podkomisja przed³o¿y³a pod obrady sejmowej Komisji Infra-
struktury sprawozdanie o wskazanych wy¿ej projektach zawieraj¹ce tekst projektu
ustawy.

W dniu 15 czerwca br. Komisja Infrastruktury przyjê³a sprawozdanie o odrzuceniu
powy¿szego projektu ustawy.

W dniu 26 lipca br. Komisja Infrastruktury zdecydowa³a o powo³aniu nowej sejmo-
wej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw zawartych w drukach
sejmowych nr 2487, 2510, 2544, 2573 i 3494, która po zakoñczeniu prac przedstawi
sprawozdanie Komisji.

Wobec powy¿szych wyjaœnieñ, nie znajduje uzasadnienia podejmowanie przez
stronê rz¹dow¹ dzia³añ legislacyjnych maj¹cych na celu zmianê ustawy o spó³dziel-
niach mieszkaniowych.

Informujê równie¿ Pana Marszalka, ¿e uprawnienia ministra w³aœciwego do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wobec spó³dzielni mieszka-
niowych, okreœlone w art. 93a ustawy z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. Prawo spó³dzielcze
(Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z póŸn. zm.), nie s¹ uprawnieniami nadzorczymi ani
w³adczymi wobec spó³dzielni mieszkaniowych, co potwierdzi³ Trybuna³ Konstytucyjny
w uzasadnieniu wyroku z dnia 15 lipca 2009 r., sygn. akt K 64/07.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy sprawy œrodków finansowych na budowê

mostu na Popradzie (województwo ma³opolskie), w rejonie przejœcia granicz-
nego z Piwnicznej Zdroju do s³owackiego Mniszka.

Mimo ograniczenia ruchu pojazdów o masie wiêkszej ni¿ 2,5 t przez przej-
œcie graniczne nadal przeje¿d¿aj¹ samochody ciê¿arowe, niszcz¹c tym sa-
mym nadszarpniêt¹ ju¿ drogê. Ubieg³oroczna powódŸ i towarzysz¹ce jej osu-
wiska nie oszczêdzi³y bowiem popularnego w regionie przejœcia. Droga
zagro¿ona jest dalszymi osuwiskami. Samochody powy¿ej 2,5 t musz¹ szu-
kaæ innej trasy na S³owacjê i nadk³adaæ drogi. Brak dobrego przejazdu wp³y-
wa tak¿e na handel przygraniczny.

Wyjœciem z zaistnia³ej sytuacji, które przywróci³oby ruch transgraniczny,
jest budowa mostu na Popradzie w rejonie przejœcia granicznego z Piwnicznej
Zdroju do s³owackiego Mniszka, mostu, o którego budowê od 2004 r. staraj¹
siê w³adze wspomnianej miejscowoœci.

Maj¹c to wszystko na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpu-
j¹cymi pytaniami.

1. Czy podjêto ju¿ jakiekolwiek dzia³ania zmierzaj¹ce do pozyskania
œrodków finansowych na rozpoczêcie tego przedsiêwziêcia?

2. Czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzyma rz¹dowe
pieni¹dze na budowê mostu granicznego? Strona s³owacka od dawna ma za-
pewnione fundusze pozyskane ze œrodków Unii Europejskiej na realizacjê
swojej czêœci inwestycji.

Tadeusz Skorupa

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 2 sierpnia 2011 r., znak BPS/DSK-043/3907/11,

przy którym przekazano oœwiadczenie Pana senatora Tadeusza Skorupy, w sprawie
œrodków finansowych na budowê mostu na Popradzie w rejonie przejœcia granicz-
nego z Piwnicznej Zdroju do s³owackiego Mniszka, uprzejmie przekazujê nastêpu-
j¹c¹ informacjê w przedmiotowej sprawie.

Zadanie inwestycyjne pn. „Udzia³ w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad
na drodze nr 87 wraz z dojazdami” zosta³o ujête w za³¹czniku nr 1a do Programu Budo-
wy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, przyjêtego przez Radê Ministrów w dniu 25 sty-
cznia 2011 r. W powy¿szym za³¹czniku umieszczono zadania o priorytetowym
charakterze, których obecny stan zaawansowania prac przygotowawczych pozwoli³by
na ich rozpoczêcie do roku 2013, co jest jednak uwarunkowane wygospodarowaniem
œrodków finansowych w ramach korekt przetargowych na zadaniach inwestycyjnych
ujêtych w za³¹czniku nr 1 lub pozyskaniem dodatkowych limitów finansowych dla Pro-
gramu wzglêdem przyznanej przez Radê Ministrów kwoty 82,8 mld z³.
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Maj¹c na uwadze harmonogram prac przewidzianych dla zadañ wymienionych
w za³¹czniku nr 1 do Programu, nale¿y wskazaæ, ¿e znaczna czêœæ tych zadañ jest
w trakcie budowy a dla wiêkszoœci pozosta³ych zadañ bêd¹ podpisywane umowy po
rozstrzygniêciu przetargów jeszcze w bie¿¹cym roku. St¹d, wielkoœæ œrodków dostêpnych
na zadania z za³¹cznika nr 1a do Programu bêdzie mo¿na okreœliæ pod koniec tego roku.

Ze wzglêdu na powy¿sze Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zwróci³
siê do Generalnego Dyrektora S³owackiego Zarz¹du Dróg o od³o¿enie terminu og³osze-
nia przetargu na budowê mostu granicznego i w dniu 23 maja br. uzyska³ zapewnienie
ze strony s³owackiej, ¿e wejœcie na teren Polski dla potrzeb realizacji mostu graniczne-
go bêdzie uzgodnione tak, by odpowiada³o obu stronom i nie zagra¿a³o realizacji prac
budowlanych.

Jednoczeœnie, maj¹c na uwadze zobowi¹zania Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczy-

pospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki S³owackiej o budowie nowego po³¹cze-

nia drogowego i mostu granicznego przez rzekê Poprad w rejonie miejscowoœci

Piwniczna i Mniszek nad Popradem, sporz¹dzonej 23 listopada 2004 r. w Ostrawie,
resort infrastruktury podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do pozyskania œrodków na ten cel.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Pani Minister!
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodo-

wej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych z dnia 29 paŸdziernika 2010 r. diame-
tralnie zmniejszy³a siê w Polsce liczba zatrudnionych osób niepe³nosprawnych.

Nowelizacja ta odebra³a zatrudniaj¹cym osoby niepe³nosprawne dofi-
nansowanie do wynagrodzeñ emerytów oraz znacznie zaostrzy³a kryteria,
na podstawie których pracodawcom udzielane s¹ zwolnienia w podatkach
i op³atach.

Tak skonstruowana ustawa zmusi³a wielu pracodawców do rezygnacji
z zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, czego skutkiem jest zmniejszenie licz-
by zatrudnionych a¿ o 13%. W sumie od grudnia ubieg³ego roku do maja bie-
¿¹cego roku liczba pracuj¹cych niepe³nosprawnych spad³a a¿ o trzydzieœci
dwa tysi¹ce i stale maleje. Tymczasem nied³ugo maj¹ wejœæ w ¿ycie kolejne
przepisy, które ogranicz¹ ulgi dla pracodawców i zarz¹dzaj¹cych zatrudnie-
niem osób niepe³nosprawnych. Spowoduje to jeszcze wiêksze trudnoœci w za-
trudnianiu wymienionych osób, poniewa¿ w ustawie radykalnie ograniczono
ulgi dla pracodawców.

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi py-
taniami.

1. Czy zdaniem Pani Minister nie nale¿a³oby zmieniæ procedur i przepi-
sów, które reguluj¹ sposoby przyznawania ulg dla pracodawców zatrudnia-
j¹cych osoby niepe³nosprawne, tak aby zachêciæ ich do zatrudniania takich
osób?

2. Dlaczego, mimo diametralnego zmniejszenia liczby zatrudnianych
osób niepe³nosprawnych, przygotowuje siê kolejne przepisy, które jeszcze
bardziej ogranicz¹ liczbê stanowisk pracy dla tych osób?

Tadeusz Skorupa

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.08.23

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy z³o¿one podczas

81. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 lipca 2011 r. uprzejmie wyjaœniam, ¿e nie na-
st¹pi³ tak znaczny wzrost bezrobocia po wejœciu w ¿ycie ustawy z dnia 29 paŸdziernika
2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 226 poz. 1475), o jakim
mowa w tym oœwiadczeniu (tj. o 13%).

Wyniki Badania Aktywnoœci Ekonomicznej Ludnoœci (BAEL) za I kwarta³ br. nie
wskazuj¹ na wp³yw wprowadzonych zmian ustawowych na sytuacjê osób niepe³no-
sprawnych na rynku pracy. Odnotowany niewielki spadek zatrudnienia osób nie-
pe³nosprawnych w I kwartale br. ma charakter sezonowy (jest obserwowany
w I kwartale ka¿dego roku). Co wiêcej, spadek zatrudnienia w porównaniu do IV kwar-
ta³u 2010 r. by³ mniejszy ni¿ spadek zatrudnienia w analogicznych okresach roku
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ubieg³ego (tj. I kwarta³ 2010 r. w porównaniu do IV kwarta³u 2009 r.). Analizowana sy-
tuacja dotyczy stopy bezrobocia, która wzros³a wprawdzie o 1,5 punktu procentowego
(z 13,6% w IV kwartale ubieg³ego roku, do 15,1% w I kwartale roku obecnego), ale ana-
logiczne wskaŸniki dla IV kwarta³u 2009 r. i I kwarta³u 2010 r. wynosz¹ odpowiednio
11% i 17,2%, co oznacza, ¿e w analogicznym okresie roku poprzedniego wzrost bezro-
bocia by³ znacznie wy¿szy ni¿ obecnie.

Zasady przyznawania ulg we wp³atach na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych zosta³y okreœlone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
(tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721). Przepis ten w brzmieniu nadanym usta-
w¹ z dnia 29 paŸdziernika 2010 r. stanowi, ¿e wp³aty o których mowa w art. 21 ustawy,
ulegaj¹ obni¿eniu z tytu³u zakupu us³ugi, z wy³¹czeniem handlu, lub produkcji praco-
dawcy zatrudniaj¹cego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pe³ny wymiar
czasu pracy, który osi¹ga wskaŸnik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych bêd¹cych:

1. osobami niepe³nosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepe³nospraw-
noœci lub

2. osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upoœledzonymi umys³owo lub
osobami z ca³oœciowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsj¹ – zaliczonymi
do umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci,

– w wysokoœci co najmniej 30%.
Jak wynika z uzasadnienia do ustawy z dnia 29 paŸdziernika 2010 r., ustawodaw-

ca uchwalaj¹c zmianê art. 22 ust. 1 przyj¹³ zasadê ochrony najs³abszych grup nie-
pe³nosprawnych (zaliczonych do znacznego stopnia niepe³nosprawnoœci, jak równie¿
osób niewidomych, psychicznie chorych lub upoœledzonych umys³owo lub osób z ca³o-
œciowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsj¹ – zaliczonych do umiarkowanego
stopnia niepe³nosprawnoœci) poprzez premiowanie pracodawców zatrudniaj¹cych oso-
by, które maj¹ najwiêksze trudnoœci w funkcjonowaniu na rynku pracy (uatrakcyjnia-
nie kooperacji z tymi pracodawcami).

Ewentualne prace legislacyjne nad zmian¹ art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (...)
musz¹ byæ poprzedzone wnikliw¹ analiz¹ konsekwencji nowelizacji dla bud¿etu Pañ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, a tak¿e dla osób nie-
pe³nosprawnych zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepe³no-
sprawnoœci z tzw. schorzeniami specjalnymi (szczególnymi), które w wyniku zmiany
tego przepisu mog¹ mieæ mniejsze szanse na zatrudnienie.

Pragnê poinformowaæ, ¿e obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej nie s¹
przygotowywane ¿adne zmiany legislacyjne ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych.

£¹czê wyrazy szacunku

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu

81. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2011 r. 91



Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W mijaj¹cym miesi¹cu, lipcu br., podró¿ni z okolic Radomia zwrócili siê do
mnie o interwencjê parlamentarn¹ w sprawie wszystkich poci¹gów odje¿d¿a-
j¹cych ze stacji Radom, które s¹ niewidoczne w internetowym rozk³adzie jazdy.

Chcia³bym siê tutaj odnieœæ na przyk³ad do poci¹gu Kolei Mazowieckich,
jaki odje¿d¿a z Radomia do Warszawy Zachodniej o godz. 15.27, a który nie
jest widoczny w rozk³adzie jazdy zamieszczonym na stronie internetowej. Po
osobistym sprawdzeniu w internecie na powy¿szej stronie okaza³o siê, ¿e rze-
czywiœcie nie ma poci¹gu odje¿d¿aj¹cego z Radomia do Warszawy
o godz. 15.27. Nastêpnie po wykonaniu telefonu na informacjê kolejow¹ Kolei
Mazowieckich (tel. 22 473 79 00) okaza³o siê, ¿e taki poci¹g kursuje. Po wyko-
naniu telefonu na informacjê kolejow¹ PKP (tel. 22 194 36) dowiedzia³em siê,
¿e taki poci¹g nie kursuje.

Postanowi³em zatem osobiœcie siê udaæ na Dworzec PKP w Radomiu
i sprawdziæ, czy poci¹g kursuje. Okaza³o siê, ¿e kursuje, gdy¿ taki poci¹g fak-
tycznie odje¿d¿a z Radomia, a informacje s¹ zamieszczone w gablotach na
dworcu i peronach. Opisana sytuacja w czasie wzmo¿onych podró¿y w okre-
sie wakacyjnym jest ¿enuj¹ca, gdy¿ w zale¿noœci od przypadku podró¿ny
mo¿e skorzystaæ z tego po³¹czenia lub nie. Jeœli pasa¿er opiera³by siê na in-
ternetowym rozk³adzie jazdy, to nie pojedzie tym poci¹giem. Jeœli zadzwoni
na infoliniê Kolei Mazowieckich, to pojedzie, ale najwiêksze prawdopodobieñ-
stwo jest takie, ¿e zadzwoni na ogólnodostêpn¹ infoliniê PKP i zostanie mu
udzielona informacja, ¿e taki poci¹g nie kursuje. Jeœli uda siê na Dworzec
PKP Radom i sprawdzi na ¿ó³tej tablicy – rozk³adzie jazdy, to bêdzie móg³ po-
jechaæ poci¹giem do Warszawy o godz. 15.27.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e opisana sytuacja nadaje siê do scenariusza kome-
diowego, ale nie jest to mi³a rzeczywistoœæ dla podró¿nego – klienta PKP,
szczególnie w okresie podró¿y wakacyjnych.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce
pytania.

1. Jak to mo¿liwe, ¿e informacja o poci¹gach nie jest to¿sama na stronie
internetowej, w informacji telefonicznej i na tablicach na peronach?

2. Dlaczego informacje s¹ rozbie¿ne i utrudniaj¹ podró¿nym wyjazd z Ra-
domia w godzinach popo³udniowych?

3. Czy w tak prostej sprawie wymagana jest a¿ interwencja senatorska,
aby spó³ki kolejowe rzetelnie i solidnie wykonywa³y swoje obowi¹zki?

4. Dlaczego pasa¿erowie, klienci PKP, nie maj¹ solidnej informacji o kur-
sowaniu poci¹gów?

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 17.08.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza z³o¿one podczas

81. posiedzenia Senatu w dniu 29 lipca br., w sprawie mylnych informacji przekazywa-
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nych podró¿nym na temat poci¹gów Kolei Mazowieckich sp. z o.o. kursuj¹cych z Rado-
mia do Warszawy, uprzejmie informujê, ¿e dane, o jakich mowa w oœwiadczeniu,
udostêpniane s¹ za poœrednictwem wyszukiwarki HAFAS, której administratorem po-
zostaje TK Telekom Sp. z o.o., a w³aœcicielem serwisu – Dworzec Polski SA. S¹ one prze-
kazywane podró¿nym przez administratora na podstawie informacji dostarczanych
przez przewoŸników kolejowych.

W odniesieniu do poci¹gu nr KM21252 uruchamianego przez spó³kê Koleje Mazo-
wieckie sp. z o.o. w relacji Radom – Warszawa Wschodnia, który odje¿d¿a z Radomia
o godz. 15:27 uprzejmie informujê, ¿e z wyjaœnieñ przedstawionych przez Zarz¹d spó³-
ki TK Telekom Sp. z o.o. wynika, i¿ omawiany poci¹g zosta³ wprowadzony przez admi-
nistratora do internetowego systemu planowania podró¿y w dniu 19 lipca 2011 r.,
z terminem obowi¹zywania od dnia 25 lipca 2011 r., na podstawie zlecenia okreœlone-
go przez przewoŸnika. Oznacza to, ¿e podró¿ni wyszukuj¹cy po³¹czenia w interneto-
wym systemie planowania podró¿y oraz dzwoni¹cy na ogólnopolsk¹ infoliniê kolejow¹,
z terminem podró¿y miêdzy 19 a 24 lipca 2011 r., byli prawid³owo informowani o kur-
sowaniu poci¹gu.

Z uwagi na fakt, i¿ wci¹¿ wystêpuj¹ problemy z w³aœciwym informowaniem podró¿-
nych o zmianach w rozk³adach jazdy opracowany zosta³ projekt ustawy o zmianie
ustawy o transporcie kolejowym, przewiduj¹cy nie tylko zwiêkszenie obowi¹zków prze-
woŸników i innych podmiotów w zakresie informowania pasa¿erów o rozk³adzie jazdy,
lecz równie¿ doprecyzowanie ich powinnoœci w tym zakresie, aby unikn¹æ w przysz³o-
œci sytuacji utrudniaj¹cych pasa¿erom korzystanie z transportu kolejowego. Omawia-
ny projekt ustawy, który znajduje siê na etapie prac parlamentarnych zak³ada ponadto
wyposa¿enie Prezesa Urzêdu Transportu Kolejowego, jako regulatora rynku, w odpo-
wiednie narzêdzia dyscyplinowania podmiotów, które nie dope³ni³y ci¹¿¹cych na nich
ustawowych obowi¹zków informacyjnych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

W dniu 1 marca 2011 r. na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie odby³o
siê ostatnie przedstawienie opery Stanis³awa Moniuszki „Straszny Dwór”
w inscenizacji, której premiera mia³a miejsce w dniu 9 lutego 2001 r. Ostatnie
przedstawienie na scenie narodowej tego lubianego przez rzesze Polaków
najlepszego utworu Stanis³awa Moniuszki, najdoskonalszej opery polskiej
XIX wieku, sk³oni³o mnie do zadania Panu Ministrowi pytania dotycz¹cego re-
pertuaru Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Czy przewiduje siê w najbli¿-
szym czasie ponown¹ realizacjê tego dzie³a, które dziêki wysokim walorom
artystycznym i treœci fabu³y ma ogromne znaczenie w narodowej edukacji pa-
triotycznej ze wzglêdu na okolicznoœci jego powstania oraz premiery, œciœle
zakorzenione w sytuacji politycznej kraju po upadku powstania styczniowego?

Do skierowania tego zapytania sk³oni³a mnie równie¿ ocena pracy kierow-
nictwa Teatru Wielkiego, które wed³ug mnie zmierza w stronê œmia³ych, a na-
wet ekstremalnie œmia³ych inscenizacji maj¹cych na celu bardziej zaskocze-
nie widza i przyci¹gniêcie jego uwagi popkulturowymi odniesieniami ni¿
prezentacjê wybitnych dzie³ polskich kompozytorów i twórców w wydaniu
znakomitego zespo³u artystów Teatru Wielkiego.

W repertuarze na kolejne miesi¹ce mo¿na znaleŸæ tylko dwa przedsta-
wienia, które mo¿na uznaæ za realizacjê misji powierzonej scenie opery naro-
dowej – balet „I przyjd¹ deszcze…” z muzyk¹ Henryka Miko³aja Góreckiego
oraz operê „Król Roger” Karola Szymanowskiego. Tak ma³a liczba realizacji
przedsiêwziêæ prezentuj¹cych dorobek kultury polskiej – b¹dŸ co b¹dŸ na
scenie Opery Narodowej, której dzia³anie powinno byæ skoncentrowane na
kulcie tego, co polskie, historyczne i narodowe – rozczarowuje.

Proszê o informacjê i stanowisko Pana Ministra w powy¿szej sprawie.

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza (BPS/DSK-043-

-3910/11) z³o¿one na 81. posiedzeniu Senatu w dniu 29 lipca 2011 r. dotycz¹ce reper-
tuaru Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, w tym planów w zakresie ponownego wy-
stawienia opery Straszny dwór Stanis³awa Moniuszki, uprzejmie proszê o przyjêcie
odpowiedzi.

Straszny dwór goœci³ na afiszu przez ostatnie dziesiêciolecie: od 9 lutego 2001 do
1 marca 2011 roku. Obecnie w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej planowana jest rea-
lizacja Halki Stanis³awa Moniuszki w re¿yserii Natalii Korczakowskiej, której premiera
bêdzie mia³a miejsce w najbli¿szym sezonie, zgodnie z zamierzeniami instytucji:
23 grudnia 2011 r.

Realizuj¹c za³o¿enia statutowe, TW – ON poza dzie³ami ojca polskiej opery przybli¿a
polskiej publicznoœci równie¿ najs³ynniejsze utwory operowe i baletowe powsta³e od
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XVII do XX wieku, wœród nich arcydzie³a kompozycji Giuseppe Verdiego, Richarda
Wagnera, Richarda Straussa, Giacomo Pucciniego, Igora Strawiñskiego, Wolfganga
Amadeusza Mozarta, Karola Szymanowskiego, Gaetano Donizettiego czy Sergiusza
Prokofiewa, oraz wybitn¹ choæ niejednokrotnie mniej znan¹ s³uchaczom, twórczoœæ
wspó³czesn¹, miêdzy innymi Iannisa Xenakisa, Agaty Zubel, Wolfganga Rihma, Toshio
Hosokawy i Mieczys³awa Weinberga.

Teatr Wielki – Opera Narodowa, pe³ni¹c misjê pierwszej sceny operowej w kraju,
podejmuje tak¿e wiele innych dzia³añ, przede wszystkim edukacyjnych, w których ra-
mach prezentuje m³odym widzom cykl poranków muzycznych, organizuje prelekcje
(skupione np. na historii baletu), warsztaty i konkursy. Nie bez znaczenia pozostaje rów-
nie¿ nurt dzia³alnoœci koncertowej TW – ON, obejmuj¹cy m.in. wspó³pracê z Narodo-
wym Instytutem Fryderyka Chopina, a tak¿e fakt organizowania przez Teatr wystaw,
których tematyka koncentruje siê m.in. wokó³ prezentacji wybitnych polskich arty-
stów, takich jak Józef Elsner, Gabriela Zapolska czy Wojciech Weiss.

W kontekœcie wskazanych powy¿ej licznych przedsiêwziêæ Teatru Wielkiego – Ope-
ry Narodowej pragnê jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e poruszaj¹c siê w zakresie dzia³añ in-
stytucji, wskazanych przez jej misjê i zadania statutowe, dyrektorzy instytucji kultury
posiadaj¹ pe³n¹ autonomiê i ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za realizacjê zaplanowanej linii
programowej, w tym kszta³towanie repertuaru.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sekretarz Stanu
Piotr ¯uchowski
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wyst¹pieniem w ostatnim okresie ró¿nego rodzaju klêsk ¿y-

wio³owych powsta³ych miêdzy innymi wskutek huraganu, deszczu nawalne-
go, a tak¿e przymrozków nale¿y potwierdziæ, ¿e decyzja Rady Ministrów
o podwy¿szeniu kwoty pomocy socjalnej do 5 tysiêcy z³ na gospodarstwo rol-
ne jest s³uszna i potrzebna.

Warto tak¿e dodaæ, ¿e poszkodowani rolnicy i producenci rolni bêd¹ mogli
skorzystaæ tak¿e z innych form pomocy.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.09.01

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z pismem z dnia 2 sierpnia 2011 r. znak BPS/DSK-043-3911/11, przy
którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza z³o¿one podczas
81. posiedzenia Senatu RP w sprawie pomocy udzielanej producentom rolnym poszko-
dowanym w wyniku huraganu, deszczu nawalnego i przymrozków wiosennych – u-
przejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e wyra¿am zadowolenie, i¿ Pan Senator Eryk
Smulewicz uzna³ za s³uszne podwy¿szenie do 5 tysiêcy z³otych kwoty zasi³ku celowego
dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub dzia³ach specjalnych pro-
dukcji rolnej powsta³y szkody spowodowane wyst¹pieniem w bie¿¹cym roku huraga-
nu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych. Jednoczeœnie uprzejmie
informujê, ¿e przy ustalaniu wysokoœci zasi³ku celowego w ramach Programu pomocy
dla rolników, producentów rolnych, rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rol-
nych lub dzia³ach specjalnych produkcji rolnej powsta³y szkody spowodowane wy-
st¹pieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych
(w przypadku przymrozków tylko w drzewach i krzewach owocowych), uwzglêdniono
zarówno rozmiar strat w poszkodowanych gospodarstwach rolnych jak i mo¿liwoœci
bud¿etu pañstwa.

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Jaros³aw Wojtowicz
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
Zwracam siê z proœb¹ o udzielenie informacji na temat stanu zaawanso-

wania przygotowañ do rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku
Zakroczym – Wyszogrod – P³ock.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 6.09.2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek!
W odpowiedzi na pismo z dnia 2 sierpnia 2011 r., znak: BPS/DSK-043-3913/11,

przy którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Eryka Smulewicza dotycz¹ce
stanu przygotowania do rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odc. Zakroczym – Wyszo-
gród – P³ock, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Trudne warunki ruchu drogowego wystêpuj¹ce na obecnym odcinku drogi krajo-
wej Nr 62 P³ock – Wyszogród – Zakroczym, a w nastêpstwie nie najlepsze warunki bez-
pieczeñstwa tego ruchu stanowi¹ uzasadnione dla zapewnienia dla omawianego
odcinka drogi wy¿szych parametrów technicznych. Przy zak³adanym docelowo zapew-
nieniu dla omawianej drogi parametrów drogi g³ównej ruchu przyspieszonego (GP),
wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ prowadzenia ci¹gu komunikacyjnego czêœciowo po no-
wych œladach, w sposób omijaj¹cy tereny o intensywnym zagospodarowaniu m.in. te-
reny zabudowy S³upna, Wyszogrodu, Czerwiñska n. Wis³¹, Zakroczymia.

Uwzglêdniaj¹c ww. okolicznoœci w ci¹gu ostatnich lat prowadzone by³y wstêpne
prace projektowe w zakresie przygotowania inwestycji odnosz¹cej siê do omawianej
drogi na odcinku Wyszogród – Pomiechówek – Serock, tj. obejmuj¹cym obszar pomiê-
dzy Wyszogrodem a Zakroczymiem, pod k¹tem okreœlenia warunków realizacji ww.
ci¹gu komunikacyjnego jako drogi klasy GP i zmierzaj¹ce do wydania decyzji o œrodo-
wiskowych uwarunkowaniach. Dla potrzeb rozbudowy przewiduje siê zast¹pienie obec-
nej jezdni o przekroju 2-pasowym szerokoœci oko³o 7,0 m, jezdni¹ o przekroju poprze-
cznym „2 + 1” (z dodatkowym pasem zapewniaj¹cym dogodne warunki do wyprzedza-
nia) szerokoœci ok. 12–12,5 m. Prognozowane natê¿enie ruchu, w okresie pro-
gnostycznym, nie uzasadnia wprowadzenia na przedmiotowym odcinku drogi przekroju
dwujezdniowego.

Wykonywane w ramach tych prac studium techniczno-ekonomiczno-œrodowisko-
we, jak i materia³y do wniosku o uzyskanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowa-
niach, w tym raport o oddzia³ywaniu na œrodowisko, obejmuj¹ na podanym odcinku
wariantowe rozwi¹zania sytuowania drogi krajowej Nr 62 o klasie GP. Planowana roz-
budowa poprzez m.in. ograniczenie dostêpnoœci do wêz³ów i skrzy¿owañ (likwidacja
zjazdów), prowadzenie na znacznych fragmentach drogi po nowym œladzie nienawi¹zu-
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j¹cym do istniej¹cych dróg, zapewnienie obs³ugi przyleg³ego zagospodarowania po-
przez jezdnie serwisowe, przyczyni siê do znacznej poprawy warunków ruchu i jego
bezpieczeñstwa. Istotnym aspektem bêdzie rozdzielenie ruchu tranzytowego (szczegól-
nie pojazdów ciê¿kich) od ruchu lokalnego.

Ustalenie rozwi¹zañ dla drogi krajowej Nr 62 na odcinku na wschód od Wyszogro-
du bêdzie mia³o zasadnicze znaczenie na kwestie zwi¹zane z dostosowaniem do klasy
GP s¹siedniego odcinka tej drogi, tj. pomiêdzy Wyszogrodem a P³ockiem. m.in. zak³ada
siê ominiêcie S³upna (po pó³nocnej stronie zabudowy miejscowoœci) i prowadzenie
ci¹gu krajowego pomiêdzy S³upnem i P³ockiem po nowym œladzie.

Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ przedmiotowa inwestycja zwi¹zana z rozbudow¹ dro-
gi krajowej Nr 62 na podanym odcinku nie jest ujêta w przyjêtym przez Radê Ministrów
w dniu 25.01.2011 r. Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015. W naj-
bli¿szym okresie, ze wzglêdu na brak zapewnionego finansowania, nie przewiduje siê
prowadzenia prac projektowych dla przedmiotowej inwestycji.

Z szacunkiem

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up. Andrzej Maciejewski
Dyrektor Biura Generalnego Dyrektora
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Oœwiadczenie senatora Henryka Stok³osy

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
22 lipca odby³ siê w Poznaniu marsz, protest zorganizowany przez Sto-

warzyszenie Dzier¿awców i W³aœcicieli Rolnych RP, którzy na rêce wojewody
wrêczyli petycjê do premiera, krytykuj¹c tym samym politykê, jak¹ minister
rolnictwa prowadzi wobec tej grupy producentów rolnych. Nie jestem zwolen-
nikiem tego typu manifestacji, nie podoba mi siê ultymatywny ton petycji.
Zdecydowanie wolê dialog, a nie awantury, co nie oznacza, ¿e nie zgadzam
siê z wieloma postulatami tego œrodowiska. S¹ one warte zastanowienia
i dyskusji, bo wiele w nich s³usznych i racjonalnych argumentów. St¹d moja
decyzja o zainteresowaniu tym tematem Wysokiej Izby i próba przedstawie-
nia Panu Ministrowi mojego pogl¹du w tej sprawie.

G³ównym powodem protestu dzier¿awców s¹ obawy przed zmianami
w ustawie o nieruchomoœciach rolnych lansowane przez Pana Ministra, które
dzier¿awcy okreœlaj¹ mianem „ciosu w ich plecy”. Ich argumentacja nie jest
pozbawiona sensu, a w swojej petycji pisz¹ oni, co nastepuje. „Dziêki wyso-
kim czynszom, które regularnie op³acamy do Agencji Nieruchomoœci Rolnych,
Skarb Pañstwa odzyska³ d³ugi po by³ych PGR. W zwi¹zku z tym jesteœmy je-
dyn¹ grup¹ spo³eczno-zawodow¹, która nie otrzyma³a ¿adnych przywilejów,
a sp³aci³a do Skarbu Pañstwa nie swoje d³ugi. Umowy dzier¿aw zawierane
by³y z terminem do trzydziestu lat, co mia³o daæ czas na sukcesywne wyku-
pywanie gruntów. By³y premier Jerzy Buzek na dwanaœcie lat zablokowa³
swoim pismem sprzeda¿ gruntów do czasu uchwalenia ustawy reprywatyza-
cyjnej. Dzisiaj ANR, wyznaczaj¹c zaporowe ceny gruntów, zmusza dzier¿aw-
ców do wykupu, nie patrz¹c na ich mo¿liwoœci finansowe, pod groŸb¹ utraty
pierwszeñstwa nabywania. Takim dzia³aniem pan minister zachêca do wy-
kupu ziemi przez spekulantów posiadaj¹cych kapita³y o niejasnym Ÿródle po-
chodzenia. Dzia³ania pana ministra cechuje premedytacja, poniewa¿ nie
zrobi³ nic, aby przygotowaæ Ÿród³a finansowania zakupu gruntów, maj¹c jed-
noczeœnie pe³n¹ wiedzê o niskiej rentownoœci 1 ha ziemi oraz o du¿ym udziale
kredytu w bilansie gospodarstw dzier¿awców. Potrzebne s¹ linie kredytowe
na zakup gruntów, a wielkoœæ sp³aty nie mo¿e przekroczyæ wartoœci op³aca-
nego czynszu dzier¿awnego, w przeciwnym razie polskie grunty w du¿ej czê-
œci trafi¹ w rêce kapita³u spekulacyjnego. Podstawowym i najbardziej
ekonomicznym sposobem u¿ytkowania ziemi jest d³ugoletnia dziedziczna
dzier¿awa, co pokazuj¹ europejskie doœwiadczenia”.

Dzier¿awcy to niema³a grupa producentów rolnych. Gospodaruj¹ na dwóch
milionach hektarów i corocznie do Skarbu Pañstwa wp³acaj¹ 2 miliardy z³ tytu-
³em dzier¿aw. W tej sytuacji chcia³bym poznaæ stanowisko Pana Ministra wobec
ich postulatów, a zw³aszcza wobec uchwalenia ustawy o d³ugoletniej i dziedzicz-
nej dzier¿awie rolnej oraz uznania odebranych 20% area³u dzier¿aw i mo¿li-
woœci d³ugoletniej dzier¿awy oraz sukcesywnego wykupu.

Chcia³bym te¿ wiedzieæ, na ile zasadne s¹ obawy dzier¿awców zawarte
w ich apelu, którego fragment zacytujê ponownie. „Protestujemy – pisz¹ oni –
celem powstrzymania niekorzystnej i szkodliwej dla Polski sprzeda¿y gruntów
rolnych Skarbu Pañstwa podmiotom spekulacyjnym, ratowania miejsc pracy
pracowników rolnych, bronimy siedemdziesiêciu tysiêcy miejsc pracy w regio-
nach o du¿ym bezrobociu oraz ZUS przed utrat¹ wp³ywów z op³acanych sk³a-
dek, obrony w³asnych nak³adów inwestycyjnych w naszych gospodarstwach,
ochrony rynku rolnego przed kolejn¹ prób¹ wyrwania pieniêdzy celem ratowa-
nia bud¿etu”.

Liczê na ¿yczliw¹ i w miarê szybk¹ odpowiedŸ, albowiem z niepokojem
obserwujê zjawisko pojawiaj¹cej siê tu i ówdzie wymuszonej wyprzeda¿y
gruntów rolnych Skarbu Pañstwa, której skutkiem jest rozdrobnienie dobrze
funkcjonuj¹cych du¿ych gospodarstw, trac¹cych w ten sposób zdolnoœci in-
westycyjne oraz drastycznie ograniczaj¹cych roczne nak³ady produkcyjne.

Henryk Stok³osa
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OdpowiedŸ

Warszawa, 31 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Henryka Stok³osy z³o¿one podczas

81. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 lipca 2011 r. m.in. w sprawie projektowanych
zmian ustawy z dnia 19 paŸdziernika 1991 r, o gospodarowaniu nieruchomoœciami
rolnymi Skarbu Pañstwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 z póŸn. zm.) w zakresie go-
spodarowania Zasobem W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa przez Agencjê Nieruchomo-
œci Rolnych uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Jednym z g³ównych za³o¿eñ projektowanej ustawy o zmianie ustawy o gospodaro-
waniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz o zmianie niektórych innych
ustaw jest umo¿liwienie dzier¿awcom nieruchomoœci Zasobu W³asnoœci Rolnej Skar-
bu Pañstwa nabycia dzier¿awionych gruntów na w³asnoœæ. W tym celu projektowana
ustawa zawiera regulacje, dziêki którym obecni dzier¿awcy bêd¹ mieli zagwarantowa-
n¹ mo¿liwoœæ nabycia w trybie pierwszeñstwa dzier¿awionych gruntów w okresie obo-
wi¹zywania umów dzier¿awy. Jednym z warunków na uzyskanie tego prawa bêdzie
wyra¿enie zgody na wy³¹czenie niektórych dzier¿awionych u¿ytków rolnych, co z kolei
umo¿liwi nabycie gruntów rolnych przez rolników indywidualnych, gospodaruj¹cych
na ma³oobszarowych gospodarstwach. Przyczyni siê to do pe³niejszego urzeczywistnie-
nia zasady wyra¿onej w art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z któr¹
podstaw¹ ustroju rolnego pañstwa jest gospodarstwo rodzinne. Propozycje te maj¹ na
celu równie¿ zabezpieczenie interesów polskich producentów rolnych. Bêd¹c bowiem
w³aœcicielami gruntów rolnych bêd¹ oni mogli rozwijaæ swoje gospodarstwa bez obawy,
i¿ grunty w które inwestuj¹ w przysz³oœci stan¹ siê cudz¹ w³asnoœci¹. Dlatego trudno
jest uznaæ za zasadne twierdzenia dzier¿awców, i¿ dzia³ania te stanowi¹ „cios w plecy”.

Odnosz¹c siê do kwestii przeznaczania przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych do
sprzeda¿y nieruchomoœci Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa objêtych umowa-
mi dzier¿awy pragnê zaznaczyæ, i¿ zdecydowana wiêkszoœæ gruntów Zasobu objêta jest
umowami dzier¿awy, dlatego te¿ Agencja przeznacza do sprzeda¿y równie¿ te grunty.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 19 paŸdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoœciami
rolnymi Skarbu Pañstwa dzier¿awcom nieruchomoœci Zasobu przys³uguje prawo pierw-
szeñstwa w ich nabyciu, je¿eli dzier¿awili dan¹ nieruchomoœæ, co najmniej przez
okres trzech lat. Je¿eli dzier¿awcy nie skorzystaj¹ z powy¿szego uprawnienia, wówczas
Agencja przeznacza dzier¿awione nieruchomoœci do sprzeda¿y w trybie przetargu. Nie
mo¿na mówiæ w tym przypadku o przymuszaniu dzier¿awców do nabywania nierucho-
moœci Zasobu, gdy¿ w przypadku gdy nie skorzystaj¹ oni z przys³uguj¹cego im pierw-
szeñstwa w nabyciu w dalszym ci¹gu s¹ oni dzier¿awcami tych nieruchomoœci, na tych
samych zasadach na jakich dzier¿awili dan¹ nieruchomoœæ od Agencji Nieruchomoœci
Rolnych. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, i¿ nowi w³aœciciele nieruchomoœci Zasobu W³asno-
œci Rolnej Skarbu Pañstwa bêd¹ zainteresowani zatrudnieniem pracowników w celu
uprawy nabytych gruntów. Dlatego te¿, sprzeda¿ dzier¿awionych nieruchomoœci Zaso-
bu nie powinna spowodowaæ wzrostu bezrobocia a zarazem spadku wp³ywów ZUS-u
z tytu³u op³acanych sk³adek. Natomiast odnosz¹c siê do kwestii nabywania nierucho-
moœci Zasobu przez spekulantów nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w przetargu nieograniczonym na
sprzeda¿ nieruchomoœci Zasobu mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy kto ma na ten cel odpowied-
nie œrodki. Agencja Nieruchomoœci Rolnych nie ma mo¿liwoœci sprawdzenia czy dana
osoba bior¹ca udzia³ w przetargu ma zamiar nabyæ dany grunt w celach spekulacyj-
nych, ani te¿ mo¿liwoœci sprawdzenia sk¹d dana osoba ma œrodki na nabycie nieru-
chomoœci Zasobu.
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W odniesieniu do przytoczonego przez Pana Senatora twierdzenia, i¿ wysokie czyn-
sze dzier¿awne pozwoli³y na sp³atê zad³u¿eñ powsta³ych po by³ych pañstwowych
przedsiêbiorstwach gospodarki rolnej pragnê zauwa¿yæ, i¿ czynsz dzier¿awny ustalany
jest na skutek licytacji podczas przetargów na dzier¿awê nieruchomoœci Zasobu, st¹d
te¿ Agencja Nieruchomoœci Rolnych nie ma wp³ywu na ostateczn¹ wysokoœæ czynszu
dzier¿awnego.

Ustosunkowuj¹c siê zaœ do kwestii ceny sprzeda¿y nieruchomoœci Zasobu W³asno-
œci Rolnej Skarbu Pañstwa pragnê zauwa¿yæ, i¿ w tym zakresie Agencja Nieruchomoœci
Rolnych stosuje przepisy art. 30 ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi
Skarbu Pañstwa zgodnie z którym, cenê nieruchomoœci Zasobu ustala siê w wysokoœci
nie ni¿szej ni¿ wartoœæ tej nieruchomoœci okreœlon¹ przy zastosowaniu sposobów jej
ustalania przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 156 tej
ustawy rzeczoznawca sporz¹dza na piœmie opinie o wartoœci nieruchomoœci w formie
operatu szacunkowego. Maj¹c powy¿sze na uwadze, nale¿y stwierdziæ, i¿ ceny nieru-
chomoœci Zasobu s¹ cenami odpowiadaj¹cymi ich realnej wartoœci. Ponadto pragnê
zauwa¿yæ, i¿ ka¿dy nabywca nieruchomoœci Zasobu mo¿e skorzystaæ z roz³o¿enia ceny
sprzeda¿y na raty na okres 15 lat pod warunkiem wp³aty 20% ceny przed zawarciem
umowy sprzeda¿y. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-
œciami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje
zaœ ograniczenie wysokoœci pierwszej wp³aty do 10% ceny. Dzier¿awcy nabywaj¹cy nie-
ruchomoœci Zasobu mog¹ korzystaæ równie¿ z dop³at Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa do odsetek od kredytów.

Odnosz¹c siê zaœ do kwestii wprowadzenia d³ugoletniej i dziedzicznej dzier¿awy
nieruchomoœci Zasobu pragnê zauwa¿yæ, i¿ podstawowym zadaniem Agencji Nieru-
chomoœci Rolnych jest trwa³e rozdysponowanie nieruchomoœci Zasobu W³asnoœci Rol-
nej Skarbu Pañstwa. Zagospodarowania nieruchomoœci Zasobu poprzez zawieranie
wieloletnich umów dzier¿aw nie przyniesie oczekiwanych efektów. Nale¿y bowiem zau-
wa¿yæ, i¿ jedynie prawo w³asnoœci nieruchomoœci zagwarantuje dzier¿awcom mo¿li-
woœæ dokonywania inwestycji w swoich gospodarstwach bez obawy, i¿ grunty w które
inwestuj¹ w przysz³oœci stan¹ siê cudz¹ w³asnoœci¹.

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Henryka Stok³osy

skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Od lat, jako senator Rzeczypospolitej z pilskiego okrêgu wyborczego, utrzy-
mujê œcis³e kontakty z bardzo w Pile aktywnym Okrêgowym Zarz¹dem Zwi¹z-
ku Represjonowanych Politycznie ¯o³nierzy Górników. Z powodów natural-
nych jest to coraz mniej liczna grupa osób przeœladowanych przez re¿im stali-
nowski, która dot¹d nie uzyska³a odszkodowania za swe cierpienia. Kilka ra-
zy w przesz³oœci w ich imieniu wystêpowa³em w Senacie. Byæ mo¿e dlatego po
raz kolejny zwrócili siê do mnie z proœb¹ o interwencjê i wsparcie argumentów
zawartych w liœcie, jaki skierowali na rêce pani Ireny Lipowicz, rzecznik praw
obywatelskich.

W liœcie tym w sposób przekonywaj¹cy i przejmuj¹cy dokonuj¹ rachunku
krzywd, jakich doznali w przesz³oœci, i rachunku zaniedbañ ze strony w³adz
niepodleg³ej Polski. „W latach 1949–1959 – pisz¹ oni – dwustutysiêczna gru-
pa spo³eczna, dyskryminowana i przeœladowana z powodów politycznych,
zosta³a przez ówczesn¹ w³adzê totalitarn¹ w ramach s³u¿by wojskowej zmu-
szona do pracy w kopalniach wêgla kamiennego i rud uranu, w wyniku której
jako ¿o³nierze ponios³a ogromne szkody i straty biologiczne, nieporównywal-
nie do innych grup represjonowanych w trakcie pokoju. Wed³ug oficjalnych
Ÿróde³ w okresie kator¿niczej pracy przymusowej ponad jedenaœcie tysiêcy
¿o³nierzy uleg³o rozmaitym groŸnym wypadkom skutkuj¹cym kalectwem lub
utrat¹ pe³nej sprawnoœci fizycznej. Ponad tysi¹c ¿o³nierzy zginê³o, a w wyni-
ku doznanych urazów i nabytych w czasie s³u¿by chorób wielu sta³o siê nie-
pe³nosprawnymi lub przedwczeœnie zmarli”.

Mimo dramatu ¿o³nierzy górników i okrucieñstwa przeœladowañ, jakich
doznali, s¹ obecnie jedyn¹ pozosta³¹ przy ¿yciu grup¹ represjonowanych –
jest ich oko³o piêtnastu tysiêcy – która mimo up³ywu szeœædziesiêciu lat nie
doczeka³a siê zrekompensowania krzywd w postaci jednorazowego odszko-
dowania. Odszkodowanie takie na mocy ustawy z 1999 r. otrzyma³ w 2000 r.
zaledwie u³amek procenta ¿yj¹cych wtedy ¿o³nierzy górników zatrudnionych
w kopalniach uranu.

„W tym czasie – cytujê ponownie ich list – prominentni przedstawiciele za-
równo ustawodawcy, jak i rz¹du, nieoficjalnie zapewniali, ¿e pozostali
¿o³nierze górnicy podobne odszkodowania otrzymaj¹ w nastêpnych latach,
w miarê poprawy sytuacji finansowej pañstwa. Niestety mimo up³ywu dwu-
nastu lat i systematycznych postulatów ze strony krajowych i terenowych
w³adz stowarzyszenia, a tak¿e licznych wyst¹pieñ indywidualnych, choæ ro-
szczenia nadal uznawano za s³uszne, w praktyce mo¿na o nich mówiæ wy-
³¹cznie w kategoriach permanentnego odk³adania w czasie albo te¿
legislacyjnych zaniedbañ, a mo¿e nawet zaniechañ”.

Podzielam rozgoryczenie autorów listu i dlatego zdecydowa³em siê na
wsparcie ich starañ swoim oœwiadczeniem senatorskim, które za poœrednic-
twem pana marsza³ka Senatu kierujê na rêce Pani Rzecznik wraz z gor¹cym
apelem o ¿yczliwe zainteresowanie siê losem ¿o³nierzy górników tak okrutnie
potraktowanych w przesz³oœci i tak bezdusznie traktowanych dziœ przez
pañstwo polskie.

Henryk Stok³osa
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Stanowisko

Warszawa, 30 sierpnia 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z otrzymaniem oœwiadczenia Pana Senatora Henryka Stok³osy, z³o¿one-

go podczas 81. posiedzenia Senatu w dniu 29 lipca 2011 r. (BPS/DSK-043/3915/11),
uprzejmie informujê Pani¹ Marsza³ek, ¿e w powy¿szej sprawie Rzecznik Praw Obywa-
telskich wyst¹pi³ do Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z proœb¹ o przedstawienie sta-
nowiska w kwestii rozszerzenia krêgu uprawnionych do œwiadczenia, o którym mowa
w art. 5a ustawy z dnia 2 wrzeœnia 1994 r. o dodatku i uprawnieniach przys³uguj¹cych
¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach
wêgla, kamienio³omach i zak³adach wydobywania rud uranu i batalionach budowla-
nych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622 ze zm.).

W zwi¹zku z powy¿szym Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawi stanowisko
w sprawie bêd¹cej przedmiotem oœwiadczenia Pana Senatora Henryka Stok³osy po
otrzymaniu odpowiedzi od Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Stanis³aw Trociuk
Zastêpca Rzecznika
Praw Obywatelskich

OdpowiedŸ

Warszawa, 3.10.2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 30 sierpnia br., dotycz¹cego oœwiadczenia Pana Se-

natora Henryka Stok³osy z³o¿onego podczas 81. posiedzenia Senatu w dniu 29 lipca
2011 r. (BPS/DSK-043-3915/11), przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia i informacje.

19 wrzeœnia br. Rzecznik otrzyma³ stanowisko Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej,
dotycz¹ce mo¿liwoœci rozszerzenia zakresu podmiotowego uprawnionych do jednora-
zowego odszkodowania, okreœlonego w art. 5a ustawy z dnia 2 wrzeœnia 1994 r.
o œwiadczeniu pieniê¿nym i uprawnieniach przys³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej
s³u¿by wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wêgla, kamienio³omach,
zak³adach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622 ze
zm.). W stanowisku przypomniano, ¿e uprawnienie do jednorazowego odszkodowania
zosta³o wprowadzone z dniem 1 stycznia 2000 r. z uwagi na przyjêcie przez Sejm
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w dniu 10 wrzeœnia 1999 r. ustawy o zmianie ustawy o dodatku i uprawnieniach przy-
s³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojskowej przymusowo zatrudnianych
w kopalniach wêgla, kamienio³omach i zak³adach wydobywania rud uranu (Dz. U.
Nr 80, poz. 902). Przyjêcie tej ustawy zosta³o poprzedzone pracami nad poselskim pro-
jektem ustawy (druk nr 526). W projekcie tym podniesiono miêdzy innymi kwestiê
przyznania ¿o³nierzom zatrudnionym przy wydobywaniu rud uranu prawa do jednora-
zowego odszkodowania wed³ug zasad odnosz¹cych siê do cywilnych pracowników gór-
nictwa uranowego. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej podkreœli³ tak¿e, ¿e
przys³uguj¹ce ¿o³nierzom przymusowo zatrudnianym œwiadczenie pieniê¿ne, rycza³t
energetyczny, jednorazowe odszkodowanie, jak równie¿ okreœlone uprawnienia z tytu-
³u niezdolnoœci do pracy pozostaj¹cej w zwi¹zku z przymusowym zatrudnieniem finan-
sowane s¹ z bud¿etu pañstwa. W ocenie Ministra przy rozpatrywaniu uprawnieñ dla
osób, które podlega³y ró¿nym formom przymusowego zatrudnienia b¹dŸ represji nale-
¿y mieæ tak¿e na wzglêdzie sytuacjê wielu grup spo³ecznych, które z ró¿nych przyczyn
pozostaj¹ w trudnej sytuacji ¿yciowej, jak przyk³adowo emeryci i renciœci, osoby bezro-
botne, osoby niepe³nosprawne, matki samotnie wychowuj¹ce dzieci oraz rodziny wie-
lodzietne Bior¹c powy¿sze pod uwagê, jak równie¿ trudn¹ sytuacjê finansów
publicznych, a w zwi¹zku z tym koniecznoœæ ograniczenia wydatków finansowanych
z bud¿etu pañstwa w ocenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej nie ma mo¿liwoœci do
podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy
z dnia 2 wrzeœnia 1994 r. o œwiadczeniu pieniê¿nym i uprawnieniach przys³uguj¹cych
¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach
wêgla, kamienio³omach, zak³adach rud uranu i batalionach budowlanych. W celu za-
poznania siê z przedstawion¹ argumentacj¹ przedk³adam uprzejmie do wiadomoœci
kopiê odpowiedzi Ministra na wyst¹pienie Rzecznika w tej sprawie.

Zdaniem Rzecznika zawarte w ustawie z dnia 2 wrzeœnia 1994 r. ograniczenie krê-
gu uprawnionych do odszkodowania tylko do ¿o³nierzy przymusowo zatrudnianych
w zak³adach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych nie mo¿e byæ uznane za po-
miniêcie ustawodawcze, które mog³oby zostaæ skuteczne zakwestionowane w postêpo-
waniu przed Trybuna³em Konstytucyjnym. Przy regulacji œwiadczeñ socjalnych,
finansowanych z bud¿etu pañstwa ustawodawca korzysta z przys³uguj¹cego mu w³adz-
twa do kszta³towania norm prawnych zgodnie z za³o¿eniami spo³eczno-ekonomicznymi.
Granice swobody w korzystaniu z tego w³adztwa wyznaczaj¹ jak w wypadku ka¿dej re-
gulacji ustawowej, normy konstytucyjne. Normy te pozostawiaj¹ ustawodawcy znacz-
ny zakres swobody co do kierunków, zakresu i form regulacji œwiadczeñ
finansowanych z bud¿etu pañstwa, sk³adaj¹cych siê na system tzw. os³ony socjalnej
(np. orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z 25 lutego 1997 r., K 21/95, OTK ZU
1997/1/7). Ewentualne rozszerzenie zakresu podmiotowego uprawnionych do takiego
odszkodowania mo¿e byæ podjête i zrealizowane wy³¹cznie przez podmioty wyposa¿one
przez Konstytucjê w prawo inicjatywy ustawodawczej.

Rzecznikowi, dzia³aj¹cemu na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczni-
ku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), nie przys³uguje prawo
inicjatywy ustawodawczej. Z tego wzglêdu Rzecznik, wystêpuj¹c do Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej, wyczerpa³ przys³uguj¹ce w tej sprawie mo¿liwoœci jej za³atwienia
zgodnie ze stanowiskiem, przedstawionym przez Pana Senatora Henryka Stok³osê.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Stanis³aw Trociuk
Zastêpca Rzecznika
Praw Obywatelskich
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Za³acznik
Pismo
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 19 wrzeœnia 2011 r.

Pani
Prof. Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowna Pani Rzecznik,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 30 sierpnia br. znak: RPO-681041-III/11/LN, przy

którym przes³ana zosta³a kopia oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Henryka Stok-
³osê na 81. posiedzeniu Senatu w dniu 29 lipca 2011 r. w sprawie jednorazowego od-
szkodowania dla ¿o³nierzy zastêpczej s³u¿by wojskowej przymusowo zatrudnianym
w kopalniach, i pismo z dnia 1 sierpnia br. znak: RPO – 669206-III/11/ZS, przy któ-
rym przes³ana zosta³a kopia pisma Zwi¹zku Represjonowanych Politycznie ¯o³nierzy
Górników, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Sprawê uprawnieñ przys³uguj¹cych przymusowo zatrudnianym ¿o³nierzom za-
stêpczej s³u¿by wojskowej reguluj¹ przepisy ustawy z dnia 2 wrzeœnia 1994 r. o œwiad-
czeniu pieniê¿nym i uprawnieniach przys³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by
wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wêgla, kamienio³omach, zak³a-
dach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r Nr 60, poz. 622, z póŸn. zm.).

Na mocy tych przepisów ¿o³nierzom:
– zastêpczej s³u¿by wojskowej, którzy w latach 1949–1959 byli przymusowo zatrud-

niani w kopalniach wêgla, kamienio³omach oraz w zak³adach pozyskiwania
i wzbogacania rud uranowych,

– z poboru w 1949 r, którzy byli wcieleni do ponadkontyngentowych brygad „S³u¿by
Polsce” i przymusowo zatrudniani w kopalniach wêgla i kamienio³omach,

– przymusowo zatrudnianym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959
przys³uguje œwiadczenie pieniê¿ne.

Œwiadczenie to w wysokoœci 9,36 z³ przys³uguje za ka¿dy pe³ny miesi¹c trwania
pracy, nie wiêcej jednak ni¿ ³¹cznie za 20 miesiêcy, obecnie jest to maksymalnie
186,71 z³. Podwy¿szenie tego œwiadczenia nastêpuje przy zastosowaniu waloryzacji.

W przypadku zbiegu prawa do tego œwiadczenia z prawem do œwiadczenia pieniê¿-
nego przys³uguj¹cego przyk³adowo z tytu³u pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy
i ZSRR b¹dŸ dodatkiem kombatanckim, dodatkiem z tytu³u za tajne nauczanie wy-
p³acane jest jedno z tych œwiadczeñ tj. œwiadczenie wy¿sze lub wybrane przez osobê za-
interesowan¹.

Osobom uprawnionym do œwiadczenia pieniê¿nego przys³uguje równie¿ prawo do
rycza³tu energetycznego, który obecnie wynosi 146,40 z³.

Œwiadczenie pieniê¿ne oraz rycza³t energetyczny wolne s¹ od podatku dochodowe-
go od osób fizycznych.

Przepisami wymienionej ustawy okreœlono tak¿e uprawnienie do jednorazowego
odszkodowania. Uprawnienie do tego odszkodowania przys³uguje ko³nierzom przymu-
sowo zatrudnianym w zak³adach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych.

Uprawnienie do jednorazowego odszkodowania zosta³o wprowadzone z dniem
1 stycznia 2000 r. z uwagi na przyjêcie przez Sejm w dniu 10 wrzeœnia 1999 r. ustawy
o zmianie ustawy o dodatku i uprawnieniach przys³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej
s³u¿by wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach wêgla, kamienio³omach
i zak³adach wydobywania rud uranu (Dz. U. Nr 80, poz. 902). Przyjêcie tej ustawy zo-
sta³o poprzedzone pracami nad poselskim projektem ustawy (druk nr 526).

W projekcie tym podniesiono miêdzy innymi kwestiê przyznania ¿o³nierzom za-
trudnionym przy wydobywaniu rud uranu prawa do jednorazowego odszkodowania
wed³ug zasad odnosz¹cych siê do cywilnych pracowników górnictwa uranowego.
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Zgodnie z przyjêtymi i obowi¹zuj¹cymi regulacjami ¿o³nierzom przymusowo zatrud-
nianym w zak³adach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych przys³uguje jedno-
razowe odszkodowanie w wysokoœci:

22 200 z³ – je¿eli u poszkodowanego orzeczono na sta³e inwalidztwo I grupy lub
ca³kowit¹ niezdolnoœæ do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,

15.850 z³ – je¿eli u poszkodowanego orzeczono na sta³e inwalidztwo II grupy lub
ca³kowit¹ niezdolnoœæ do pracy,

9.510 z³ – dla pozosta³ych poszkodowanych.
Nale¿y tak¿e wskazaæ, i¿ ¿o³nierzom przymusowo zatrudnianym, niezdolnym do

pracy wskutek niezdolnoœci pozostaj¹cej w zwi¹zku z przymusowym zatrudnieniem,
przys³uguj¹ œwiadczenia pieniê¿ne i inne uprawnienia okreœlone przepisami ustawy
z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich ro-
dzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, z póŸn. zm.).

W zwi¹zku z tym osoby te uprawnione s¹ do przys³uguj¹cych inwalidom wojennym
wojskowym uprawnieñ, jak przyk³adowo:

– renty inwalidy, która jest œwiadczeniem wolnym od podatku dochodowego od osób
fizycznych;

– w razie zbiegu uprawnienia do renty inwalidy i emerytury wyp³aty, w zale¿noœci od
wyboru osoby zainteresowanej, pó³tora œwiadczenia, tj. pe³nej renty inwalidy po-
wiêkszonej o po³owê emerytury albo emerytury powiêkszonej o po³owê renty inwa-
lidy. Nale¿y podkreœliæ, i¿ regulacje okreœlaj¹ce prawo do pobierania œwiadczeñ
w razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury z prawem do renty inwalidy wo-
jennego b¹dŸ wojskowego stanowi¹ odstêpstwo od generalnej zasady przyjêtej
w powszechnym systemie emerytalno-rentowym;

– dodatku pielêgnacyjnego z tytu³u zaliczenia do I grupy inwalidów tj. ca³kowitej nie-
zdolnoœci do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub ukoñczenia 75 lat. Doda-
tek ten przys³uguje w wysokoœci i na zasadach okreœlonych w przepisach ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z póŸn. zm.). Dodatek ten obecnie wynosi
186.71 z³;

– rozwi¹zane stosunku pracy z osob¹ uprawnion¹ wymaga pisemnej zgody w³aœci-
wego starosty i mo¿e nast¹piæ tylko z wa¿nych przyczyn;

– prawa przejœcia na wczeœniejsz¹ emeryturê dla ubezpieczonych urodzonych przed
dniem 1 stycznia 1949 r.;

– zni¿ek komunikacyjnych (prawo do ulgi 100% przy przejazdach komunikacj¹
miejsk¹ ulgi w wysokoœci 37% lub 78% w zale¿noœci od rodzaju poci¹gu b¹dŸ auto-
busu i stopnia niepe³nosprawnoœci);

– zwolnienia z op³at abonamentowych za u¿ywanie odbiorników radiowych i telewi-
zyjnych;

– refundacji 50% op³aconej sk³adki na ubezpieczenia komunikacyjne AC i OC dla in-
walidów ca³kowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji oraz in-
walidów ca³kowicie niezdolnych do pracy.

Przys³uguj¹ce ¿o³nierzom przymusowym œwiadczenie pieniê¿ne, rycza³t energe-
tyczny, jednorazowe odszkodowanie jak równie¿ okreœlone uprawnienia przys³uguj¹ce
z tytu³u niezdolnoœci do pracy pozostaj¹cej w zwi¹zku z przymusowym zatrudnieniem
finansowane s¹ z bud¿etu pañstwa.

Pragnê podkreœliæ, i¿ przy rozpatrywaniu uprawnieñ dla osób, które podlega³y
ró¿nym formom przymusowego zatrudnienia b¹dŸ represji nale¿y mieæ tak¿e na
wzglêdzie sytuacjê wielu grup spo³ecznych, które z ró¿nych przyczyn pozostaj¹
w trudnej sytuacji ¿yciowej, jak przyk³adowo emeryci i renciœci, osoby bezrobotne,
osoby niepe³nosprawne, matki samotnie wychowuj¹ce dzieci oraz rodziny wielo-
dzietne.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, jak równie¿ trudn¹ sytuacjê finansów publicznych,
w zwi¹zku z tym koniecznoœæ ograniczenia wydatków finansowanych z bud¿etu pañ-
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stwa nie ma mo¿liwoœci do podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany obowi¹zu-
j¹cych przepisów ustawy z dnia 2 wrzeœnia 1994 r. o œwiadczeniu pieniê¿nym
i uprawnieniach przys³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojskowej przymuso-
wo zatrudnianym w kopalniach wêgla, kamienio³omach, zak³adach rud uranu i bata-
lionach budowlanych.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oœwiadczenie senatora Henryka Stok³osy

skierowane do marsza³ka województwa wielkopolskiego Marka WoŸniaka

Wszelkie reorganizacje maj¹ to do siebie, ¿e obni¿aj¹ okresowo skutecz-
noœæ dzia³ania instytucji, wprowadzaj¹ chaos, ba³agan oraz powoduj¹ niepew-
noœæ i frustracjê osób w tych instytucjach zatrudnionych. Przypominam tê
„oczywist¹ oczywistoœæ”, jak mawia klasyk, w zwi¹zku z reform¹ systemu
opieki nad dzieæmi pozbawionymi opieki rodziców.

Niedawno uchwalona przez Sejm ustawa o wspieraniu rodziny i o syste-
mie pieczy zastêpczej obliguje starostów do zlikwidowania obecnie dzia³a-
j¹cych publicznych oœrodków adopcyjno-opiekuñczych. Ich miejsce zajm¹
zupe³nie nowe instytucje, tak zwane oœrodki adopcyjne powo³ywane przez
marsza³ków województw. Ile ich bêdzie w Wielkopolsce i gdzie powstan¹?
Jeszcze nie wiadomo.

Do tej pory oœrodki adopcyjno-opiekuñcze opiera³y swoj¹ dzia³alnoœæ na
ustawie o pomocy spo³ecznej. I chocia¿ by³a ona wielokrotnie nowelizowana,
to nigdy dot¹d nie wprowadzono tak radykalnych zmian, jak t¹ obecn¹ usta-
w¹ z 9 czerwca 2011 r. Na mocy jej zapisów publiczne oœrodki adopcyjno-
-opiekuñcze prowadzone przez powiaty z dniem1 stycznia 2012 r. ulegn¹ lik-
widacji. Bezpieczne bêd¹ tylko te placówki, które prowadz¹ wojewódzkie
banki danych. W przypadku Wielkopolski bêdzie to oœrodek w Poznaniu.

Zapowiada siê wiêc rewolucja, frustruj¹ca zarówno pracowników tych
instytucji, jak i rodziny, które podjê³y starania o adopcjê dzieci. Pisz¹ o tym lo-
kalne media, cytuj¹c wypowiedzi zainteresowanych osób, st¹d te¿ wynika
moje zainteresowanie tym tematem i dlatego wystosowa³em to oœwiadczenie,
które zgodnie z regulaminem kierujê poprzez marsza³ka Senatu na rêce Pana
Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego.

W Wielkopolsce funkcjonuje obecnie szeœæ oœrodków adopcyjno-opiekuñ-
czych. Po³owa z nich to oœrodki publiczne. Jak po reorganizacji bêdzie wy-
gl¹da³a sieæ tych instytucji? Które z nich bêd¹ mia³y zapewnion¹ egzystencjê,
a które na zawsze zakoñcz¹ dzia³alnoœæ? Te pytania na razie pozostaj¹ bez
odpowiedzi. Wed³ug mnie – zbyt d³ugo.

W moim okrêgu wyborczym taki oœrodek dzia³a w Pile. Zatrudnieni w nim
wysokiej klasy profesjonaliœci, choæ w ci¹gu trzydziestu piêciu lat istnienia
oœrodka przyzwyczajeni ju¿ do zmian i uodpornieni na nie, s¹ zaniepokojeni
o przysz³oœæ zarówno tej placówki, jak i swoj¹. Niepokój ten skrywaj¹ pod
mask¹ nadziei, ¿e i tê reorganizacjê przetrwaj¹.

Nadzieja ta jest zasadna, poniewa¿ zgodnie z ustaw¹ najwiêksze szanse
na dalsze funkcjonowanie, aczkolwiek ju¿ pod nowym szyldem, maj¹ te o-
œrodki, które w ubieg³ym roku przeprowadzi³y co najmniej dziesiêæ procedur
zakoñczonych adopcj¹ dziecka. W pilskim oœrodku corocznie przeprowadza-
no ponad czterdzieœci takich procedur, a wiêc czterokrotnie wiêcej ni¿ zak³a-
da ustawodawca. Mam wiêc nadziejê, ¿e Pan Marsza³ek Województwa
Wielkopolskiego weŸmie to pod uwagê, podejmuj¹c odnoœn¹ decyzjê.

Od czasu, gdy do opinii publicznej dotar³a informacja o likwidacji oœrod-
ków adopcyjno-opiekuñczych, niepokój ogarn¹³ równie¿ rodziny, które stara-
j¹ siê o adopcjê dziecka. Ludzie boj¹ siê zapowiadanych zmian, wzrostu
biurokratycznych wymagañ i pospiesznie podejmuj¹ decyzje, by zd¹¿yæ
przed koñcem roku. Tylko w pierwszym pó³roczu tego roku chêæ przysposo-
bienia dziecka w pilskim oœrodku zg³osi³o sto czterdzieœci rodzin.

Wskazuj¹c Panu Marsza³kowi Województwa Wielkopolskiego na spo³ecz-
ny odbiór ustawowych zmian dotycz¹cych adopcji dzieci, apelujê równo-
czeœnie o szybkie podjêcie decyzji. Chodzi o to, aby do maksimum skróciæ
okres frustracji, która ogarnê³a tak pracowników, jak i zainteresowane rodzi-
ny. Równoczeœnie, jako senator pilskiego okrêgu wyborczego, wyra¿am na-
dziejê, ¿e Pañska decyzja uwzglêdni argumenty przemawiaj¹ce za
usytuowaniem oœrodka adopcyjnego w Pile.

Henryk Stok³osa
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OdpowiedŸ

Poznañ, 26 sierpnia 2011 r.

Pan
Henryk Stok³osa
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze!
Nawi¹zuj¹c do Pana oœwiadczenia z³o¿onego podczas 81. posiedzenia Senatu RP

w dniu 29 lipca 2011 roku, uprzejmie informujê, i¿ Samorz¹d Województwa Wielkopol-
skiego podj¹³ ju¿ dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ zapisów ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej (Dz. U. Nr 149,
poz. 887). Poni¿ej przedstawiam najistotniejsze z dzia³añ:

a) 21 lipca br. w Warszawie odby³o siê pierwsze spotkanie organizowane przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej dla przedstawicieli samorz¹dów województw
dotycz¹ce wdra¿ania nowych rozwi¹zañ w zakresie prowadzenia procedur adop-
cyjnych w œwietle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie opieki zastêpczej
(woj. wielkopolskie reprezentowane by³o przez Tomasza Bugajskiego – Cz³onka
Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrekcjê Regionalnego Oœrodka Po-
lityki Spo³ecznej w Poznaniu);
Podczas spotkania Dyrektor Regionalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej w Pozna-
niu, która obecnie przewodniczy Konwentowi Dyrektorów ROPS w Polsce, w tros-
ce o wysok¹ jakoœæ i prawid³owe wykonywanie nowych powierzonych zadañ,
przedstawi³a proœbê o wyjaœnienie i interpretacjê kwestii dotycz¹cych organizacji
w strukturach samorz¹du wojewódzkiego oœrodków adopcyjnych, preadopcyj-
nych oraz regionalnych placówek opiekuñczo-terapeutycznych zwracaj¹c siê
z oficjalnym zapytaniem do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej;

b) w dniach od 2 do 12 sierpnia br. odby³y siê wyjazdowe spotkania Dyrekcji Regio-
nalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej w Poznaniu z Prezydentami, Starostami oraz
Dyrektorami wielkopolskich Oœrodków Adopcyjno-Opiekuñczych.
Celem spotkañ w terenie by³a m.in. wymiana informacji na temat aktualnego sta-
nu wiedzy o zmianach funkcjonowania systemu pieczy zastêpczej, pozyskanie
wiedzy o praktycznej dotychczasowej dzia³alnoœci Oœrodków oraz pozyskanie in-
formacji o pomys³ach, koncepcjach dalszego funkcjonowania systemu od prakty-
ków i osób zarz¹dzaj¹cych tym zadaniem do czasu zmian ustawowych;

c) 12 sierpnia br. Tomasz Bugajski – Cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskie-
go skierowa³ wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie œrodków finan-
sowych na organizacjê i dzia³anie oœrodków adopcyjnych na lata 2011–2012;

d) 19 sierpnia br. odby³o siê w Poznaniu spotkanie Tomasza Bugajskiego – Cz³onka
Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego z Prezydentami, Starostami oraz dyrekto-
rami wielkopolskich Oœrodków Adopcyjno-Opiekuñczych. Celem spotkania by³o
omówienie aktualnej sytuacji wielkopolskich oœrodków adopcyjno-opiekuñczych
oraz wypracowanie formu³y wspó³pracy miêdzy Samorz¹dem Województwa a pla-
cówkami, które od 1 stycznia 2012 r. bêd¹ prowadzone przez Samorz¹d Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Jednoczeœnie, chcia³bym podkreœliæ i¿ problematyka adopcji jest aktualnie jednym
z priorytetowych zadañ w obszarze polityki spo³ecznej Samorz¹du Województwa Wiel-
kopolskiego, a wypracowywana aktualnie nowa koncepcja struktury organizacyjnej
bêdzie mia³a na wzglêdzie zapewnienie ci¹g³oœci realizowania procedur adopcyjnych
przez specjalistów zatrudnionych w obecnie funkcjonuj¹cych w Wielkopolsce oœrod-
kach adopcyjno-opiekuñczych.

Odpowiadaj¹c na Pana w¹tpliwoœci, chcia³bym poinformowaæ Pana Senatora, i¿ w wo-
jewództwie wielkopolskim wszystkie publiczne oœrodki adopcyjno-opiekuñcze spe³niaj¹
kryterium okreœlone w ustawie, czyli przeprowadzenie i zakoñczenie w 2010 r. co najmniej
10 adopcji. Tak wiêc równie¿ Oœrodek Adopcyjno-Opiekuñczy w Pile spe³nia ww. kryterium.
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Reasumuj¹c deklarujê, i¿ w budowaniu przez Samorz¹d Województwa Wielkopol-
skiego wizji organizacyjnej funkcjonowania oœrodków adopcyjnych, przyœwiecaæ bê-
dzie idea bazowania na doœwiadczeniu ju¿ funkcjonuj¹cych placówek a nie burzenia
i budowania od pocz¹tku struktur instytucjonalnych realizuj¹cych procesy adopcyjne
w Wielkopolsce.

Z wyrazami szacunku

z up. MARSZA£KA WOJEWÓDZTWA
Tomasz Bugajski
Cz³onek Zarz¹du
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Pragnê zwróciæ siê do Pana Ministra w zwi¹zku z proœb¹ o pomoc wójta
gminy Lelów, dotycz¹c¹ akceptacji przez GDDKiA usytuowania projektowa-
nych linii telekomunikacyjnych na terenie gminy Lelów w pasie DK-46 oraz
na terenach przylegaj¹cych do pasa drogowego.

W chwili obecnej prowadzona jest inwestycja pt. „Budowa sieci szeroko-
pasmowej na terenie gminy Lelów czêœæ IV: Budowa telekomunikacyjnych li-
nii kablowych na terenie so³ectw: Œlêzany, Staromieœcie, Lelów, Lgota B³otna,
Lgota Gawronna”.

Inwestycja ma na celu likwidacjê tak zwanych bia³ych plam telekomunika-
cyjnych na terenie kraju, jednak¿e napotka³a pewne problemy w realizacji.

Do GDDKiA skierowano trzy pisma dla trzech projektowanych odcinków
pomiêdzy Lelowem i Lgot¹ B³otn¹ z proœb¹ o uzgodnienie projektowanych
tras linii telekomunikacyjnych i uzyskano trzy wezwania o podobnej treœci,
zalecaj¹ce poza uzupe³nieniami formalnymi przesuniêcia projektowanych
tras. Obecnie wed³ug zaleceñ GDDKiA wykonawca realizuj¹cy zadanie powi-
nien odsun¹æ trasy projektowe od krawêdzi jezdni drogi na 10 m w obszarze
zabudowanym i 25 m poza obszarem zabudowanym, co czyni inwestycjê na
wy¿ej wymienionych odcinkach niewykonaln¹.

Z uwagi na wa¿ny interes spo³eczny – a z takim, wed³ug mnie, mamy do
czynienia – proszê o przeanalizowanie mo¿liwoœci akceptacji tras przed³o¿o-
nych we wniosku TELPR/548/2011 z dnia 23 maja 2011 r. lub zezwolenie
na usytuowanie projektowanych przebiegów trasowych w pasie drogi.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Szewiñski

Stanowisko

Warszawa, 5 wrzeœnia 2011 r.

Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o prolongatê terminu udzielenia odpowiedzi na o-

œwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Szewiñskiego z dnia 29 lipca 2011 r., przekazane
pismem Wicemarsza³ka Senatu Pani Senator Gra¿yny Anny Sztark z dnia 2 sierpnia
2011 r. (znak: BPS/DSK-043-3917/11), dotycz¹ce proœby wójta gminy Lelów w przed-
miocie akceptacji przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (zwanego
dalej „GDDKiA”) usytuowania projektowanych linii telekomunikacyjnych na terenie
gminy Lelów w pasie drogi krajowej Nr 46 oraz na terenach przylegaj¹cych do pasa
drogowego.

Oœwiadczenie dotyczy rozleglej problematyki obejmuj¹cej kompetencje i dzia³al-
noœæ GDDKiA. Udzielenie wyczerpuj¹cej odpowiedzi na pytania zawarte w oœwiadcze-
niu wymaga uzyskania szczegó³owych informacji od GDDKiA. W tym celu resort
infrastruktury zwróci³ siê z zapytaniem do GDDKiA.
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Maj¹c na uwadze te okolicznoœci, w szczególnoœci koniecznoœæ uzyskania informa-
cji niezbêdnych do przygotowania odpowiedzi na przedmiotowe oœwiadczenie, zwra-
cam siê z uprzejm¹ proœb¹ o prolongatê ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Magdalena Gaj
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 paŸdziernika 2011 r.

Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Szewiñskiego z dnia 29 lip-
ca 2011 r., przekazane pismem Wicemarsza³ka Senatu Pani Senator Gra¿yny Anny
Sztark z dnia 2 sierpnia 2011 r. (znak: BPS/DSK-043-3917/11), dotycz¹ce proœby wój-
ta gminy Lelów w przedmiocie akceptacji przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad usytuowania projektowanych linii telekomunikacyjnych na terenie
gminy Lelów w pasie drogi krajowej Nr 46 (zwanej dalej „DK-46”) oraz na terenach przy-
legaj¹cych do pasa drogowego, przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.

Zgodnie z ogóln¹ zasad¹ okreœlon¹ w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póŸn. zm., dalej zwan¹
„ustaw¹ o drogach publicznych”) w pasie drogowym zabrania siê dokonywania czynno-
œci, które mog³yby powodowaæ niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urz¹dzeñ albo
zmniejszenie jej trwa³oœci oraz zagra¿aæ bezpieczeñstwu ruchu drogowego. W szczegól-
noœci zabrania siê lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urz¹dzeñ, przed-
miotów i materia³ów niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Zakazu tego nie stosuje siê (zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy o dro-
gach publicznych) do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktu-
ry telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z póŸn. zm.), oraz urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
doprowadzania lub odprowadzania p³ynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz
urz¹dzeñ zwi¹zanych z ich eksploatacj¹, a tak¿e do innych czynnoœci zwi¹zanych
z eksploatacj¹ tej infrastruktury i urz¹dzeñ, je¿eli warunki techniczne i wymogi bezpie-
czeñstwa na to pozwalaj¹.

Wyj¹tek od wy¿ej wymienionych przepisów przewiduje art. 39 ust. 3 ustawy o dro-
gach publicznych, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokali-
zowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urz¹dzeñ niezwi¹zanych
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego mo¿e nast¹piæ wy-
³¹cznie za zezwoleniem w³aœciwego zarz¹dcy drogi wydawanym w drodze decyzji admi-
nistracyjnej. Jednak¿e w³aœciwy zarz¹dca drogi mo¿e odmówiæ wydania zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do doprowadzania lub odprowadzania p³ynów, pary, gazu, energii
elektrycznej, a tak¿e urz¹dzeñ zwi¹zanych z ich eksploatacj¹, wy³¹cznie, je¿eli ich
umieszczenie spowodowa³oby zagro¿enie bezpieczeñstwa ruchu drogowego, narusze-
nie wymagañ wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych lub mia³oby doprowadziæ do utraty
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uprawnieñ z tytu³u gwarancji lub rêkojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remon-
tu drogi. Takimi przepisami odrêbnymi jest rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z póŸn.
zm.). Przepis §140 ust. 1 tego rozporz¹dzenia stanowi, i¿ umieszczenie w pasie drogo-
wym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanej z drog¹ nie mo¿e naruszaæ ele-
mentów technicznych drogi oraz nie mo¿e przyczyniaæ siê do czasowego lub trwa³ego
zagro¿enia bezpieczeñstwa ruchu albo zmniejszenia wartoœci u¿ytkowej drogi. Pod-
ziemna budowla liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie przez drogê nie mo¿e zmniejszaæ
statecznoœci i noœnoœci pod³o¿a oraz nawierzchni drogi, naruszyæ urz¹dzeñ odwadnia-
j¹cych i innych podziemnych urz¹dzeñ drogi. Ponadto, budowla liniowa przecinaj¹ca
poprzecznie drogê lub usytuowana wzd³u¿ drogi, powinna byæ wykonana w taki spo-
sób, aby nie ogranicza³a mo¿liwoœci przebudowy albo remontu drogi. Infrastruktura li-
niowa napowietrzna i podziemna przebiegaj¹ca wzd³u¿ drogi poza terenem zabudowy
powinna byæ usytuowana poza pasem drogowym, w taki sposób, aby nie wp³ywa³a
ujemnie na system korzeniowy drzew rosn¹cych w pasie drogowym, a wykopy pod t¹
infrastruktur¹ nie narusza³y granicy pasa drogowego. Natomiast nowa infrastruktura
podziemna nie powinna byæ usytuowana pod jezdni¹ istniej¹c¹ i docelow¹. Zatem
przepis zawarty w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych ma s³u¿yæ ograniczeniu
umieszczania w pasach drogowych nadmiernej iloœci nowej infrastruktury technicznej
koliduj¹cej w przysz³oœci z przebudow¹ drogi.

Jednoczeœnie informujê, ¿e w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Pana Sena-
tora konieczne by³o uzyskanie stanowiska Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad (zwanego dalej „GDDKiA”). Z wyjaœnieñ otrzymanych od GDDKiA wynika,
i¿ pismem z dnia 23 maja 2011 r. (znak: TELPR/547/2011), pismem z dnia 23 maja
2011 r. (znak: TELPR/548/2011) oraz pismem z dnia 23 maja 2011 r. (znak:
TELPR/549/2011), firma ATEM-POLSKA Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdyni, reprezentuj¹ca
Inwestora, tj. Telekomunikacjê Polsk¹ SA, wyst¹pi³a do GDDKiA z wnioskiem o uzgod-
nienie „Budowy sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Lelów, czêœæ IV. Budowa tele-
komunikacyjnych linii kablowych na terenie so³ectw: Œlêzany, Staromieœcie, Lelów,
Lgota B³otna, Lgota Gawronna”.

Odnoœnie do wniosku z dnia 23 maja 2011 r., (znak: TELPR/548/2011), z powodu
braków formalnych, GDDKiA, pismem z dnia 31 maja 2011 r. (znak: GDDKiA-O/KA-
-Z3/Sc/435/248/11/1256), wezwa³ stronê do uzupe³nienia wniosku, jak równie¿ po-
da³ warunki lokalizowania linii telekomunikacyjnej w stosunku do DK-46 (25,0 m od
krawêdzi jezdni poza terenem zabudowy oraz 10,0 m na terenie zabudowy zgodnie
z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych). Do dnia 30 czerwca 2011 r. pe³nomoc-
nik Inwestora uzupe³ni³ braki formalne, jak równie¿ uzasadni³ lokalizacjê trasy sieci
wed³ug przedstawionego projektu (z wyj¹tkiem przekroczenia drogi poza pasem drogo-
wym). Maj¹c na uwadze powy¿sze, Dyrektor Oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Katowicach, dzia³aj¹cy z upowa¿nienia GDDKiA w dniu 8 lipca
2011 r., wyda³ na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych decyzjê
nr 97/U/11 zezwalaj¹c¹ na lokalizacjê projektowanej linii telekomunikacyjnej w pasie
drogowym DK-46 w zakresie czterech skrzy¿owañ linii teletechnicznych z korpusem
drogi krajowej. Pozosta³e odcinki linii teletechnicznej musz¹ byæ zlokalizowane poza
pasem drogowym na dzia³kach przyleg³ych. Jednoczeœnie w decyzji powy¿szej podano
nastêpuj¹ce warunki lokalizacyjne:

– skrzy¿owania linii telekomunikacyjnej z korpusem drogowym DK-46, projektowa-
ne w rejonie skrzy¿owañ drogi krajowej z drogami lokalnymi nale¿y lokalizowaæ
wy³¹cznie poza obrêbem tych skrzy¿owañ – poza ³ukami skrzy¿owañ;

– skrzy¿owania projektowanej linii telekomunikacyjnej z korpusem drogowym drogi
krajowej nale¿y wykonaæ wy³¹cznie przewiertem sterowanym lub przeciskiem
w rurze ochronnej, zachowuj¹c k¹t prosty lub zbli¿ony do k¹ta prostego pomiêdzy
osi¹ sieci i osi¹ drogi;

– nale¿y zachowaæ odleg³oœæ min. 1,70 m pomiêdzy górn¹ krawêdzi¹ rury ochronnej
a niwelet¹ drogi,
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– rurê ochronn¹ nale¿y u³o¿yæ na pe³nym odcinku skrzy¿owania sieci z korpusem
drogowym drogi krajowej – od lica odcinka sieci projektowanego na dzia³kach
przyleg³ych do pasa drogowego równolegle do osi jezdni DK-46, wprowadzaj¹c rurê
ochronn¹ po przeciwnej stronie drogi na odleg³oœæ min. 1,50 m poza granice pasa
drogowego;

– studnie przewiertowe (nadawcza i odbiorcza) nale¿y lokalizowaæ wy³¹cznie poza
pasem drogowym drogi krajowej na dzia³kach przyleg³ych;

– odcinek linii telekomunikacyjnej projektowany równolegle do korpusu drogowego
drogi krajowej nale¿y lokalizowaæ wy³¹cznie poza pasem drogowym na dzia³kach
przyleg³ych;

– ca³oœæ prac nale¿y prowadziæ bez naruszania konstrukcji jezdni drogi krajowej,
skarp, rowów odwadniaj¹cych oraz pozosta³ych elementów jej wyposa¿enia pasa
drogowego;

– po zakoñczeniu prac teren nale¿y uporz¹dkowaæ i przywróciæ do stanu pierwotnego.
W chwili obecnej GDDKiA oczekuje od Inwestora b¹dŸ te¿ jego pe³nomocnika

przedstawienia projektu budowlano-wykonawczego linii telekomunikacyjnej zgodnie
z wy¿ej wymienionymi warunkami techniczno-lokalizacyjnymi w miejscu jej skrzy¿o-
wania z korpusem drogowym drogi krajowej.

W przedmiocie pozosta³ych dwóch wniosków, tj. wniosku z dnia 23 maja 2011 r..
znak: TELPR/547/2011 oraz wniosku z dnia 23 maja 2011 r., znak: TELPR/549/2011,
decyzj¹ nr 93/U/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. oraz nr 94/U/11 z dnia 20 czerwca 2011 r.,
GDDKiA nie wyrazi³ zgody na umieszczenie infrastruktury teletechnicznej w pasie dro-
gowym DK-46 dla odcinków projektowanych wzd³u¿ drogi w odleg³oœci od 3,50 m do
8,0 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni.

Jak ju¿ wspomniano wy¿ej zarz¹dca drogi jest zobowi¹zany do wydania zezwolenia
na lokalizacjê w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej oraz innych wy-
mienionych w art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych urz¹dzeñ przesy³owych,
wy³¹cznie wtedy, gdy ich umieszczenie nie spowoduje zagro¿enia bezpieczeñstwa ru-
chu drogowego, naruszenia wymagañ wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz nie
doprowadzi do utraty uprawnieñ z tytu³u gwarancji lub rêkojmi w zakresie budowy al-
bo wykonywania robót budowlanych. W przedmiotowym przypadku budowa sieci
w pasie drogowym skutkowa³aby utrudnieniami w wykonywaniu zadañ w³asnych za-
rz¹du drogi w przypadku przebudowy drogi, jej rozbudowy lub budowy w pasie drogo-
wym urz¹dzeñ zwi¹zanych z wyposa¿eniem drogi (np. ekrany akustyczne, bariery
energoch³onne itp.). Pas drogowy DK-46 na terenie gm. Lelów jest stosunkowo w¹ski,
a jego granica w wiêkszoœci przebiega bezpoœrednio przy zewnêtrznej krawêdzi rowów
odwadniaj¹cych. Lokalizacja obiektu liniowego jakim jest linia telekomunikacyjna we
wnioskowanych odleg³oœciach od jezdni drogi krajowej tj. od 3,50 m do 8,0 m od ze-
wnêtrznej krawêdzi jezdni, w stanie faktycznym bezpoœrednio na krawêdzi przeciw-
skarpy rowu odwadniaj¹cego powoduje, i¿ podczas budowy sieci jak te¿ podczas prac
konserwacyjnych i remontowych nastêpuje uszkadzanie skarp rowów oraz koniecz-
noœæ ka¿dorazowego zajêcia pasa drogowego, co maj¹c na uwadze klasê techniczn¹
DK-46 (GP – g³ówna ruchu przyspieszonego), bezpoœrednio wp³ywa na p³ynnoœæ i bez-
pieczeñstwo ruchu drogowego. Natê¿enie ruchu dla DK-46 zgodnie z przeprowadzo-
nym w roku 2010 Generalnym Pomiarem Ruchu wynios³o na odcinku Janów – Œlêzany
oko³o 2,5 tys. pojazdów na dobê a na odcinku Œlêzany – Szczekociny oko³o 3 tys. pojaz-
dów na dobê.

Przepisem okreœlaj¹cym minimalne odleg³oœci obiektu od krawêdzi jezdni poszcze-
gólnych rodzajów dróg w rejonie dróg publicznych jest art. 43 ust. 1 ustawy o drogach
publicznych. W odniesieniu do dróg krajowych, zarz¹dca drogi w myœl art. 43 ust. 2
posiada kompetencje do zezwolenia na zmniejszenie wskazanych w ust. 1 odleg³oœci,
jednak¿e w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Maj¹c na uwadze charakter
przedmiotowej inwestycji w œwietle art. 43 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, mo¿li-
we jest zbli¿enie odcinków sieci projektowanych równolegle do krawêdzi jezdni drogi
krajowej, jednak przedstawienie argumentów dla wydania takiego zezwolenia le¿y po
stronie wnioskodawcy.
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Ponadto, z przedstawionego w za³¹czeniu do wymienionych wniosków planu sytua-
cyjnego wynika, ¿e w zdecydowanej wiêkszoœci dzia³ki przyleg³e do pasa drogowego
DK-46 na obszarze objêtym wnioskiem nie s¹ zabudowane, co zdaniem zarz¹dcy drogi
pozwa³a na lokalizacjê projektowanej sieci na dzia³kach przyleg³ych, bez koniecznoœci
ingerencji w pas drogowy, z zachowaniem odleg³oœci przewidzianej w art. 43 ust. 1 Ip. 3a
ustawy o drogach publicznych tj. 25,0 m od krawêdzi jezdni poza terenem zabudowy
oraz 10,0 m na terenie zabudowy.

Rozstrzygniêcia, o których mowa wy¿ej, dokonane zosta³y w drodze decyzji admini-
stracyjnych. Wobec powy¿szego Stronie niezadowolonej z rozstrzygniêæ, przys³uguje
w terminie okreœlonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania ad-
ministracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.), z³o¿enie wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy. We wniosku Strona posiada mo¿liwoœæ przedstawie-
nia wszystkich argumentów dla ewentualnej zmiany rozstrzygniêcia. W przypadku de-
cyzji GDDKiA nr 93/U/11 oraz nr 94/U/11 wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw nie
zosta³y z³o¿one, pomimo prawid³owego pouczenia Strony w decyzjach. Wobec powy¿-
szego wy¿ej wymienione decyzje s¹ prawomocne.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze wyra¿am nadziejê, ¿e przekazane wyjaœnienia uzna
Pan Senator za wyczerpuj¹ce.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Magdalena Gaj
Podsekretarz Stanu

81. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2011 r. 115



Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Do mojego biura senatorskiego z proœb¹ o pomoc w rozwi¹zaniu problemu
zg³osi³ siê prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jura” w Czêstochowie. Z przed-
stawionych dokumentów i opisu sprawy wynika, ¿e problem dotyczy mo¿li-
woœci przekazania przez Regionalny Fundusz Gospodarczy SA na rzecz
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jura” gruntów, na których stoi osiedle mieszka-
niowe.

Sprawa pozostaje bez rozwi¹zania od czternastu lat i jest znacznym utrud-
nieniem dla mieszkañców osiedla, którzy nie mog¹ przekszta³ciæ spó³dziel-
czych w³asnoœciowych praw do lokali w odrêbne w³asnoœci.

Warto przypomnieæ, ¿e osiedle to powsta³o w latach 1992–1994, a inwe-
stycja by³a zrealizowana przez Hutê Czêstochowa (ówczesne przedsiêbior-
stwo pañstwowe). Beneficjentami byli pracownicy huty, którzy otrzymali
przydzia³y, a na ich sfinansowanie przydzielony zosta³ pracownikom kredyt.
Powo³ano administratora osiedla, którym zosta³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa
„Jura”, i zgodnie z umow¹ huta zobowi¹za³a siê do przekazania jej gruntów
i budynków. Niestety do tej pory nie zrealizowano zobowi¹zania, pomimo ¿e
mieszkañcy sp³acili wszystkie wk³ady budowlane na rzecz huty i obecnego
nastêpcy prawnego, czyli Regionalnego Funduszu Gospodarczego SA. Jak
podkreœla rada nadzorcza spó³dzielni, satysfakcjonuj¹cym rozwi¹zaniem
mog³oby byæ zbycie gruntów z bonifikat¹. Pomimo trudnoœci finansowych
spó³dzielnia mog³aby wówczas podj¹æ próbê zakupu gruntu.

Maj¹c na uwadze skomplikowan¹ sytuacjê prawn¹, a jednoczeœnie wy-
chodz¹c naprzeciw oczekiwaniom dwustu trzydziestu trzech rodzin ¿yj¹cych
w niepewnoœci, zwracam siê z proœb¹ do Pana Ministra o skuteczn¹ pomoc
w rozwi¹zaniu problemu.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Szewiñski

Stanowisko

Warszawa, 6 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 2 sierpnia br. (znak: BPS/DSK-043-
-3918/11) dotycz¹cym oœwiadczenia z³o¿onego podczas 81. posiedzenia Senatu RP
przez Senatora Andrzeja Szewiñskiego w sprawie mo¿liwoœci przekazania przez Regio-
nalny Fundusz Gospodarczy SA na rzecz Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jura” gruntów, na
których stoi osiedle mieszkaniowe, uprzejmie informujê, i¿ Ministerstwo Skarbu Pañ-
stwa wyst¹pi³o o zajêcie stanowiska do Zarz¹du Spó³ki.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o przesuniêcie terminu
udzielenia odpowiedzi na powy¿sze oœwiadczenie.

MINISTER
SKARBU PAÑSTWA
z up. Sekretarz Stanu
Jan Bury
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OdpowiedŸ

Warszawa, 20 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Andrzeja Szewiñskiego – Senatora RP, doty-

cz¹ce mo¿liwoœci przekazania przez Regionalny Fundusz Gospodarczy SA z siedzib¹
w Czêstochowie (dalej: RFG SA, Spó³ka) na rzecz Spó³dzielni Mieszkaniowej „JURA”
(dalej: Spó³dzielnia) gruntów, na których wybudowane zosta³o osiedle mieszkaniowe,
wyjaœniam co nastêpuje.

W dniu 16.03.1992 r. Huta „Czêstochowa” SA zawar³a ze Spó³dzielni¹ Mieszkanio-
w¹ „JURA” umowê przedwstêpn¹, moc¹ której strony ujawni³y wzajemn¹ wolê w za-
kresie zawarcia umowy sprzeda¿y trzech budynków mieszkalnych oraz zespo³u
gara¿owego – wznoszonych na gruncie po³o¿onym w Czêstochowie przy zbiegu ulic Pal-
mowej i Barana. Huta „Czêstochowa” SA na podstawie ww. umowy przedwstêpnej zo-
bowi¹za³a siê do sprzeda¿y ww. budynków mieszkalnych oraz zespo³u gara¿owego
Spó³dzielni, za cenê odpowiadaj¹c¹ rzeczywistym kosztom budowy ustalonym w dacie
protokolarnego odbioru technicznego ka¿dego z obiektów oddzielnie. Jednoczeœnie
Spó³dzielnia zobowi¹za³a siê przej¹æ w ca³kowite u¿ytkowanie zakupione budowle,
eksploatowaæ je na w³asny koszt i rachunek. Umowa ta by³a dwukrotnie aneksowana.
Po zakoñczeniu poszczególnych etapów prac budowlanych budynki by³y protokolarnie
przekazywane Spó³dzielni. Z uwagi na brak zdolnoœci finansowej Spó³dzielni do sp³aty
zad³u¿enia z tytu³u budowy osiedla, strony kolejnymi umowami oraz porozumieniami
regulowa³y zasady sp³aty zad³u¿enia Spó³dzielni wzglêdem Huty „Czêstochowa” SA.
Pomiêdzy stronami zawarte zosta³y dwie umowy i trzy porozumienia reguluj¹ce wzajem-
ne zobowi¹zania stron z tytu³u poczynionych przez Hutê „Czêstochowa” SA nak³adów
finansowych na budowê osiedla przy ulicy Palmowej – ostatnie z dnia 05.06.2006 r.
okreœlaj¹ce wysokoœæ zobowi¹zania Spó³dzielni na kwotê 687 231,19 z³. Spó³dzielnia
nie wywi¹za³a siê z ¿adnego z zawartych pomiêdzy stronami porozumieñ, a jednoczeœnie
zawiera³a z mieszkañcami osiedla umowy w sprawie przydzia³u mieszkania na zasadzie
w³asnoœciowego spó³dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. RFG SA, po przejêciu
przedmiotowego maj¹tku po dawnej Hucie „Czêstochowa” SA, niejednokrotnie podej-
mowa³ negocjacje ze Spó³dzielni¹ w zakresie sp³aty powsta³ego zad³u¿enia oraz mo¿li-
woœci przekazania nieruchomoœci, na których po³o¿one jest przedmiotowe osiedle.
Z uwagi na brak stanowiska Spó³dzielni w zakresie dokonania sp³aty powsta³ej kwoty
zad³u¿enia, RFG SA wyst¹pi³a na drogê s¹dow¹ celem uzyskania tytu³u wykonawczego
uprawniaj¹cego do egzekwowania powsta³ego zad³u¿enia. W dniu 15.04.2011 r. S¹d
w Czêstochowie zas¹dzi³ od pozwanej Spó³dzielni na rzecz RFG SA kwotê 630.785,69 z³
wraz z ustawowymi odsetkami. Wyrok ten jest prawomocny.

RFG SA pozostaje u¿ytkownikiem wieczystym oraz w³aœcicielem gruntów, wraz
z wzniesionymi na nich w latach 1992–1994 budynkami mieszkalnymi, innymi bu-
dowlami oraz urz¹dzeniami wybudowanymi w ramach realizacji umowy zawartej po-
miêdzy Spó³dzielni¹ a Hut¹ Czêstochowa SA. Pomiêdzy stronami nigdy nie dosz³o do
zawarcia umowy zbycia nieruchomoœci, na których usytuowane jest przedmiotowe
osiedle. Spó³dzielnia wystêpowa³a do RFG SA o nieodp³atne nabycie prawa w³asnoœci
zabudowanego terenu, na którym zlokalizowana zosta³a czêœæ osiedla przy ulicy Pal-
mowej w Czêstochowie, jednak¿e z uwagi na ww. zad³u¿enie Spó³dzielni wobec RFG SA
wniosek o nieodp³atne przekazanie gruntów na rzecz Spó³dzielni nie móg³ zostaæ zreali-
zowany.

Istotnym jest równie¿ fakt, ¿e z powodu nieuregulowania przez Spó³dzielniê sytua-
cji prawnej ww. nieruchomoœci Spó³dzielnia podjê³a szereg czynnoœci, do których nie
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by³a uprawniona. Pomimo bowiem braku mo¿liwoœci wydawania cz³onkom Spó³dzielni
zaœwiadczeñ o posiadaniu spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu mieszkal-
nego, z uwagi na brak tytu³u prawnego do nieruchomoœci, na których zlokalizowane
jest osiedle, Spó³dzielnia wyda³a swoim cz³onkom takie zaœwiadczenia. Powy¿sze czyn-
noœci umo¿liwi³y wtórny obrót lokalami mieszkalnymi po³o¿onymi przy ulicy Palmo-
wej. Ponadto Spó³dzielnia, powo³uj¹c siê na koniecznoœæ sp³aty zad³u¿enia wobec
RFG SA, zwiêksza³a nale¿noœci czynszowe pobierane od cz³onków Spó³dzielni, jednak-
¿e kwoty te nie by³y przekazywane na rzecz sp³aty zobowi¹zañ wzglêdem RFG SA.

Zarz¹d RFG SA analizowa³ równie¿ ewentualn¹ mo¿liwoœæ zbycia gruntów, na któ-
rych zlokalizowane jest osiedle przy ulicy Palmowej, na rzecz Spó³dzielni, z bonifikat¹
wynikaj¹c¹ z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku (Dz. U. 2001 Nr 4, poz. 24)
o zasadach zbywania mieszkañ bêd¹cych w³asnoœci¹ przedsiêbiorstw pañstwowych,
niektórych spó³ek handlowych z udzia³em Skarbu Pañstwa, pañstwowych osób praw-
nych oraz niektórych mieszkañ bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. Analiza prawna
wykaza³a jednak¿e, ¿e przepisy ww. ustawy nie znajd¹ zastosowania do wy¿ej opisane-
go stanu faktycznego.

Jednoczeœnie podkreœliæ nale¿y, ¿e podejmowanie decyzji w³aœcicielskich doty-
cz¹cych maj¹tku znajduj¹cego siê w zasobach RFG SA nale¿y do kompetencji Zarz¹du
Spó³ki, który zgodnie z treœci¹ art. 368 §1 k.s.h., prowadzi sprawy spó³ki i reprezentuje
spó³kê. Ponadto 3751 k.s.h. stanowi, i¿ co do zasady zarówno walne zgromadzenie (re-
prezentowane przez Ministra Skarbu Pañstwa) jak i rada nadzorcza nie mog¹ wydawaæ
zarz¹dowi wi¹¿¹cych poleceñ dotycz¹cych prowadzenia spraw spó³ki.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza, Piotra Kalety, Stanis³awa Karczewskiego

oraz Bronis³awa Korfantego

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

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Ze zdumieniem przyjêliœmy informacjê na temat wypowiedzi Pana Mini-

stra Spraw Zagranicznych Rados³awa Sikorskiego do dziennikarzy podczas
jego wizyty w Londynie, gdzie Pan Minister powiedzia³, ¿e w Polsce jest wielu
ludzi podobnie myœl¹cych jak Andre B. Breivik, sprawca masowego mordu
politycznego w Norwegii.

Chcielibyœmy wyraziæ oburzenie z powodu tej wypowiedzi szkaluj¹cej
Polskê i Polaków wobec miêdzynarodowej opinii publicznej. Nie ma ¿adnych
podstaw, aby œrodowiskom politycznym w Polsce, zw³aszcza opozycyjnym,
do których Pan Minister Sikorski odnosi³ swoj¹ wypowiedŸ, przypisywaæ
sk³onnoœci do myœlenia o terrorystycznych atakach i zbrodniach.

W Polsce, w £odzi, mia³o miejsce zabójstwo dokonane z politycznej niena-
wiœci przez by³ego dzia³acza Platformy Obywatelskiej, którego ofiar¹ by³
dzia³acz Prawa i Sprawiedliwoœci Marek Rosiak. Mia³y miejsce równie¿ agre-
sywne wypowiedzi pod adresem przeciwników politycznych, na przyk³ad je-
den z polityków PO w kampanii wyborczej mówi³ o potrzebie „dor¿niêcia
watahy PiS”. W ¿adnym razie jednak nie upowa¿nia to Pana Ministra Sikor-
skiego do kreowania wizerunku Polski jako kraju przesi¹kniêtego agresj¹
i terrorem.

Oczekujemy, ¿e Pan Minister odwo³a swoj¹ hañbi¹c¹ Polskê wypowiedŸ
i przeprosi Polaków za szkalowanie jej dobrego imienia.

Zwracamy siê do Pana Premiera Donalda Tuska z proœb¹ o to, by sk³oni³
Pana Ministra Sikorskiego do odwo³ania tej wypowiedzi i przeproszenia za
ni¹, zaœ Pana Ministra Sikorskiego prosimy, aby, mówi¹c o politycznej agre-
sji, nie atakowa³ opozycji, tylko raczej bi³ siê we w³asne i w³asnego œrodowis-
ka politycznego piersi.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Piotr Kaleta
Stanis³aw Karczewski
Bronis³aw Korfanty

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 24 sierpnia 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego (pisma

nr BPS/DSK-043-3919/11 – z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia br.
oraz BPS/DSK-043-3921/11 z dnia 2 sierpnia br.) z³o¿one wspólnie z innymi senato-
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rami podczas 81. posiedzenia Senatu, przede wszystkim chcia³bym zaznaczyæ, ¿e wy-
powiedzi udzieli³em wy³¹cznie polskiemu dziennikarzowi, w pomieszczeniach polskiej
ambasady w Londynie. Media zagraniczne nie by³y obecne. Mój komentarz adresowa-
ny by³ wy³¹cznie do polskiej opinii publicznej, by³ g³osem w tocz¹cej siê w kraju – nie-
zmiernie wa¿nej – debacie na temat kultury politycznej, koniecznoœci powœci¹gniêcia
niepo¿¹danych, podszytych nienawiœci¹, politycznie inspirowanych emocji o budz¹cej
zaniepokojenie amplitudzie. Jako taka zosta³a uwzglêdniona wy³¹cznie w krajowych
serwisach informacyjnych.

Tak wiêc zarzut o tym, i¿ „szkalowa³em Polskê i Polaków wobec miêdzynarodowej
opinii publicznej” wydaje siê chybiony, przynajmniej zupe³nie nieodpowiedniego kalib-
ru bior¹c pod uwagê okolicznoœci, tak¿e istotny sens wypowiedzi. Trudno chyba
uznaæ, za „hañbi¹ce Polskê” stwierdzenie, i¿ tak¿e w naszym kraju, podobnie jak we
wszystkich innych, s¹ ludzie „myœl¹cy podobnie”, czyli podzielaj¹cy pogl¹dy politycz-
nej ekstremy. Wystarczy zajrzeæ na internetowe fora, aby przekonaæ siê, ¿e liczebnie
jest to mo¿e margines spo³eczeñstwa, ale nie tak w¹ski, aby mo¿na go by³o ignorowaæ.
Wpisy, liczone w setki, tysi¹ce, ujawniaj¹ olbrzymie pok³ady skumulowanej, politycz-
nie skanalizowanej agresji. Czasami, czego przyk³ad Panowie Senatorowie sami poda-
j¹, znajduj¹cej ujœcie w innych ni¿ werbalne formach dzia³ania. Morderstwo w £odzi na
pracowniku PiS jest istotnie dowodem na to, ¿e i w Polsce nie brak ludzi gotowych do
u¿ycia przemocy z motywacji politycznych. Bardzo ryzykownym by³oby za³o¿enie, ¿e
znajduj¹ siê oni tylko po jednej stronie sceny politycznej. Wszyscy, którymi wstrz¹snê-
³a œmieræ p. Rosiaka powinni siê solidaryzowaæ z moim ostrze¿eniem.

Tragiczne wydarzenia w Norwegii s¹ przestrog¹ dla wszystkich. Wzbudzi³y falê za-
niepokojenia i refleksji we wszystkich krajach Europy. Uœwiadomi³y, i¿ tego rodzaju
akty przemocy s¹ tak¿e realnym niebezpieczeñstwem w naszym rejonie œwiata, stabil-
nych demokracji. Mam nadziejê, ¿e moje ostrze¿enie odnotuj¹ wszystkie ugrupowania
polityczne ulegaj¹ce pokusie podsycania, w doraŸnych celach taktycznych, emocji
ska¿onych agresj¹ i nienawiœci¹.

Z powa¿aniem

Rados³aw Sikorski
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Zdzis³awa Pupy, Wojciecha Skurkiewicza oraz S³awomira Sadowskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prokuratorze!
Pragnê podziêkowaæ ministrowi gospodarki za szybk¹ i rzeczow¹ odpo-

wiedŸ z dnia 21 czerwca bie¿¹cego roku (znak DRO-III-0702-3/2/11, L.dz.
DRO/1205/11) na oœwiadczenie moje oraz panów senatorów Zdzis³awa Pu-
py i Wojciecha Skurkiewicza, z³o¿one na 77. posiedzeniu Senatu w dniu
26 maja bie¿¹cego roku, dotycz¹ce pana Grzegorza B., od którego egzekwo-
wane jest odszkodowanie za uszkodzenie gazoci¹gu. Treœæ odpowiedzi
wskazuje jednoznacznie na to, ¿e ze strony Karpackiej Spó³ki Gazownictwa
z siedzib¹ w Tarnowie maj¹ miejsce bezpodstawne i wielokrotnie zawy¿one
roszczenia odszkodowawcze w stosunku do rolnika, który dokona³ niewiel-
kiego uszkodzenia gazoci¹gu, przy czym to odszkodowanie egzekwowane
jest na gruncie przepisów, które, jak wynika z odpowiedzi ministra gospodar-
ki, nie maj¹ zastosowania do opisanej sytuacji.

W zwi¹zku z tym zg³aszamy uzasadnione podejrzenie co do tego, ¿e rosz-
czenie Karpackiej Spó³ki Gazownictwa z siedzib¹ w Tarnowie wobec pana
Grzegorza B. nosi cechy wy³udzenia, i zwracamy siê do pana prokuratora ge-
neralnego Andrzeja Seremeta o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do zbadania
tej sprawy pod k¹tem dokonania ewentualnego przestêpstwa wy³udzenia.
Zwracamy siê równie¿ do pana prokuratora generalnego o to, by organy pro-
kuratury udzieli³y panu Grzegorzowi B. w³aœciwej ochrony prawnokarnej lub
cywilnoprawnej w celu uchronienia go przed skutkami bezzasadnych rosz-
czeñ. Prosimy te¿ zarówno pana wicepremiera, jak i pana prokuratora gene-
ralnego o sprawdzenie innych, podobnych, bezpodstawnych roszczeñ
Karpackiej Spó³ki Gazownictwa z siedzib¹ w Tarnowie, albowiem zachodzi
podejrzenie, ¿e podobne wobec innych osób tak¿e wysuwane s¹ bezpodstaw-
ne roszczenia i tak¿e egzekwowane s¹ od nich odszkodowania.

Z góry dziêkujemy za podjêcie interwencji w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
S³awomir Sadowski
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 19 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 2 sierpnia 2011 r. (BPS/DSK-
-043-3920/11) przekazuj¹cego oœwiadczenie Senatorów: Grzegorza Wojciechowskie-
go, Zdzis³awa Pupy, Wojciecha Skurkiewicza oraz S³awomira Sadowskiego w sprawie
odszkodowania za uszkodzenie gazoci¹gu, uprzejmie przekazujê poni¿sze informacje.

Na wstêpie pragnê podkreœliæ, i¿ w ca³oœci podtrzymujê stanowisko przedstawione
przez Ministerstwo Gospodarki w piœmie do Pana Marsza³ka z dnia 21 czerwca 2011 r.
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(DRO-III-0702-3/2/11 L.dz. DRO/1205/11) w sprawie szkód spowodowanych uszko-
dzeniem gazoci¹gu oraz sposobem postêpowania w tym zakresie przez przedsiêbior-
stwa energetyczne wykonuj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie przesy³ania oraz
dystrybucji paliw gazowych.

Przedstawiona opinia jest w szczególnoœci aktualna jeœli chodzi o sposób interpre-
tacji §43 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ w obrocie paliwami
gazowymi (Dz. U. Nr 28, poz. 165), a wiêc przepisu stanowi¹cego podstawê dla ww.
przedsiêbiorstw do naliczania op³at przy przekroczeniu przez odbiorców mocy umownej.

Jednoczeœnie podtrzymujê te¿ opiniê, ¿e omawiana interpretacja jest pogl¹dem Mi-
nisterstwa Gospodarki, ale nie mo¿e byæ uznana za powszechnie obowi¹zuj¹c¹ wyk³ad-
niê prawa, gdy¿ Ministerstwo Gospodarki nie jest uprawnione do dokonywania tego
typu interpretacji przepisów prawa.

Tym samym za przedwczesn¹ nale¿y uznaæ opiniê wyra¿on¹ przez Panów senatorów,
i¿ dzia³ania Karpackiej Spó³ki Gazownictwa sp. z o.o. podejmowane wobec Pana Grzego-
rza B. w zwi¹zku z uszkodzeniem przez niego gazoci¹gu, nosz¹ cechy wy³udzenia.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ odbiorca, który uwa¿a, ¿e naliczona wzglêdem niego przez
przedsiêbiorstwo energetyczne wykonuj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie prze-
sy³ania oraz dystrybucji paliw gazowych op³ata z tytu³u przekroczenia mocy umownej
jest bezpodstawna, mo¿e wyst¹piæ na drogê s¹dow¹ poddaj¹c sporn¹ kwestiê roz-
strzygniêciu s¹du powszechnego. Ministerstwo Gospodarki nie ma w tym zakresie
kompetencji do np. wystêpowania z interwencj¹ wobec danego przedsiêbiorstwa.

W tym miejscu pragnê te¿ zwróciæ uwagê, ¿e Minister Gospodarki nie ma te¿ faktycz-
nych mo¿liwoœci do bezpoœredniej interwencji czy te¿ np. „sprawdzenia innych, po-
dobnych, bezpodstawnych roszczeñ Karpackiej Spó³ki Gazownictwa sp. z o.o.”. Nadzór
w³aœcicielski wobec PGNiG SA sprawowany jest bowiem przez Ministra Skarbu Pañstwa.

Jednoczeœnie nawi¹zuj¹c do stwierdzenia zawartego ww. piœmie do Pana Marsza³ka
z dnia 21 czerwca 2011 r., i¿ „bior¹c pod uwagê powtarzaj¹ce siê sytuacje jak ta przed-
stawiona w oœwiadczeniu Panów Senatorów w toku obecnie prowadzonych postêpowañ
o zatwierdzenie taryfy dla przedsiêbiorstw energetycznych wykonuj¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w zakresie przesy³ania oraz dystrybucji paliw gazowych, Prezes Urzêdu Re-
gulacji Energetyki d¹¿y do zmiany stosownych postanowieñ dotychczasowej taryfy, któ-
rych celem jest wyeliminowanie mo¿liwoœci naliczania op³aty w przypadku ka¿dego
przekroczenia mocy umownej – niezale¿nie od przyczyn jego wyst¹pienia”, pragnê poin-
formowaæ, ¿e w nowych taryfach1 przedsiêbiorstw energetycznych wykonuj¹cych dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie przesy³ania oraz dystrybucji paliw gazowych znalaz³y siê
postanowienia ograniczaj¹ce dotychczasow¹ praktykê tych podmiotów w naliczaniu
op³at za przekroczenie mocy umownej niezale¿nie od przyczyn jej wyst¹pienia.

Do istniej¹cego wczeœniej postanowienia okreœlaj¹cego, ¿e „w przypadku wyst¹pie-
nia przekroczenia mocy umownej w danym miejscu odbioru bez zgody operatora, dany
podmiot jest obci¹¿any op³atami stanowi¹cymi iloczyn mocy maksymalnej zarejestro-
wanej przez uk³ad pomiarowy ponad moc umown¹, iloœci godzin w okresie rozliczenio-
wym i 3-krotnej stawki sta³ej op³aty za us³ugê dystrybucji w³aœciwej dla grupy
taryfowej do której jest zakwalifikowany” dodano nowe postanowienie, zgodnie z któ-
rym „je¿eli przekroczenie wielkoœci mocy umownej by³o nastêpstwem udokumentowanej
awarii sieci dystrybucyjnej wywo³anej niezawinionym przez operatora dzia³aniem oso-
by trzeciej, za któr¹ operator nie ponosi odpowiedzialnoœci, oraz o której s³u¿by dyspo-
zytorskie operatora zosta³y niezw³ocznie powiadomione, operator mo¿e pobraæ op³atê
ni¿sz¹ ni¿ okreœlona powy¿ej, jednak nie ni¿sz¹ ni¿ iloczyn mocy maksymalnej zareje-
strowanej przez uk³ad pomiarowy ponad moc umown¹, iloœæ godzin w okresie trwania
przekroczenia i trzykrotnej stawki op³aty dystrybucyjnej sta³ej w³aœciwej dla grupy ta-
ryfowej do której dany podmiot zosta³ zakwalifikowany”.
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Dokonana zmiana oznacza, ¿e w przypadku przekroczenia mocy umownej spowodo-
wanym dzia³aniem niezawinionym (o którym s³u¿by dyspozytorskie danego operatora
zosta³y niezw³ocznie powiadomione), istnieje mo¿liwoœæ pobrania przez przedsiêbiorstwo
energetyczne mniejszej ni¿ dotychczas op³aty za przekroczenie mocy umownej.

W przedstawionych powy¿ej sytuacjach, jedn¹ z podstaw do naliczania tych op³at
nie bêdzie bowiem „iloœæ godzin w okresie rozliczeniowym”, a „iloœæ godzin w okresie
trwania przekroczenia”. Zmiana ta spowoduje, ¿e ewentualne op³aty mog¹ byæ znacz-
nie ni¿sze ni¿ dotychczas pobierane, gdy¿ okres rozliczeniowy jest okresem zwyczajowo
d³u¿szym ni¿ faktyczny okres trwania przekroczenia mocy umownej.

Zgodnie z §39 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia taryfowego, przedsiêbiorstwo energetycz-
ne dokonuje rozliczeñ za pobrane paliwa gazowe lub wykonane us³ugi zwi¹zane z do-
starczaniem paliw gazowych na podstawie wskazañ uk³adu pomiarowego, w okresach
rozliczeniowych ustalonych w taryfie:

1) z odbiorcami pobieraj¹cymi paliwa gazowe w iloœci nie wiêkszej ni¿ 10 m3/godzi-
nê dla gazu ziemnego wysokometanowego i gazu propan-butan lub nie wiêkszej ni¿
25 m3/godzinê dla gazu ziemnego zaazotowanego – w okresach nie d³u¿szych ni¿
12 miesiêcy;

2) z odbiorcami pobieraj¹cymi paliwa gazowe w iloœciach wiêkszych ni¿ 10 m3/go-
dzinê dla gazu ziemnego wysokometanowego i gazu propan-butan lub w iloœciach wiêk-
szych ni¿ 25 m3/godzinê dla gazu ziemnego zaazotowanego – co miesi¹c.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e w toku obecnie prowadzonych prac nad
przygotowaniem nowego rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegó³o-
wych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ w obrocie paliwami gazowy-
mi (projekt znajduje siê w trakcie uzgodnieñ wewn¹trzresortowych), zaproponowano
rozwi¹zania, które wyeliminuj¹ w¹tpliwoœci interpretacyjne w zakresie stosowania
przez przedsiêbiorstwa energetyczne op³at za przekroczenie przez odbiorców mocy
umownej.

Wyra¿am nadziejê, ¿e przedstawione wyjaœnienia Panowie Senatorowie uznaj¹ za
wyczerpuj¹ce.

Z wyrazami najwy¿szego szacunku

MINISTER
z up. Maciej Kaliski
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 6.09.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 2 sierpnia 2011 r. (nr BPS/DSK-

-043-3922/11) oœwiadczenie z³o¿one przez Pana senatora Grzegorza Wojciechowskie-
go wspólnie z innymi senatorami podczas 81. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 lipca
2011 r. w sprawie zwi¹zanej z nieuprawnionym egzekwowaniem odszkodowania za
uszkodzenie gazoci¹gu od Pana Grzegorza B. przez Karpack¹ Spó³kê Gazownictwa
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Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Tarnowie, uprzejmie przedstawiam, i¿ wskazane oœwiadcze-
nie zosta³o przekazane przez Prokuratora Okrêgowego w Tarnowie Prokuratorowi Rejo-
nowemu w Tarnowie celem procesowego rozpoznania. Sprawa zosta³a zarejestrowana
pod sygnatur¹ 1 Ds 1057/11 i wdro¿one zosta³o postêpowanie sprawdzaj¹ce w spra-
wie usi³owania doprowadzenia przez osoby zatrudnione w Karpackiej Spó³ce Gazownic-
twa Spó³ka z o.o. w dniu 9 czerwca 2010 r. Grzegorza B. do niekorzystnego rozpo-
rz¹dzenia mieniem poprzez zawy¿enie roszczeñ odszkodowawczych z tytu³u uszkodze-
nia gazoci¹gu w Medynii G³ogowskiej, tj. o czyn z art. 286 §1 kk.

W trakcie prowadzonego postêpowania ustalono, i¿ zarówno fakturê, jak i wezwa-
nia do zap³aty wystawi³ pracownik Oddzia³u Zak³adu Gazowniczego w Rzeszowie.

W zwi¹zku z tym, w dniu 30 sierpnia 2011 r. Zastêpca Prokuratora Rejonowego
w Tarnowie przekaza³ materia³y sprawy, zgodnie z w³aœciwoœci¹ miejscow¹, Prokura-
turze Rejonowej w Rzeszowie.

Ponadto ustalono, i¿ do chwili obecnej Karpacka Spó³ka Gazownictwa Spó³ka z o.o.
nie wnios³a pozwu o zap³atê przeciwko Grzegorzowi B. z tytu³u naprawienia szkody
i w tym zakresie nie jest prowadzone postêpowanie s¹dowe, aktualnie wiêc brak jest
podstaw do podejmowania przez prokuraturê dzia³añ pozakarnych.

W tej sytuacji powiadomiono Grzegorza B. o przekazaniu sprawy 1 Ds 1057/11 we-
d³ug w³aœciwoœci do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie oraz o braku w chwili obecnej
podstaw do podejmowania dzia³añ pozakarnych. Jednoczeœnie poinformowano, i¿
w przypadku wniesienia przez Karpack¹ Spó³kê Gazownictwa powództwa przeciwko
niemu, mo¿e powiadomiæ w³aœciw¹ jednostkê prokuratury celem rozwa¿enia zg³osze-
nia przez prokuratora udzia³u w postêpowaniu s¹dowym.

Informujê równie¿, i¿ w dniu 25 sierpnia 2011 r. zwrócono siê do Karpackiej Spó³ki
Gazownictwa Spó³ka z o.o. Zak³ad Górny w Tarnowie o udzielenie informacji w przed-
miocie iloœci podobnych rachunków obci¹¿aj¹cych inne osoby odpowiadaj¹ce za uszko-
dzenie gazoci¹gów dodatkowymi op³atami za przekroczenie mocy umownej ciœnienia
gazu w sieci, jednak do chwili przygotowywania odpowiedzi na niniejsze oœwiadczenie
nie uzyskano danych w tym zakresie. Dalsze ewentualne dzia³ania zostan¹ podjête
przez prokuraturê po uzyskaniu stosownych informacji.

Z powa¿aniem

Andrzej Seremet
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
S³awomira Sadowskiego, Wojciecha Skurkiewicza oraz Zdzis³awa Pupy

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Dotar³a do nas skarga mieszkañców wsi Zarycz w powiecie pabianickim,

województwo ³ódzkie, dotycz¹ca przebiegu drogi ekspresowej S8.
Wed³ug twierdzeñ skar¿¹cych, popartych przedstawionymi dokumenta-

mi, realizowany jest obecnie wariant przebiegu tej trasy przez dolinê rzeki
Grabi, podlegaj¹cej ochronie w ramach programu Natura 2000. Wed³ug skar-
¿¹cych istnieje mo¿liwoœæ innego przebiegu trasy, nienaruszaj¹cego obszaru
chronionego, a tak¿e niepowoduj¹cego konfliktów spo³ecznych – chodzi o nie-
wielk¹ modyfikacjê, tak zwany wariant pó³nocny, skracaj¹cy ten odcinek trasy.

Zwracamy siê zatem do ministra infrastruktury z zapytaniem, czy rzeczy-
wiœcie zbadano wszystkie dostêpne warianty przebiegu trasy S8 i czy uczy-
niono wszystko, co mo¿liwe, by przebieg trasy uwzglêdnia³ w najmniejszym
stopniu wymogi ochrony œrodowiska.

W sprawie przebiegu trasy S8 zwracaj¹ siê do nas tak¿e mieszkañcy po-
wiatu tomaszowskiego, podnosz¹c problem niew³aœciwego sposobu wykupu
i wyceny gruntów przeznaczonych na poszerzenie trasy. Uprzejmie prosimy
o informacje w tej sprawie. W szczególnoœci chodzi nam o nieruchomoœci o-
znaczone w ewidencji gruntów wsi Kolonia Zawada, gmina Tomaszów Mazo-
wiecki, numerami 35/1, 38/1 i 39/1. Prosimy o informacjê, czy podczas wy-
ceny tej nieruchomoœci przyjêtej przez Skarb Pañstwa i przy ustalaniu
wysokoœci odszkodowania zosta³ uwzglêdniony fakt, i¿ przejêta czêœæ nieru-
chomoœci stanowi³a dostêp do drogi publicznej zak³adu wulkanizacyjnego
œwiadcz¹cego us³ugi przede wszystkim dla samochodów ciê¿arowych;
w chwili obecnej ten dostêp zosta³ w sposób istotny ograniczony. Jeœli tak, to
prosimy o wskazanie kwoty odszkodowania, które wynika³oby z powy¿sze-
go faktu. Nadmieniamy, i¿ dojazd samochodów ciê¿arowych do obecnie ist-
niej¹cego zak³adu jest wrêcz niemo¿liwy, a w przypadku samochodów
osobowych – znacznie utrudniony w stosunku do stanu sprzed rozpoczêcia
budowy drogi ekspresowej S8. Prosimy tak¿e o wyjaœnienie, dlaczego wy¿ej
wymieniona nieruchomoœæ nie zosta³a wykupiona pomimo wniosku w³o¿one-
go przez jej w³aœcicieli.

Z proœb¹ o informacjê zwracamy siê bezpoœrednio do Pana Ministra, bo-
wiem wojewoda ³ódzki nie dostrzega problemu i nieprawid³owoœci zwi¹za-
nych z wycen¹ tych nieruchomoœci.

Z góry dziêkujemy za informacje w powy¿szych sprawach.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
S³awomir Sadowski
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa
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OdpowiedŸ

Warszawa, 11 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 2 sierpnia 2011 r., znak BPS/DSK-043-3923/11,

przy którym przekazano tekst oœwiadczenia senatora Grzegorza Wojciechowskiego
podczas 81. posiedzenia Senatu RP dotycz¹cego budowy drogi ekspresowej S-8 na te-
renie m. Zarycz w woj. ³ódzkim, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

Zadanie budowy drogi ekspresowej S-8 na terenie województwa ³ódzkiego dotyczy
odcinka od wêz³a Walichnowy do autostrady A1 (wêze³ Wroc³aw) o ³¹cznej d³ugoœci
104,1 km. Przedmiotowe zadanie zosta³o ujête w za³¹czniku nr 1 do Programu Budowy
Dróg Krajowych na lata 2011–2015, przyjêtego przez Radê Ministrów w dniu 25 stycznia br.

W chwili obecnej projekt ten znajduje siê na bardzo zaawansowanym etapie prac.
Uzyskana zosta³a decyzja œrodowiskowa w dniu 8 stycznia 2010 r. oraz z³o¿ony zosta³
do Wojewody £ódzkiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwesty-
cji drogowej, której uzyskanie przewidywane jest w III kwartale br. Jednoczeœnie inwe-
stor zadania (GDDKiA) w sierpniu i listopadzie 2010 r. og³osi³ przetargi na wybór
wykonawcy robót budowlanych dla poszczególnych odcinków realizacyjnych.

Odnosz¹c siê do kwestii wyboru wariantu przebiegu przedmiotowej drogi i jej loka-
lizacji na terenie m. Zarycz nale¿y wskazaæ, ¿e w ramach postêpowania w sprawie wy-
dania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziê-
cia przeprowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w £odzi zor-
ganizowane zosta³y konsultacje spo³eczne w miesi¹cu grudniu 2009 r. Zgodnie z prze-
pisem art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o oce-
nach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póŸn. zm.)
przed wydaniem decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach organ w³aœciwy do jej
wydania zapewnia mo¿liwoœæ udzia³u spo³eczeñstwa w postêpowaniu, w ramach któ-
rego przeprowadza ocenê oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko.

W dniu 17 grudnia 2009 r. odby³a siê rozprawa administracyjna bêd¹ca elementem
przedmiotowego postêpowania. Rozprawa by³a otwarta dla wszystkich zainteresowa-
nych podmiotów i umo¿liwia³a zapoznanie siê ze wszystkimi opracowaniami (w tym ra-
portem oddzia³ywania na œrodowisko) oraz zg³aszanie wszelkich uwag i wniosków
w przedmiotowej sprawie. W debacie brali udzia³ mieszkañcy województwa ³ódzkiego,
przedstawiciele samorz¹dów lokalnych, pracownicy ³ódzkiego oddzia³u Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oraz biura projektowego Mosty Katowice. W trakcie
rozprawy zaprezentowano wszystkie mo¿liwe warianty przebiegu planowanej drogi.
Obecni na sali mieszkañcy terenów przez które przebiegaæ mia³y poszczególne plano-
wane warianty zg³aszali swoje uwagi i wnioski. Po przeprowadzeniu analizy zebranego
w trakcie postêpowania materia³u w dniu 8 stycznia br. zosta³a wydana przez Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w £odzi decyzja o œrodowiskowych uwarunko-
waniach dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie drogi ekspresowej S-8 na
odcinku wêze³ Walichnowy – wêze³ Wroc³aw (A1) zgodnie z wariantem tzw. zielonym,
rekomendowanym we wniosku przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad.

Nale¿y jednoczeœnie wskazaæ, ¿e w kwestii wariantowania przebiegu drogi zastoso-
wanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o oce-
nach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póŸn. zm.) zgod-
nie z któr¹ przeprowadzane jest postêpowanie w sprawie wydania decyzji o œrodowis-
kowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia.
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W ramach przedmiotowego postêpowania przygotowany zosta³ raport oddzia³ywania
na œrodowisko, który zgodnie z art. 66 ust. 1 wskazanej ustawy zawiera³ miêdzy innymi:

– opis przewidywanych skutków dla œrodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiêwziêcia;

– opis analizowanych wariantów, w tym: a) wariantu proponowanego przez wniosko-
dawcê oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, b) wariantu najkorzystniejsze-
go dla œrodowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

– okreœlenie przewidywanego oddzia³ywania na œrodowisko analizowanych warian-
tów, w tym równie¿ w przypadku wyst¹pienia powa¿nej awarii przemys³owej,
a tak¿e mo¿liwego transgranicznego oddzia³ywania na œrodowisko;

– uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcê wariantu, ze wskazaniem jego
oddzia³ywania na œrodowisko, w szczególnoœci na: a) ludzi, roœliny, zwierzêta,
grzyby i siedliska przyrodnicze, wodê i powietrze, b) powierzchniê ziemi, z uwzglêd-
nieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c) dobra materialne, d) za-
bytki i krajobraz kulturowy, objête istniej¹c¹ dokumentacj¹, w szczególnoœci reje-
strem lub ewidencj¹ zabytków, e) wzajemne oddzia³ywanie miêdzy powy¿szymi
elementami.

Informacje w powy¿szym zakresie, zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy powinny uwzglêd-
niaæ przewidywane oddzia³ywanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochro-
ny obszaru Natura 2000 oraz integralnoœæ tego obszaru.

Odnosz¹c siê do kwestii oddzia³ywania inwestycji na obszar Natura 2000 (Dolina
rzeki Grabia) nale¿y wskazaæ, ¿e ocena oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko
oraz obszar Natura 2000 zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 przytoczonej ustawy, przeprowa-
dzana jest w ramach postêpowania w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwa-
runkowaniach. W odniesieniu do obszarów Natura 2000 taka ocena zgodnie z art. 59
ust. 2 pkt 1 ustawy wymagana jest je¿eli przedsiêwziêcie mo¿e znacz¹co oddzia³ywaæ
na obszar Natura 2000, a nie jest bezpoœrednio zwi¹zane z ochron¹ tego obszaru lub
nie wynika z tej ochrony. W ramach oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na obszar
Natura 2000 okreœla siê, analizuje oraz ocenia oddzia³ywanie przedsiêwziêæ na obszary
Natura 2000, bior¹c pod uwagê tak¿e skumulowane oddzia³ywanie przedsiêwziêcia
z innymi przedsiêwziêciami. W ramach opracowanego raportu oddzia³ywania na œro-
dowisko przygotowany zosta³ opis przewidywanych znacz¹cych oddzia³ywañ planowa-
nego przedsiêwziêcia na œrodowisko, obejmuj¹cy bezpoœrednie, poœrednie, wtórne,
skumulowane, krótko-, œrednio- i d³ugoterminowe, sta³e i chwilowe oddzia³ywania na
œrodowisko (art. 66 ust. 1 pkt 8 ustawy).

Ponadto nale¿y wskazaæ, ¿e organ wydaj¹cy decyzjê w ramach prowadzonego
postêpowania administracyjnego, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska
na etapie postêpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o œrodowis-
kowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia przeprowadzi³ kon-
sultacje spo³eczne. Zainteresowane podmioty, samorz¹dy i mieszkañcy, mia³y
mo¿liwoœæ zg³oszenia swoich uwag i wniosków w ramach postêpowania prowadzo-
nego przez RDOŒ.

Reasumuj¹c nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, i¿ konkluzje zawarte w dokumenta-
cji przygotowanej przez inwestora (GDDKiA) i zawarte we wniosku o wydanie decyzji
œrodowiskowej stanowi³y jedynie rekomendacjê preferowanego wariantu przebiegu
przedmiotowej drogi, zaœ ostateczne rozstrzygniêcia w tej kwestii zosta³y zawarte w de-
cyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska.

Odnosz¹c siê do kwestii wyceny i wykupu gruntów pod budowê drogi ekspresowej
S8 na terenie powiatu tomaszowskiego nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z art. 13 ust. 3
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194
z póŸn. zm.) w sytuacji gdy przejêta jest czêœæ nieruchomoœci na potrzeby budowy drogi
publicznej, a pozosta³a czêœæ nie nadaje siê do prawid³owego wykorzystania na dotych-
czasowe cele, w³aœciwy zarz¹dca drogi jest obowi¹zany do nabycia, na wniosek w³aœci-
ciela lub u¿ytkownika wieczystego nieruchomoœci, w imieniu i na rzecz Skarbu
Pañstwa albo jednostki samorz¹du terytorialnego tej czêœci nieruchomoœci.
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Nale¿y wskazaæ, ¿e kwestie dotycz¹ce ustalenia wysokoœci nale¿nego odszkodowa-
nia za nieruchomoœci przejête pod budowê drogi, sposobu jego obliczania oraz kryte-
riów które s³u¿y³y za podstawê dokonanej wyceny stanowi³y przedmiot odrêbnego
postêpowania administracyjnego prowadzonego przez w³aœciwego rzeczowo wojewodê.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, ¿e Ministerstwo, jako organ administracji
rz¹dowej, nie mo¿e podejmowaæ dzia³añ zastrze¿onych w przepisach prawa do wy³¹cz-
nej kompetencji innych organów.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
S³awomira Sadowskiego, Wojciecha Skurkiewicza oraz Zdzis³awa Pupy

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak
oraz do prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Zbigniewa Derdziuka

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Prezesie!
Uprzejmie prosimy o informacje dotycz¹ce zmian w prawie i interpretacji

prawa odnoœnie do pracy nak³adczej i umów zlecenia. Jeœli takie zmiany mia-
³y miejsce, to prosimy o informacje kiedy i jakie by³y ich powody? Ponadto,
prosimy o udzielenie odpowiedzi na poni¿sze pytania.

1. Dlaczego Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie stosuje siê do informacji
udzielonych klientom ZUS zawartych w magazynie Informacyjnym nr 4 (31),
kwiecieñ 2009, „Praca nak³adcza”?

2. Dlaczego cz³onek zarz¹du ZUS Ireneusz F¹fara pismem z dnia
10.08.2006 r. znak FUu 400-85/06 wprowadzi³ w b³¹d, podaj¹c informacje
dotycz¹ce pracy nak³adczej?

3. Dlaczego ZUS wydanymi decyzjami dotycz¹cymi umowy o zlecenie
pracy nak³adczej wpêdza ma³ych przedsiêbiorców w katastrofê finansow¹
i doprowadza do tragedii ¿yciowych?

4. Dlaczego ZUS zaczyna podwa¿aæ umowê o pracê na ca³y etat z wyna-
grodzeniem minimalnym w przypadku, gdy tê pracê wykonuje osoba prowa-
dz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹?

5. Dlaczego ZUS stwierdza, ¿e nigdy nie wydawa³ instrukcji dla osób za-
wieszaj¹cych dzia³alnoœæ, skoro taka instytucja istnieje?

6. Dlaczego pomimo prawomocnego wyroku s¹du pierwszej instancji wy-
danego przez S¹d Okrêgowy w Gliwicach, sygn. akt nr VIII u 2299/07, jedne-
mu pracownikowi przyznaje siê prawo do ubezpieczenia spo³ecznego,
a pozosta³ym pracownikom siê to prawo zabiera w ramach tej samej firmy,
w której byli zatrudnieni?

7. Dlaczego pracownikowi legitymuj¹cemu siê wykszta³ceniem wy¿szym
prawniczym sêdzia przyznaje prawo do ubezpieczenia spo³ecznego z pracy
nak³adczej, a drugiemu pracownikowi, który jest tylko kierowc¹ lub handlow-
cem, to prawo siê odbiera?

8. Dlaczego ZUS odbiera prawo do ubezpieczenia spo³ecznego z pracy na-
k³adczej osobom, które nie prowadzi³y dzia³alnoœci gospodarczej?

9. Dlaczego ZUS wydaje decyzje ra¿¹co naruszaj¹ce przepisy dotycz¹ce
ubezpieczeñ spo³ecznych, kodeks postêpowania administracyjnego oraz
przepisy rozporz¹dzenia Rady Ministrów dotycz¹ce uprawnieñ pracowni-
czych z tytu³u pracy nak³adczej?

Z góry dziêkujemy za przekazanie stanowiska w powy¿szej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
S³awomir Sadowski
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa
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OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 26.08.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 2 sierpnia 2011 r., znak:

BPS/DSK-043-3924/11, dotycz¹ce oœwiadczenia senatorskiego Panów Grzegorza
Wojciechowskiego, S³awomira Sadowskiego, Wojciecha Skurkiewicza i Zdzis³awa Pu-
py, z³o¿onego podczas 81. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 lipca 2011 r. w sprawie
zmian w prawie i interpretacji prawa odnoœnie do pracy nak³adczej i umów zlecenia,
przesy³am pismo Cz³onka Zarz¹du Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z dnia 24 sierp-
nia 2011 r. znak: 992900/400-418/2011/FUu, ustosunkowuj¹ce siê do przedmioto-
wego wyst¹pienia Panów Senatorów z³o¿onego bezpoœrednio do Prezesa ZUS.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zwróci³em siê do Prezesa ZUS o spowodowa-
nie aby Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych bardzo wnikliwie bada³ sytuacjê przedsiê-
biorców, którzy zostali zobowi¹zani do sp³aty zaleg³ych sk³adek. Wskaza³em przy tym,
i¿ istotnym jest, aby udzielane przedsiêbiorcom ulgi w postaci roz³o¿enia nale¿noœci na
raty czy te¿ umorzenia na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej w sprawie szczegó³owych zasad umarzania nale¿noœci z tytu³u sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne uwzglêdnia³y ich indywidualn¹ sytuacjê. Podkreœli³em
przy tym, by Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych mia³ na wzglêdzie, by dochodzenie na-
le¿noœci sk³adkowych nie doprowadza³o do likwidacji prowadzonej przez zobowi¹zane-
go dzia³alnoœci gospodarczej.

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
CZ£ONKA ZARZ¥DU ZUS

Warszawa, 24 sierpnia 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na wyst¹pienie z dnia 2 sierpnia 2011 r. znak: BPS/DSK-043-

-3925/11 w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Pana Grzegorza Wojcie-
chowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 81. posiedzenia Senatu RP, uprzej-
mie informujê.

Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z póŸn. zm.),
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obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegaj¹ osoby fizyczne,
które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej s¹ m.in. osobami wykonuj¹cymi pracê na-
k³adcz¹, czy prowadz¹cymi pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Osoby prowadz¹ce
pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ obowi¹zkowo podlegaj¹ tak¿e ubezpieczeniu wypadkowemu
(art. 12 ust. 1 ustawy).

Stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, w brzmie-
niu obowi¹zuj¹cym do 28 lutego 2009 r., osoba prowadz¹ca pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, która jednoczeœnie wykonywa³a pracê na podstawie umowy o pracê na-
k³adcz¹, mia³a prawo wyboru tytu³u do ubezpieczeñ. Podlega³a obowi¹zkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytu³u, który powsta³ najwczeœniej. Mog³a
ona jednak dobrowolnie na swój wniosek, byæ objêta tymi ubezpieczeniami tak¿e
z drugiego tytu³u lub zmieniæ tytu³ ubezpieczeñ.

Jakkolwiek przepisy ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych nie okreœlaj¹ mi-
nimalnej podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne z tytu³u wykonywa-
nia pracy nak³adczej, gdy¿ stosownie do art. 18 ust. 1 ww. ustawy, podstaw¹ t¹ jest
przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytu³u
wykonywania pracy nak³adczej, jednak równoczeœnie zgodnie z §3 rozporz¹dzenia Ra-
dy Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnieñ pracowniczych osób wy-
konuj¹cych pracê nak³adcz¹ (Dz. U. z 1976 r. Nr 3 poz. 19, z póŸn. zm.) w umowie
o pracê nak³adcz¹ strony zobowi¹zane s¹ okreœliæ minimaln¹ miesiêczn¹ iloœæ pracy,
której wykonanie nale¿y do obowi¹zków wykonawcy. Minimalna iloœæ pracy powinna
byæ tak ustalona, aby jej wykonanie zapewnia³o uzyskanie co najmniej 50% najni¿sze-
go wynagrodzenia. Je¿eli praca nak³adcza stanowi dla wykonawcy wy³¹czne lub g³ów-
ne Ÿród³o utrzymania, iloœæ pracy powinna byæ tak ustalona, aby jej wykonanie zapew-
nia³o uzyskanie wynagrodzenia nie mniejszego od najni¿szego wynagrodzenia. Jest to
essentialia negotii umowy o pracê nak³adcz¹ i tym samym pozwala na odró¿nienie jej
od umowy o œwiadczenie us³ug, do której stosuje siê przepisy kodeksu cywilnego doty-
cz¹ce zlecenia. Jak jest to podnoszone w jednolitym orzecznictwie S¹du Najwy¿szego,
zgodnie z którym konstrukcyjn¹ cech¹ umowy o pracê nak³adcz¹ jest rozmiar wykony-
wanej pracy w iloœci gwarantuj¹cej wynagrodzenie w wysokoœci co najmniej po³owy
minimalnego wynagrodzenia (np. wyrok SN z 9.01.2008 r., sygn. akt III UK 74107).

Odnosz¹c siê do zawartych w oœwiadczeniu pytañ uprzejmie wyjaœniam:

Ad 1.
Treœæ publikacji w magazynie „.ZUS dla Ciebie” nr 4 (31) z kwietnia 2009 r. odnosi-

³a siê do nowych regulacji prawnych obowi¹zuj¹cych od 1 marca 2009 r. Od tej daty
zgodnie z art. 9 ust. 2b powo³anej ustawy osoba wykonuj¹ca pracê nak³adcz¹ prowa-
dz¹ca jednoczeœnie pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na podstawie przepisów
o dzia³alnoœci gospodarczej lub innych przepisów szczególnych – podlega obowi¹zko-
wo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytu³u prowadzenia tej dzia³alnoœci,
je¿eli z tytu³u wykonywania pracy nak³adczej podstawa wymiaru sk³adek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe jest ni¿sza od obowi¹zuj¹cej tê osobê najni¿szej podstawy
wymiaru sk³adek dla osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ. Mo¿e ona wówczas
dobrowolnie, na swój wniosek, byæ objêta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi
równie¿ z tytu³u wykonywania pracy nak³adczej. Przepis ten równie¿ mo¿e mieæ zasto-
sowanie wy³¹cznie w stosunku do osób faktycznie posiadaj¹cych oba wskazane tytu³y.
Publikacja nie mog³a wprowadzaæ w b³¹d osób, które zawiera³y fikcyjne umowy o pracê
nak³adcz¹ w okresie od listopada 2005 r. (data wprowadzenia ustêpu 2a w art. 9 powo-
³anej ustawy, reguluj¹cego zbieg umowy zlecenia lub umowy o œwiadczenie us³ug
z prowadzeniem pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej) do lutego 2009 r., poniewa¿
ukaza³a siê w marcu 2009 r. Dodatkowo nale¿y podkreœliæ, ¿e informacja ta wprost od-
nosi³a siê do brzmienia znowelizowanych przepisów, a te jak wskazano wy¿ej dotyczy³y
sytuacji posiadania przez dan¹ osobê dwóch tytu³ów do ubezpieczeñ. Mog³a bowiem
wystêpowaæ sytuacja, w której osoba faktycznie wykonuj¹ca pracê na podstawie umo-
wy o pracê nak³adcz¹ zawartej i wykonywanej w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
(tj. za dany miesi¹c wykona³a pracê w wymiarze zapewniaj¹cym uzyskanie przychodu
w wysokoœci odpowiadaj¹cej, w zale¿noœci od sytuacji, najni¿szemu wynagrodzeniu al-
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bo po³owie najni¿szego wynagrodzenia), w danym miesi¹cu nie uzyska³a przychodu,
np. z uwagi na przejœciowe k³opoty finansowe nak³adcy, a nale¿ne wynagrodzenie zo-
sta³o wyp³acone w kolejnych miesi¹cach. Dopiero za miesi¹c, w którym nast¹pi³a wy-
p³ata lub postawienie do dyspozycji wykonawcy kwoty te podlegaj¹ uwzglêdnieniu
w podstawie wymiaru sk³adek. Po nowelizacji przepisu w takiej sytuacji powstaje obo-
wi¹zek ubezpieczeñ spo³ecznych z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, na co
zosta³a zwrócona uwaga w krótkiej informacji Rzecznika Prasowego.

Równoczeœnie pragnê podkreœliæ, i¿ ju¿ w 2006 r. Rzecznik Prasowy Zak³adu prze-
strzega³ przed konsekwencjami zawierania fikcyjnych umów o pracê nak³adcz¹ m.in.
poprzez publikacje internetowe jak i równie¿ prasie.

Ad 2.
Pismo Cz³onka Zarz¹du ZUS, które zosta³o powo³ane w przes³anym oœwiadczeniu

dotyczy³o wy³¹cznie wyk³adni przepisów ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
i by³o kierowane do jednostek terenowych Zak³adu. Oœwiadczenie nie wskazuje, który
fragment tego pisma budzi zastrze¿enia, dlatego brak jest mo¿liwoœci szczegó³owego
odniesienia siê do zarzutu.

Ad 3, 9.
Na podstawie art. 68 o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, do zakresu dzia³ania Za-

k³adu nale¿y realizacja zadañ w zakresie m.in., stwierdzania i ustalania obowi¹zku
ubezpieczeñ spo³ecznych oraz kontroli wykonywania przez p³atników sk³adek i ubezpie-
czonych obowi¹zków w zakresie tych ubezpieczeñ. Zak³ad jest uprawniony do weryfiko-
wania, czy osoba zg³oszona do ubezpieczeñ spo³ecznych posiada tytu³ do objêcia tymi
ubezpieczeniami, okreœlony obowi¹zuj¹cymi przepisami. W tym zakresie Zak³ad posia-
da prawo do badania zarówno faktu zawarcia urnowy o pracê nak³adcz¹, jak i jej wa¿no-
œci. Jeœli w konkretnym przypadku ustalenia dokonane w toku postêpowania
wyjaœniaj¹cego lub kontrolnego pozwalaj¹ na stwierdzenie przez Oddzia³ ZUS, i¿ umowa
o pracê nak³adcz¹ zosta³a zawarta dla pozoru (art. 83 §1 kodeksu cywilnego), w celu obej-
œcia prawa (art. 58 §1 kodeksu cywilnego) lub ¿e jest sprzeczna z zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego (art. 58 §2 Kodeksu cywilnego), konsekwencj¹ jest stwierdzenie niepodlega-
nia ubezpieczeniom spo³ecznym z tytu³u wykonywania pracy nak³adczej danej osoby,
a nastêpnie stwierdzenie obowi¹zkowego podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym
z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, jako jedynego tytu³u do tych
ubezpieczeñ. W takim przypadku art. 9 ust. 2 nie ma bowiem zastosowania. Skutkiem
tego jest powstanie obowi¹zku zap³aty sk³adek i odsetek nale¿nych z tytu³u ubezpieczeñ
spo³ecznych i na Fundusz Pracy przez osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹, które dotychczas rozlicza³y i op³aca³y za dany okres sk³adki tylko na ubezpie-
czenie zdrowotne z tego tytu³u.

Zarówno od wydanej przez Zak³ad decyzji stwierdzaj¹cej niepodleganie ubezpiecze-
niom spo³ecznym z tytu³u pracy nak³adczej, jak i stwierdzaj¹cej obowi¹zek ubezpie-
czeñ z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, stronom przys³uguje odwo³anie
do w³aœciwego s¹du. Prawomocny wyrok s¹du jest wi¹¿¹cy zarówno w stosunku do
p³atnika sk³adek i ubezpieczonego, jak i do Zak³adu.

W okresie od stycznia 2010 r. do marca 2011 r. Zak³ad wyda³ 6390 decyzji stwier-
dzaj¹cych niepodleganie ubezpieczeniom spo³ecznym osób zg³oszonych do ubezpie-
czeñ z tytu³u pracy nak³adczej, od których wniesiono 3149 odwo³añ. Z 997 zapad³ych
w tym okresie rozstrzygniêæ s¹dowych w 99% zapad³y wyroki potwierdzaj¹ce prawid³o-
woœæ decyzji wydanych przez ZUS.

W tym miejscu pragnê przedstawiæ przyk³adowe zeznania wykonawców uzyskane
w toku prowadzonych przez oddzia³y postêpowañ, które zakoñczy³y siê wydaniem de-
cyzji stwierdzaj¹cych niepodleganie ubezpieczeniom spo³ecznym:

·„(...) Od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. mia³am zawart¹ umowê o pracê nak³adcz¹
(...). Zeznajê, ¿e tej pracy nak³adczej nie wykonywa³am. Z tytu³u tej umowy ni-
gdy ¿adnej zap³aty nie otrzyma³am (..). Nastêpnie zawar³am umowê o pracê na-
k³adcz¹ na okres od 21.03.2006 r. do 28.02.2007 r. i od 01.03.2007 r. do
29.02.2008 r. (...)„¿e ww. umowy o pracê nak³adcz¹ nigdy nie wykonywa³am. Umo-
wy o pracê nak³adcz¹ zosta³y zawarte w celu unikniêcia pe³nego ubezpieczenia
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spo³ecznego z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej (...). O mo¿liwoœci za-
warcia umów o pracê nak³adcz¹ otrzyma³am od znajomej, która poda³a mi numer
telefonu osoby, która przedstawi³a mi warunki zawarcia takiej urnowy o pracê na-
k³adcz¹. Po zastanowieniu mia³am jej daæ odpowiedŸ czy zgadzam siê na te warun-
ki tj. podpiszê umowê o pracê nak³adcz¹ i ustnie przez tê kobietê mia³am zapowie-
dziane ile pieniêdzy bêdê musia³a p³aciæ (...) za jej poœrednictwo (...)”,

· „(...) Umowê o pracê nak³adcz¹ zawar³am z Panem (...) u mnie w domu (...). Ktoœ ze
znajomych powiedzia³ mi, ¿e mogê p³aciæ mniej z tytu³u dzia³alnoœci gospodarczej
je¿eli zawrê tak¹ umowê... Od Pana (...) nie otrzymywa³am ¿adnych pieniêdzy za
wykonywanie umowy o pracê nak³adcz¹ (...). Nie pamiêtam dok³adnie ile, ale p³aci-
³am (...) ok. 200 z³ co miesi¹c w zamian za to, ¿e on zg³osi³ mnie do ubezpieczeñ z ty-
tu³u umowy o pracê nak³adcz¹”.

Dodatkowo zwracam uwagê na fakt, i¿ po nowelizacji przepisów wprowadzonej od
1 marca 2009 r. dotycz¹cej zasad rozstrzygania zbiegu wykonywania pracy na podsta-
wie umowy o pracê nak³adcz¹ i prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoœci, liczba osób
zg³oszonych jako wykonawcy gwa³townie spad³a: z 26,5 tys. w grudniu 2008 r. do
2,8 tys. w grudniu 2009 r.

Ad 4 i 8.
W ka¿dej sytuacji, w której zostanie stwierdzone, ¿e do ubezpieczeñ spo³ecznych

zosta³a zg³oszona osoba niemaj¹ca do nich tytu³u (np. z uwagi na pozornoœæ zawartej
umowy) Zak³ad jest zobowi¹zany do wydania decyzji stwierdzaj¹cej niepodleganie
ubezpieczeniom spo³ecznym. Dotyczy to tak¿e osób zg³oszonych jako wykonawcy. Nie
ma znaczenia fakt, ¿e dana osoba nie ma innego tytu³u do ubezpieczeñ. Natomiast
w przypadku osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ skutkiem
stwierdzenia niepodlegania ubezpieczeniom spo³ecznym jako wykonawcy jest stwier-
dzenie obowi¹zku tych ubezpieczeñ z tytu³u tej dzia³alnoœci.

Ad 5.
W myœl przepisów ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, w brzmieniu obo-

wi¹zuj¹cym od 20.09.2008 r., obowi¹zek ubezpieczeñ osób prowadz¹cych pozarolni-
cz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ obejmuje okres od dnia rozpoczêcia wykonywania
dzia³alnoœci, a ustaje z dniem zaprzestania jej wykonywania, z wy³¹czeniem okresu, na
który wykonywanie dzia³alnoœci zosta³o zawieszone na podstawie przepisów o swobo-
dzie dzia³alnoœci gospodarczej. Od tej bowiem daty ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z póŸn. zm.)
wprowadzi³a instytucjê „zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej”. W sta-
nie prawnym obowi¹zuj¹cym do 19.09.2008 r. taka bowiem instytucja nie wystê-
powa³a. W konsekwencji Zak³ad dla celów ustalania obowi¹zku ubezpieczeñ spo³ecz-
nych od 20.09.2008 r. ma obowi¹zek uznaæ zawieszenie wykonywania tej dzia³alnoœci
dokonane zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.

Natomiast odnosz¹c siê do postêpowania Zak³adu w odniesieniu do osób dokonu-
j¹cych wyrejestrowañ z ubezpieczeñ spo³ecznych w okresie przed 20 wrzeœnia 2008 r.
wyjaœniam, ¿e do tej daty, przepisy reguluj¹ce zasady prowadzenia pozarolniczej dzia-
³alnoœci gospodarczej nie przewidywa³y instytucji zawieszenia dzia³alnoœci. Pojêcie ta-
kie nie wystêpowa³o równie¿ w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecz-
nych. W myœl art. 13 pkt 4 tej ustawy, w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do 19 wrzeœnia
2008 r., obowi¹zek ubezpieczeñ osoby prowadz¹cej pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹ powstawa³ od dnia rozpoczêcia wykonywania dzia³alnoœci, a ustawa³ z dniem za-
przestania jej wykonywania. Ustawa o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych okreœla
pojêcie osoby prowadz¹cej pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przez odwo³anie do
przepisów o dzia³alnoœci gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Przy czym zarów-
no przepisy ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, która obowi¹zuje od
21 sierpnia 2004 r., jak i obowi¹zuj¹cej czêœciowo w tym okresie ustawy z dnia 19 listo-
pada 1999 r. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z póŸn. zm.) –
okreœlaj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jako zarobkow¹ dzia³alnoœæ wykonywan¹ w sposób
zorganizowany i ci¹g³y. Przy ustalaniu, czy dana osoba by³a uprawniona do dokonania

81. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2011 r. 133



wyrejestrowania z ubezpieczeñ spo³ecznych badaniu podlega, czy faktycznie nast¹pi³o
ca³kowite zaprzestanie prowadzenia dzia³alnoœci. W praktyce wystêpowa³y przypadki,
gdy osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ dokonywa³y wyrejestrowañ z ubezpie-
czeñ (nawet kilkakrotnych w jednym miesi¹cu) mimo, ¿e nadal prowadzi³y dzia³alnoœæ.
W toku postêpowania czêsto osoby te podnosi³y, i¿ uzyskiwa³y niskie dochody z prowa-
dzonej dzia³alnoœci, co zgodnie z ustaw¹ o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych nie sta-
nowi przes³anki do wy³¹czenia z ubezpieczeñ spo³ecznych. Nale¿y przy tym podkreœliæ,
¿e prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej wystêpowa³o zarówno w okresach faktyczne-
go wykonywania us³ug, jak te¿ w okresach wykonywania innych czynnoœci zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹, np. czynnoœci w zakresie reklamy, sk³adania ofert, og³oszeñ, przygoto-
wywania kosztorysów, zakupu materia³ów, wystawiania rachunków, czy te¿ oczekiwa-
nia na klienta lub poszukiwania kolejnych zamówieñ. Pojêcie dzia³alnoœci gospodar-
czej nie sprowadza siê tylko do procesów technologicznych i zjawisk ekonomicznych
zachodz¹cych w toku dzia³alnoœci wytwórczej, budowlanej, handlowej i us³ugowej pro-
wadzonej w celach zarobkowych, ale obejmuje tak¿e czynnoœci faktyczne i prawne
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹. Dzia³alnoœæ nie mo¿e mieæ charakteru przypadkowego i oka-
zjonalnego. Brak jest wiêc podstaw do uznania wyrejestrowania z ubezpieczeñ, w któ-
rym jako przyczynê wyrejestrowania podane zosta³o zaprzestanie dzia³alnoœci, jeœli da-
lej kontynuowane by³o wykonywanie wy¿ej wymienionych czynnoœci zwi¹zanych z t¹
dzia³alnoœci¹. Samo formalne wyrejestrowanie nie przes¹dza³o o niepodleganiu obo-
wi¹zkowi ubezpieczeñ spo³ecznych, rozstrzygaj¹ce znaczenie ma bowiem ustalony
w toku postêpowania stan faktyczny w danej sprawie. W przypadku stwierdzenia, ¿e
w okresie, w którym dana osoba wyrejestrowa³a siê z ubezpieczeñ, prowadzi³a pozarol-
nicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, obowi¹zkiem Zak³adu jest stwierdzenie i ustalenie pra-
wid³owych okresów podlegania ubezpieczeniom. W ka¿dej sprawie rozstrzygniêcie jest
oparte na szczegó³owej analizie ustaleñ w zakresie stanu faktycznego. W takim przy-
padku Zak³ad jest uprawniony do zakwestionowania dokonanego wyrejestrowania
ubezpieczeñ, jako niezgodnego ze stanem faktycznym i prawnym. Od decyzji ustala-
j¹cej obowi¹zek ubezpieczeñ spo³ecznych przys³uguje prawo odwo³ania do w³aœciwego
s¹du. Prawid³owoœci powy¿szego stanowiska znajduje oparcie w orzecznictwie s¹do-
wym, np. postanowienie SN z I 7.07.2003 (sygn. akt II UK 111/03), wyrok SA
z 17.12.2003 r. (sygn. akt III.AUa 1531/03), wyrok SA z 24.10.2003 r. (sygn. akt AUa
1759/02), wyrok SA z 28.06.2005 r. (sygn. akt III AUa 1051/05), wyrok SN z 19.02.2010
r. (sygn. akt II UK 186/09).

Ad 6.
Odnosz¹c siê do wyroku S¹du Okrêgowego w Gliwicach sygn. akt VIII U 2299/07 in-

formujê, ¿e zapad³ on 27.02.2008 r. i dotyczy³ jednostkowej sprawy osoby zg³oszonej do
ubezpieczeñ z tytu³u umowy o pracê nak³adcz¹. S¹d uzna³, i¿ w sprawie tej nie zachodzi
pozornoœci tej umowy i w konsekwencji osoba, której dotyczy³ wyrok (i wczeœniejsza de-
cyzja Zak³adu) podlega ubezpieczeniom spo³ecznym z tego tytu³u. Jednoczeœnie ten sam
S¹d Okrêgowy wyrokiem zapad³ym 2 kwietnia 2008 r. oddali³ odwo³anie od decyzji wy-
danej przez Oddzia³ ZUS stwierdzaj¹cej niepodleganie ubezpieczeniom spo³ecznym
przez inn¹ osobê zg³oszon¹ do ubezpieczeñ z tytu³u umowy o pracê nak³adcz¹ przez tego
samego p³atnika sk³adek, którego dotyczy³ wyrok z 27 lutego 2008 r.

Obydwa wyroki s¹ prawomocne i wi¹¿¹ zarówno Zak³ad jak i strony decyzji.
Ad 7.
OdpowiedŸ na to pytanie nie le¿y w kompetencji Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Z powa¿aniem

Miros³awa Boryczka
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
S³awomira Sadowskiego, Wojciecha Skurkiewicza oraz Zdzis³awa Pupy

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wed³ug rozporz¹dzeñ dotycz¹cych szczegó³owych warunków i trybu

przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³añ objêtych Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, by wnioskodawcê uznaæ
za rolnika, wymaga siê od niego jednej z kwalifikacji: wykszta³cenia wy¿sze-
go lub œredniego rolniczego, zawodowego oraz odpowiedniego sta¿u pracy.
W rzeczywistoœci oznacza to, i¿ jeœli wnioskodawca posiada wykszta³cenie
wy¿sze, to nie jest ono uznawane za wystarczaj¹ce do prowadzenia gospo-
darstwa, lub jeœli posiada ukoñczon¹ szko³ê œredni¹, np. liceum, i zasadnicz¹
zawodow¹ o kierunku rolniczym, to nie jest to traktowane jako wykszta³cenie
œrednie rolnicze. Prosimy o wyjaœnienie: dlaczego? Przecie¿ niejednokrotnie
liczba godzin przedmiotów kierunkowych w szko³ach zawodowych jest znacz-
nie wiêksza ni¿ w szko³ach licealnych. Co wiêcej, prosimy o wyjaœnienie
kwestii przerwania nauki – bo z interpretacj¹ mówi¹c¹ o tym te¿ siê zetknêliœ-
my – w przypadku rolnika, który uzyska³ tytu³ magistra 1,5 roku po uzyska-
niu absolutorium na studiach, jednak¿e w tym czasie podj¹³ studia
podyplomowe. Czemu uwa¿a siê, ¿e przerwa³ naukê?

Prosimy tak¿e o informacje, na jakiej podstawie ustala siê wymagany
sta¿ pracy niezbêdny do uzyskania kwalifikacji rolniczych. Z informacji nam
dostêpnych oraz z w³asnego doœwiadczenia wiemy, ¿e niejednokrotnie oso-
ba, za któr¹ by³y op³acane sk³adki KRUS, nie pracowa³a w gospodarstwie,
a wielu rolników w gospodarstwie pracowa³o – co mog¹ potwierdziæ s¹siedzi,
którzy widzieli ich pracuj¹cych w gospodarstwie – ale niestety ze wzglêdu na
trudnoœci finansowe nie by³o w stanie op³acaæ sk³adek KRUS. Jak w takich
sytuacjach ustala siê doœwiadczenie zawodowe w przypadku ubiegania siê
o dofinansowanie? Jak siê do tego stosuje przepisy UE, które mówi¹ o niezbêd-
nej wiedzy i doœwiadczeniu? Przecie¿ wiêksz¹ wiedzê i doœwiadczenie ma
ten rolnik, który de facto pracowa³ w gospodarstwie. Dlaczego w takich sy-
tuacjach stosuje siê prawo krajowe z pominiêciem prawa unijnego, które ma
wy¿szoœæ nad krajowym?

Dodatkowo prosimy ministra rolnictwa o wyjaœnienie pojêcia „aktywny
rolnik (aktywny zawodowo rolnik)”, które pojawia siê w nomenklaturze Unii
Europejskiej dotycz¹cej Perspektywy Finansowej 2014–2020. KE w prezen-
towanych propozycjach zaznacza, i¿ w przysz³oœci dop³aty bezpoœrednie i do-
finansowania z programów strukturalnych bêd¹ przeznaczone dla aktyw-
nych rolników.

Zwracamy siê z proœb¹ do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wyjaœnienie
kwestii metodologii liczenia parytetu dochodów rolników w porównaniu z do-
chodami rodzin pracowniczych oraz o zaprezentowanie sposobu liczenia
przez resort rolnictwa przeciêtnego dochodu przypadaj¹cego na gospodar-
stwo i na osobê w gospodarstwach rolników, a tak¿e wielkoœci udzia³u
w tych dochodach œrodków unijnych.

Z góry dziêkujemy za szczegó³owe wyjaœnienie powy¿szych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
S³awomir Sadowski
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa
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OdpowiedŸ

Warszawa, 30.08.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 2 sierpnia 2011 r. znak BPS/DSK-043-3926/11 przed-

stawiam odpowiedŸ na nastêpuj¹ce oœwiadczenia.

1. Do Oœwiadczenia z³o¿onego przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
S³awomira Sadowskiego, Wojciecha Skurkiewicza i Zdzis³awa Pupê na 81. posie-
dzeniu Senatu w dniu 29 lipca 2011 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grud-
nia 2006 r. ustanawiaj¹cego szczegó³owe zasady stosowania rozporz¹dzenia Rady
(WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), m³ody rolnik powi-
nien spe³niaæ warunek posiadania odpowiednich kwalifikacji w dniu z³o¿enia wniosku
o przyznanie pomocy. W drodze wyj¹tku przepisy ww. rozporz¹dzenia Komisji, a w œlad
za nimi przepisy krajowe (rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 paŸdziernika 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach dzia³ania „U³atwianie startu m³odym rolnikom” objêtego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013), dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ
przyznania pomocy m³odemu rolnikowi, który w chwili ubiegania siê o premiê nie spe³nia
ww. kryterium, pod warunkiem, ¿e uzupe³ni on wykszta³cenie w okresie nie d³u¿szym
ni¿ 36 miesiêcy od dnia podjêcia indywidualnej decyzji o przyznaniu wsparcia.

Wymóg posiadania kwalifikacji zawodowych wystêpuje w dzia³aniach PROW
2007–2013: modernizacja gospodarstw rolnych, u³atwianie startu m³odym rolni-
kom oraz renty strukturalne (dotyczy tylko osoby przejmuj¹cej gospodarstwo). Szcze-
gó³owe zasady oraz wykazy kierunków studiów, zawodów i specjalnoœci, tytu³ów
zawodowych w zakresie rolnictwa, a tak¿e rodzaje dokumentów potwierdzaj¹cych po-
siadane kwalifikacje zawodowe zawieraj¹ za³¹czniki do rozporz¹dzeñ:

· rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach dzia-
³ania „U³atwienie startu m³odym rolnikom”, objêtego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1443 z póŸn. zm.),

· rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach dzia-
³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objêtego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397 z póŸn. zm.),

·rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w spra-
wie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach dzia³ania
„Renty strukturalne”, objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750 z póŸn. zm.).

Zgodnie z ww. rozporz¹dzeniami, kwalifikacje zawodowe posiada osoba, która
posiada:

1) wykszta³cenie rolnicze zasadnicze zawodowe, œrednie lub wy¿sze lub
2) tytu³ kwalifikacyjny lub tytu³ zawodowy, lub tytu³ zawodowy mistrza w zawodzie

przydatnym do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej i co najmniej 3-letni sta¿ pracy
w rolnictwie, lub

3) wykszta³cenie wy¿sze inne ni¿ rolnicze i co najmniej 3-1etni sta¿ pracy w rolnic-
twie albo wykszta³cenie wy¿sze inne ni¿ rolnicze i ukoñczone studia podyplomowe
w zakresie zwi¹zanym z rolnictwem, albo wykszta³cenie œrednie inne ni¿ rolnicze
i co najmniej 3-letni sta¿ pracy w rolnictwie, lub
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4) wykszta³cenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne ni¿ rolni-
cze i co najmniej 5-letni sta¿ pracy w rolnictwie.

Ponadto, za³¹cznik do wymienionych rozporz¹dzeñ okreœla wykaz zawodów i spe-
cjalnoœci, które uznaje siê za wykszta³cenie rolnicze wy¿sze, œrednie i zasadnicze zawo-
dowe. Zakresy kszta³cenia w tych zawodach i specjalnoœciach obejmuj¹ zagadnienia
zwi¹zane z procesami produkcyjnymi w rolnictwie, w stopniu umo¿liwiaj¹cym przygo-
towanie do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Pragnê równie¿ wyjaœniæ, ¿e zgodnie z art. 11a ustawy o systemie oœwiaty osoba,
która ukoñczy³a zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹ posiada wykszta³cenie zasadnicze zawo-
dowe, natomiast osoba, która ukoñczy³a liceum ogólnokszta³c¹ce lub technikum po-
siada wykszta³cenie œrednie.

W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿na uznaæ, ¿e absolwenci liceum i zasadniczej szko-
³y zawodowej o kierunku rolniczym mog¹ mieæ wykszta³cenie œrednie rolnicze.

Pragnê poinformowaæ, ¿e absolwentom zasadniczej szko³y zawodowej, kszta³c¹cej
w zawodach rolniczych (wymienionych w ww. za³¹cznikach), uznaje siê kwalifikacje za-
wodowe jako w³aœciwe, zgodnie z ww. przepisami rozporz¹dzeñ Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Natomiast za posiadanie wykszta³cenia wy¿szego rolniczego uznaje siê ukoñczenie
kierunków studiów rolniczych, wymienionych w za³¹czniku do ww. rozporz¹dzeñ Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz kierunki studiów, w ramach których zakres
kszta³cenia albo standardy kszta³cenia obejmuj¹ treœci zwi¹zane z rolnictwem, w wy-
miarze ³¹cznym co najmniej 120 godzin.

Jedynie osobom nieposiadaj¹cym wykszta³cenia rolniczego na poziomie zasadni-
czym zawodowym, œrednim i wy¿szym stawia siê dodatkowo wymóg potwierdzenia od-
powiedniego sta¿u pracy w rolnictwie.

Natomiast za sta¿ pracy w rolnictwie, zgodnie z przepisami ww. rozporz¹dzenia, uznaje
siê okres, liczony do dnia z³o¿enia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

1) podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników jako domownik lub
2) by³ zatrudniony w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o pracê lub

spó³dzielczej umowy o pracê, na stanowisku zwi¹zanym z prowadzeniem produk-
cji rolnej,

3) odby³ sta¿, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415,
z póŸn. zm.), obejmuj¹cy wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci rolniczej.

Sankcj¹ za niedope³nienie powy¿szego zobowi¹zania jest koniecznoœæ zwrotu ca³o-
œci uzyskanej pomocy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o powy¿szym w pou-
czeniu decyzji, na mocy której przyznaje siê pomoc w ramach dzia³ania „U³atwianie
startu m³odym rolnikom”. W zwi¹zku z tym beneficjenci przedmiotowego dzia³ania ma-
j¹ wiedzê jakie warunki powinni spe³niæ.

Jednoczeœnie informujê, ¿e przepisy rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 1974/2006
przewiduj¹ mo¿liwoœæ odst¹pienia od nak³adania sankcji za niedope³nienie danego zo-
bowi¹zania wy³¹cznie w przypadku wyst¹pienia co najmniej jednej z wymienio-
nych okolicznoœci o charakterze si³y wy¿szej, tj. œmierci beneficjenta, d³ugotrwa³ej
niezdolnoœci beneficjenta do wykonywania zawodu, wyw³aszczenia du¿ej czêœci gospo-
darstwa (jeœli takiego wyw³aszczenia nie mo¿na by³o przewidzieæ w dniu podjêcia zobo-
wi¹zania), katastrofy naturalnej powa¿nie dotykaj¹cej grunty gospodarstwa, wypadku
powoduj¹cego zniszczenie budynków dla zwierz¹t gospodarskich, a tak¿e choroby epi-
zootycznej czêœci lub ca³oœci nale¿¹cego do rolnika inwentarza ¿ywego. Ponadto, przy-
padek si³y wy¿szej lub wyj¹tkowych okolicznoœci musi zostaæ zg³oszony w³aœciwemu
organowi, wraz z odpowiednimi dowodami wystarczaj¹cymi dla w³aœciwych organów,
w ci¹gu 10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upowa¿niona przez niego
osoba s¹ w stanie dokonaæ tej czynnoœci.

W kwestii wyjaœnienia pojêcia „aktywny rolnik”, uprzejmie informujê, ¿e termin
„czynny zawodowo rolnik” pojawi³ siê w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europej-
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skiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regio-
nów z dnia 18.11.2010, zatytu³owanym: „WPR do 2020 roku: sprostaæ wyzwaniom
przysz³oœci zwi¹zanym z ¿ywnoœci¹, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorial-
nymi” (KOM(2010) 672 wersja ostateczna), w kontekœcie lepszego ukierunkowania
p³atnoœci bezpoœrednich, w odpowiedzi na krytykê ze strony Europejskiego Trybuna³u
Obrachunkowego. W rezultacie oddzielenia wsparcia bezpoœredniego od produkcji
zdarza siê bowiem, ¿e trafia ono do podmiotów niezajmuj¹cych siê t¹ produkcj¹.

W Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komi-
tetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów z dnia 29.06.2011, zatytu³owa-
nym „Bud¿et dla Europy 2020” (KOM(2011) 500 wersja ostateczna), podkreœla siê, ¿e
efektywne wykorzystywanie œrodków WPR wymaga ukierunkowania wsparcia bezpo-
œredniego na aktywnych rolników.

Zgodnie ze Stanowiskiem Rz¹du RP do Komunikatu Komisji ws. WPR do 2020 r.
z dnia 04.02.2011, uwzglêdniaj¹c proces oddzielenia wsparcia bezpoœredniego od pro-
dukcji i jego uzale¿nienie od utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, zgodnej
z wymogami œrodowiska, za aktywnych rolników nale¿y uznaæ wszystkich, którzy ten
wymóg spe³niaj¹. Aktywnymi s¹ zatem ci rolnicy, którzy poprzez w³aœciwe zarz¹dzanie
gruntami przyczyniaj¹ siê do realizacji przez WPR dóbr i funkcji publicznych.

2. Do Oœwiadczenia z³o¿onego przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Zdzis³awa Pupê, S³awomira Sadowskiego i Wojciecha Skurkiewicza na 81. posie-
dzeniu Senatu w dniu 29 lipca 2011 r. w odniesieniu do czêœci dotycz¹cej Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W przypadku zalesieñ, których za³o¿enie zosta³o wspó³finansowane ze œrodków Eu-
ropejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej b¹dŸ Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, istnieje mo¿liwoœæ uzupe³nienia strat
powsta³ych na tych uprawach poprzez ubieganie siê o pomoc w ramach zasady de mi-
nimis dla sektora rolnego na naprawê uszkodzeñ powsta³ych w wyniku wyst¹pienia
ekstremalnych zjawisk naturalnych na uprawach leœnych. Warunkiem otrzymania
ww. pomocy de minimis w rolnictwie jest udokumentowane zg³oszenie zniszczenia
uprawy leœnej na poziomie minimum 30% jej powierzchni.

Szczegó³owe warunki otrzymania pomocy de minimis okreœla Zarz¹dzenie nr 17
Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie dys-
ponowania œrodkami funduszu leœnego na prace zwi¹zane z napraw¹ ponadnormatyw-
nych uszkodzeñ powsta³ych w wyniku wyst¹pienia ekstremalnych zjawisk natural-
nych w uprawach leœnych za³o¿onych w ramach dzia³ania 5 Zalesianie gruntów rolnych
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 oraz dzia³ania 221/223 Zale-
sianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni¿ rolne Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013 – stosownie do art. 58 ust. 3 ustawy z dnia
28 wrzeœnia 1991 roku o lasach ZH-773-1-8/2010).

Zalanie gruntów leœnych, na skutek dzia³alnoœci bobrów, ma charakter zdarzenia
naturalnego. Przy ocenie, czy ma ono charakter katastrofy naturalnej, nale¿a³oby zba-
daæ charakter i zakres tego konkretnego zdarzenia.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ zgodnie z art. 47 ust. 1 rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 1974/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiaj¹cego szczegó³owe zasady stosowania rozpo-
rz¹dzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
pañstwa cz³onkowskie UE mog¹ uznaæ w szczególnoœci nastêpuj¹ce kategorie si³y wy¿-
szej lub wyj¹tkowych okolicznoœci, w których nie bêd¹ wymagaæ czêœciowego lub
pe³nego zwrotu pomocy otrzymanej przez beneficjenta: œmieræ beneficjenta, wyw³asz-
czenie du¿ej czêœci gospodarstwa, jeœli takiego wyw³aszczenia nie mo¿na by³o przewi-
dzieæ w dniu podjêcia zobowi¹zania, katastrofa naturalna powa¿nie dotykaj¹ca grunty
gospodarstwa, wypadek powoduj¹cy zniszczenie budynków dla zwierz¹t gospodar-
skich, choroba epizootyczna dotykaj¹ca czêœæ lub ca³oœæ nale¿¹cego do rolnika ¿ywego
inwentarza. Analogiczne przepisy (art. 39) dot. odst¹pienia od obowi¹zku zwrotu otrzy-
manych p³atnoœci i nak³adania sankcji w przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej, w tym
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klêski ¿ywio³owej w przypadku beneficjentów Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2004–2006 opisane s¹ w rozporz¹dzeniu (WE) nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia
2004, ustanawiaj¹cego szczegó³owe zasady stosowania rozporz¹dzenie Rady (WE)
nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Fundu-
szu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Dodatkowo, w §18 ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach dzia³ania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie grun-
tów innych ni¿ rolne objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 390, z póŸn. zm.), na podstawie delegacji zawartej
w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em
œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(Dz. U. Nr 64, poz. 427, z póŸn. zm.), okreœlono inne ni¿ wymienione w przepisach roz-
porz¹dzenia nr 1974/2006 kategorie si³y wy¿szej lub wyj¹tkowych okolicznoœci,
w przypadku wyst¹pienia których nie jest wymagany zwrot ca³oœci albo czêœci pomocy.
Zgodnie z §18 ust. 1 oraz ust. 2 ww. rozporz¹dzenia zwrot ca³oœci albo czêœci pomocy
nie jest wymagany w nastêpuj¹cych przypadkach:

1) wyw³aszczenie gruntów zalesionych zgodnie z przepisami o gospodarce nierucho-
moœciami;

2) scalenie gruntów objêtych pomoc¹.
Zniszczenie lasu przez bobry nie stanowi ¿adnej z przewidzianych obowi¹zuj¹cymi

przepisami kategorii si³y wy¿szej lub wyj¹tkowych okolicznoœci, w przypadku wy-
st¹pienia których nie jest wymagany zwrot ca³oœci albo czêœci pomocy.

W zwi¹zku z powy¿szym beneficjent dzia³ania zalesieniowego w ramach PROW
2004–2006 lub PROW 2007–2013, poszkodowany w ww. sposób, zobowi¹zany jest do
uzupe³nienia strat w za³o¿onej uprawie leœnej w celu kontynuacji zobowi¹zania. Jed-
noczeœnie, w tym miejscu pragnê jeszcze raz przypomnieæ o opisanej w powy¿szym
piœmie mo¿liwoœci skorzystania z pomocy de minimis w rolnictwie na naprawê ponad-
normatywnych uszkodzeñ powsta³ych w wyniku wyst¹pienia ekstremalnych zjawisk
naturalnych w uprawach leœnych, za³o¿onych w ramach dzia³ania 5 Zalesianie grun-
tów rolnych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 oraz dzia³ania
221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni¿ rolne Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

W odniesieniu do zapytania dotycz¹cego szkód wyrz¹dzonych przez bobry w sa-
dach objêtych wsparciem w ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, uprzejmie informujê, i¿
w ramach tego dzia³ania udzielana jest pomoc finansowa na operacje polegaj¹ce na
za³o¿eniu sadu lub plantacji wieloletniej, z wy³¹czeniem mo¿liwoœci za³o¿enia planta-
cji choinek, wiœni, malin, truskawek, porzeczek oraz roœlin na cele energetyczne.

Umowa podpisywana przez beneficjenta z ARiMR zawiera miêdzy innymi postanowie-
nia dotycz¹ce realizacji operacji, w szczególnoœci zobowi¹zania beneficjenta dotycz¹ce:

1) osi¹gniêcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat;
2) ograniczeñ lub warunków w zakresie:

a) przenoszenia w³asnoœci lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji
operacji lub sposobu ich wykorzystywania,

b) sposobu lub miejsca prowadzenia dzia³alnoœci zwi¹zanej z przyznan¹ pomoc¹ –
przez 5 lat.

W zwi¹zku z powy¿szym w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy (p³atnoœci ostatecz-
nej – w zale¿noœci od okresu, w którym zawierano umowê), beneficjent powinien pro-
wadziæ dzia³alnoœæ w zwi¹zku z któr¹ przyznano mu pomoc.

W §34 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paŸdzier-
nika 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objêtego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397, z póŸn.
zm.), na podstawie delegacji zawartej w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na
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rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z póŸn. zm.), okreœlono in-
ne, ni¿ wymienione w przepisach cytowanego wy¿ej rozporz¹dzenia nr 1974/2006 ka-
tegorie si³y wy¿szej lub wyj¹tkowych okolicznoœci, w przypadku wyst¹pienia których
nie jest wymagany zwrot ca³oœci albo czêœci pomocy. Zgodnie z §34 ust. 1 ww. rozpo-
rz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrot ca³oœci albo czêœci pomocy nie jest
wymagany w nastêpuj¹cych przypadkach:

1) wyw³aszczenie czêœci nieruchomoœci zwi¹zanej z operacj¹, je¿eli takiego wyw³asz-
czenia nie mo¿na by³o przewidzieæ w dniu zawarcia umowy;

2) katastrofa naturalna powoduj¹ca trwa³e uszkodzenie nieruchomoœci lub obiek-
tów bêd¹cych przedmiotem operacji;

3) wypadek ³ub awaria skutkuj¹ce zniszczeniem budynku, budowli lub innego mie-
nia w stopniu uniemo¿liwiaj¹cym ich dalsze u¿ywanie zgodnie z za³o¿onym celem
operacji;

4) kradzie¿ mienia bêd¹cego przedmiotem operacji, z wy³¹czeniem kradzie¿y, która
nast¹pi³a na skutek niezachowania nale¿ytej starannoœci przez beneficjenta;

5) wyst¹pienie organizmów kwarantannowych roœlin, gdy ich wyst¹pienie wp³ywa
na mo¿liwoœæ realizacji zobowi¹zañ beneficjenta;

6) przeniesienie przez beneficjenta, za zgod¹ Agencji, w okresie 5 lat od dnia zawarcia
umowy, o której mowa w §21 ust. 1, w³asnoœci lub posiadania gospodarstwa lub
jego czêœci objêtych realizacj¹ inwestycji w ramach operacji lub przeniesienie w³a-
snoœci lub posiadania nabytych dóbr objêtych operacj¹, je¿eli przeniesienie to na-
st¹pi na rzecz podmiotu, który spe³nia warunki przyznania i wyp³aty pomocy
i przejmie zobowi¹zania dotychczasowego beneficjenta;

7) zmiana, za zgod¹ Agencji, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy, o której mowa
w §21 ust. 1, przeznaczenia nabytych przez beneficjenta dóbr, wyremontowanych
lub wybudowanych budynków lub budowli w ca³oœci lub w czêœci, je¿eli nowy spo-
sób ich wykorzystania nie naruszy celów i zakresu dzia³ania, o którym mowa w §1.

Zniszczenie sadu przez bobry nie stanowi ¿adnej z przewidzianych obowi¹zuj¹cymi
przepisami kategorii si³y wy¿szej lub wyj¹tkowych okolicznoœci, w przypadku wy-
st¹pienia których nie jest wymagany zwrot ca³oœci albo czêœci pomocy. W zwi¹zku z po-
wy¿szym rolnik poszkodowany w zwi¹zku z ¿erem bobrów, powinien przywróciæ sad,
za³o¿ony w ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” do stanu, w którym
mo¿na bêdzie uznaæ, ¿e operacja jest realizowana zgodnie z umow¹.

Analogiczne rozwi¹zania obowi¹zuj¹ w dzia³aniu „Przywracanie potencja³u pro-
dukcji rolnej zniszczonego w wyniku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych oraz wprowadze-
nie odpowiednich dzia³añ zapobiegawczych” PROW 2007–2013.

Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e, zgodnie z art. 47 ust. w ww. rozporz¹dzenia Komisji
(WE) nr 1974/2006, przypadki si³y wy¿szej lub wyj¹tkowych okolicznoœci s¹ zg³aszane
przez beneficjenta lub przez upowa¿nion¹ przez niego osobê na piœmie w³aœciwemu or-
ganowi, wraz z odpowiednimi dowodami wystarczaj¹cymi dla w³aœciwych organów,
w ci¹gu 10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upowa¿niona przez niego
osoba s¹ w stanie dokonaæ tej czynnoœci.

W kwestii zaœ dochodów rolników uprzejmie informujê, ¿e na podstawie ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z póŸn.
zm.) Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego zosta³ zobowi¹zany do og³aszania, w dro-
dze obwieszczenia, nie póŸniej ni¿ 23 wrzeœnia ka¿dego roku, wysokoœci przeciêtnego
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.
Wysokoœæ dochodu, og³aszana na podstawie danych statystycznych w danym roku,
dotyczy zawsze roku poprzedniego, z uwagi na fakt, ¿e ostateczne oszacowanie pro-
dukcji rolnej i dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych za dany rok
jest mo¿liwe dopiero we wrzeœniu roku nastêpnego.

Wysokoœæ przeciêtnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rol-
nych z 1 ha przeliczeniowego stanowi iloraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze
gospodarstw domowych, w podsektorze pracodawców i pracuj¹cych na w³asny rachu-
nek w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i liczby hektarów przeliczenio-
wych u¿ytków rolnych. Pocz¹wszy od 1990 r. dochody do dyspozycji gospodarstw
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indywidualnych w rolnictwie, szacowane s¹ przez G³ówny Urz¹d Statystyczny na pod-
stawie danych statystycznych, wed³ug metody powszechnie stosowanej w krajach Unii
Europejskiej, odpowiednio dostosowanej do warunków polskich.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Zdzis³awa Pupy, S³awomira Sadowskiego oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowni Panowie Ministrowie!
Do biur senatorskich zg³asza siê coraz wiêcej obywateli z decyzjami ad-

ministracyjnymi wydanymi przez starostwa powiatowe, urzêdy wojewódz-
kie, a tak¿e Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na które nie
przys³uguje odwo³anie.

W uzasadnieniu tych decyzji zamiast informacji o mo¿liwoœci i terminie
wniesienia odwo³ania przys³uguj¹cego stronie widnieje jedynie informacja
o tym, i¿ na powy¿sz¹ decyzjê nie przys³uguje odwo³anie lub ¿e strona nieza-
dowolona z decyzji mo¿e z³o¿yæ wniosek na przyk³ad do prezesa ARiMR o po-
nowne rozpatrzenie sprawy.

Prosimy zatem o informacjê, na jakiej podstawie takie decyzje s¹ wyda-
wane i jak¹ maj¹ moc prawn¹. Pragniemy nadmieniæ, i¿ w jednym z przypad-
ków WSA nie zgodzi³ siê z brakiem mo¿liwoœci odwo³ania od decyzji
i rozpatrzy³ takow¹ decyzjê, wydan¹ niezgodnie z prawem postêpowania eg-
zekucyjnego w administracji, na korzyœæ strony skar¿¹cej.

Prosimy o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
S³awomir Sadowski
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 10 sierpnia 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 2 sierpnia 2011 r., znak: BPS/DSK-043-3929/11,

przy którym zosta³o przes³ane oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego wspólnie z innymi senatorami na 81. posiedzeniu Senatu w dniu 29 lipca
2011 r. dotycz¹ce decyzji administracyjnych, na które nie przys³uguje odwo³anie,
uprzejmie informujê, i¿ tematyka przedmiotowego oœwiadczenia, w œwietle przepisów
ustawy dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 65, poz. 437, póŸn. zm.) nie nale¿y do zakresu kompetencji Ministra Sprawiedliwo-
œci. Zgodnie bowiem z art. 24 wymienionej ustawy dzia³ „sprawiedliwoœæ” obejmuje
sprawy s¹downictwa, prokuratury, notariatu, adwokatury i radców prawnych, wyko-
nywania kar oraz œrodków wychowawczych i œrodka poprawczego orzeczonego przez
s¹dy oraz sprawy pomocy postpenitencjarnej, a tak¿e t³umaczy przysiêg³ych.
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Przedmiot oœwiadczenia senatora Grzegorza Wojciechowskiego z³o¿onego wspólnie
z innymi senatorami nale¿y do dzia³u administracja publiczna, obejmuj¹cego sprawy
m.in. administracji, w tym organizacji urzêdów administracji publicznej oraz procedur
administracyjnych, którym kieruje Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
St¹d te¿ w³aœciwy do udzielenia odpowiedzi na oœwiadczenie jest Minister Spraw We-
wnêtrznych i Administracji, do którego zosta³o ono równie¿ skierowane.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Stanis³aw Chmielewski
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 1 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

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

-3928/11) przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Grzegorza
Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami RP podczas 81. posiedzenia Senatu RP
w dniu 29 lipca 2011 roku w sprawie decyzji administracyjnych, na które nie przys³ugu-
je odwo³anie, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ w polskim postêpowaniu administracyjnym panuje
zasada dwuinstancyjnoœci, która – w odniesieniu zarówno do postêpowania admini-
stracyjnego, jak i s¹dowego – zagwarantowana zosta³a w art. 78 Konstytucji RP oraz
wyniesiona do zasady ogólnej postêpowania administracyjnego w art. 15 Kodeksu po-
stêpowania administracyjnego (K.p.a.). Dwuinstancyjnoœæ postêpowania administra-
cyjnego – zgodnie z orzecznictwem s¹dów administracyjnych – oznacza, ¿e „ka¿da
sprawa bêd¹ca przedmiotem rozpatrzenia i rozstrzygniêcia przed organem pierwszej
instancji podlega, na skutek z³o¿enia œrodka zaskar¿enia, ponownemu rozpatrzeniu
i rozstrzygniêciu w pe³nym zakresie przed organem drugiej instancji. Istot¹ postêpowa-
nia odwo³awczego jest ponowne rozpatrzenie i rozstrzygniêcie sprawy, a w szczególno-
œci ustosunkowanie siê do wszystkich zarzutów podniesionych w œrodku odwo³aw-
czym” (vide: wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2010 roku, sygn. IV SA/Wa 622/10).

Podkreœliæ jednak nale¿y, ¿e zasada dwuinstancyjnoœci postêpowania nie ma cha-
rakteru bezwzglêdnego. Na mo¿liwoœæ odst¹pienia od tej zasady wskazuje przywo³any
powy¿ej art. 78 zd. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym wyj¹tki od tej zasady (dwuin-
stancyjnoœci) oraz tryb zaskar¿ania okreœla ustawa. Powy¿sze oznacza, ¿e wyj¹tki od
zasady dwuinstancyjnoœci musz¹ byæ ustanowione w przepisach o randze ustawowej.
Co wiêcej – na co wskazuje orzecznictwo – ustanowienie tych wyj¹tków musi mieæ cha-
rakter wyraŸny, „niebudz¹cy jakichkolwiek w¹tpliwoœci, precyzyjnie ograniczony co
do zakresu i niedopuszczaj¹cy mo¿liwoœci rozszerzaj¹cej interpretacji. Je¿eli zaœ u or-
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ganów orzekaj¹cych zarówno administracyjnych, jak i s¹dowych powstaj¹ w tym za-
kresie w¹tpliwoœci, to powinny byæ one rozstrzygane na korzyœæ dopuszczalnoœci
odwo³ania w toku instancji, nie zaœ na korzyœæ jego ograniczenia lub wy³¹czenia” (uza-
sadnienie uchwa³y SN z dnia 1 grudnia 1994 r., III AZP 8/94, OSNAPiUS 1995, nr 7,
poz. 82). Nale¿y podkreœliæ, ¿e w uchwale z dnia 19 maja 2003 roku (OPK 31/02, ONSA
2003, nr 4, poz. 122) Naczelny S¹d Administracyjny zauwa¿y³, i¿ „z samej tylko treœci
decyzji administracyjnej nie mo¿na wywodziæ niedopuszczalnoœci odwo³ania siê od tej
decyzji na zasadach ogólnych, gdy¿ taka niedopuszczalnoœæ musi wprost wynikaæ z re-
gulacji ustawowej – to przepis ustawy, a nie decyzja organu wydana w indywidualnej
sprawie mo¿e wy³¹czyæ dopuszczalnoœæ odwo³ywania siê”. W obowi¹zuj¹cym stanie
prawnym wyj¹tki od zasady dwuinstancyjnoœci wprowadzane na mocy przepisów
ustawowych s¹ podyktowane co do zasady usytuowaniem organu podejmuj¹cego roz-
strzygniêcie w I instancji, treœci¹ rozstrzygniêcia dotycz¹cego pogranicza prawa admi-
nistracyjnego i innej ga³êzi prawa oraz wzglêdem na wa¿ny interes spo³eczny
(publiczny). Ze wzglêdu na fakt, i¿ z treœci przedmiotowego oœwiadczenia wynika jedy-
nie, i¿ podniesiony w nim problem odnosi siê do „decyzji administracyjnych wydanych
przez starostwa powiatowe, urzêdy wojewódzkie, a tak¿e Agencjê Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa”, bez wskazania konkretnych przyk³adów, czy chocia¿by
przedmiotu tych rozstrzygniêæ, trudno jest dokonaæ oceny, czy zawarta w pouczeniu
kwestionowanych decyzji informacja, i¿ „odwo³anie nie przys³uguje”, znajduje – w tych
konkretnych przypadkach – oparcie w przepisach ustawowych i tym samym mamy do
czynienia z dopuszczalnym wyj¹tkiem od zasady dwuinstancyjnoœci, czy te¿ jest po-
zbawiona podstawy prawnej, co w istocie czyni takie pouczenie b³êdnym. W tym miej-
scu nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e zgodnie z art. 112 K.p.a. – „b³êdne pouczenie w decyzji
co do prawa odwo³ania albo wniesienia powództwa do s¹du powszechnego lub skargi
do s¹du administracyjnego nie mo¿e szkodziæ stronie, która zastosowa³a siê do tego
pouczenia”. W praktyce powy¿sze oznacza, ¿e b³êdne pouczenie o braku mo¿liwoœci
z³o¿enia odwo³ania stanowi uzasadnienie dla przywrócenia terminu do wniesienia od-
wo³ania, o ile strona niezadowolona z rozstrzygniêcia bêdzie chcia³a z tej mo¿liwoœci
skorzystaæ (vide: wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 paŸdziernika 2007 roku, sygn. VIII
SA/Wa 480/07). Byæ mo¿e sytuacja taka mia³a miejsce w przywo³anej w oœwiadczeniu
sprawie bêd¹cej przedmiotem rozstrzygniêcia Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego,
ze wzglêdu jednak na brak jakichkolwiek danych umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê tego
orzeczenia, trudno ustosunkowaæ siê do tej czêœci wywodów zawartych w oœwiadczeniu.

Odnosz¹c siê natomiast do kwestii przypadków, w których zamiast odwo³ania
przys³uguje jedynie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy uprzejmie informujê, i¿
w takich przypadkach mamy do czynienia ze swego rodzaju odst¹pieniem od zasady
dwuinstancyjnoœci, ustanowionym – ze wzglêdu na usytuowanie organu I instancji –
na podstawie art. 127 §3 K.p.a., zgodnie z którym „od decyzji wydanej w pierwszej in-
stancji przez ministra lub samorz¹dowe kolegium odwo³awcze nie s³u¿y odwo³anie, jed-
nak¿e strona niezadowolona z decyzji mo¿e zwróciæ siê do tego organu z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje siê odpowiednio przepisy do-
tycz¹ce odwo³añ od decyzji”. Analizuj¹c ten przepis nale¿y pamiêtaæ, ¿e pojêcie „mini-
stra” ma na gruncie K.p.a. charakter zbiorczy i obejmuje w myœl art. 5 §2 pkt 4 K.p.a.
„Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów pe³ni¹cych funkcjê ministra kieruj¹cego okreœ-
lonym dzia³em administracji rz¹dowej, ministrów kieruj¹cych okreœlonym dzia³em ad-
ministracji rz¹dowej, przewodnicz¹cych komitetów wchodz¹cych w sk³ad Rady
Ministrów, kierowników centralnych urzêdów administracji rz¹dowej podleg³ych, pod-
porz¹dkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub w³aœciwego
ministra, a tak¿e kierowników innych równorzêdnych urzêdów pañstwowych za³atwia-
j¹cych sprawy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 4”.

Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, zwany równie¿ „prawem remonstracji”,
mo¿e byæ postrzegany obecnie jako swoisty wyj¹tek od zasady dwuinstancyjnoœci, nie-
mniej jednak nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e do momentu wprowadzenia go nowelizacj¹
K.p.a. w 1980 roku postêpowanie przed centralnymi i naczelnymi organami admini-
stracji pañstwowej by³o wy³¹cznie jednoinstancyjne. Przewidziana w obecnym stanie
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prawnym mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy na podstawie
art. 127 §3 K.p.a. pozwala na ponowne rozpoznanie i rozstrzygniêcie sprawy przez ten
sam organ (nie ma bowiem mo¿liwoœci wskazania w przyjêtej strukturze organów ad-
ministracji publicznej organu wy¿szego stopnia), co stanowi zasadnicz¹ ró¿nicê tego
wniosku w stosunku do odwo³ania, który jest dewolutywnym œrodkiem zaskar¿enia.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z art. 127 §3 in fine K.p.a. do wniosku o ponowne
rozpoznanie sprawy stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce odwo³añ od decyzji, co
oznacza m.in., i¿ wniosek ten stanowi podstawê do ponownego ca³oœciowego rozpa-
trzenia sprawy, w wyniku którego mo¿e byæ wydane nowe merytoryczne rozstrzygniê-
cie. W kontekœcie powy¿szego warto przywo³aæ wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 13 maja
2010 roku, sygn. I SA/Rz 211/10, który jednoznacznie wskazuje na charakter wnios-
ku o ponowne rozpatrzenie sprawy stanowi¹c, i¿ „Wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy na podstawie art. 127 §3 K.p.a. stanowi zwyk³y œrodek zaskar¿enia, ró¿ni¹cy
siê od odwo³ania jedynie brakiem dewolutywnoœci. Po z³o¿eniu takiego wniosku objêta
nim decyzja traci charakter ostatecznego rozstrzygniêcia sprawy, co odpowiada sytua-
cji niewyczerpania toku instancji w postêpowaniu administracyjnym. Ponadto, do is-
toty i celu tego wniosku nale¿y zagwarantowanie stronie prawa do dwukrotnego
rozpatrzenia i rozstrzygniêcia tej samej sprawy w postêpowaniu administracyjnym,
a nie dokonanie autokontroli decyzji jak w art. 132 §1 i 2 K.p.a.”.

Maj¹c na uwadze przedstawione powy¿ej zasady konstrukcji wniosku o ponowne
rozpoznanie sprawy oraz stosowania tej instytucji w praktyce, obawy wyra¿one
w przedmiotowym oœwiadczeniu co do poszanowania praw stron postêpowañ admini-
stracyjnych wydaj¹ siê bezpodstawne.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Piotr Stachañczyk
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Zdzis³awa Pupy, S³awomira Sadowskiego oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwracaj¹ siê do nas rolnicy, którzy ponieœli straty w produkcji w wyniku

szkód wyrz¹dzonych przez bobry, prosimy wiêc o wyjaœnienia na temat spo-
sobu ustalania odszkodowañ w tym zakresie. Jakie warunki musz¹ zostaæ
spe³nione i jakie dzia³ania musi podj¹æ rolnik, by mieæ mo¿liwoœæ wyst¹pienia
o takie odszkodowanie?

Z dostêpnych nam informacji wynika, i¿ odszkodowanie za szkody wy-
rz¹dzone przez bobry przys³uguje jedynie za poniesione nak³ady, a nie za
utracone korzyœci. Jest to sprzeczne z powszechnie stosowan¹ w naszym
kraju zasad¹ dotycz¹c¹ ustalania odszkodowañ. Prosimy o podanie podsta-
wy prawnej uzasadniaj¹cej takie podejœcie. Naszym zdaniem, jest to podej-
œcie krzywdz¹ce w przypadkach, gdy szkody powsta³y w plantacjach wielo-
letnich, na przyk³ad w sadach, lasach itp., w których poniesione nak³ady s¹
niewspó³mierne do utraconych korzyœci. Ponadto, odszkodowania s¹ wyp³a-
cane tylko za drzewa, których œrednica wynosi ponad 8 cm, a drzewa
o mniejszej œrednicy nie s¹ brane pod uwagê podczas szacowania szkody.
Prosimy o wyjaœnienie i wskazanie podstawy prawnej takiego podejœcia.

Dodatkowo prosimy o odpowiedŸ na pytanie, czy jeœli poszkodowany ko-
rzysta³ z programu dofinansowuj¹cego za³o¿enie sadu lub lasu, to w sytuacji,
gdy zniszczeniu ulega ca³a plantacja, mo¿e nast¹piæ koniecznoœæ zwrotu
otrzymanej dotacji wraz z odsetkami, przez co mo¿e zostaæ on nara¿ony na
poniesienie dalszych, niewspó³miernych szkód. Prosimy te¿ o odpowiedŸ, czy
w wypadku szkody wyrz¹dzonej przez bobry mo¿na traktowaæ j¹ tak, jak
szkody powsta³e w wyniku dzia³ania si³y wy¿szej lub zdarzenie nag³e.

Dodatkowo prosimy o wyjaœnienie, dlaczego na podstawie zarz¹dzenia
odmawia siê szacowania szkód w sytuacji, kiedy dzia³ka jest u¿ytkowana
niezgodnie z wypisem rejestru gruntów – przypuszczamy, ¿e chodzi o rodzaj
u¿ytków w ewidencji gruntów – skoro zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra
rolnictwa i rozwoju wsi przekwalifikowanie w ewidencji gruntów dzia³ki rol-
niczej na leœn¹ nie mo¿e nast¹piæ wczeœniej ni¿ po up³ywie piêciu lat od posa-
dzenia lasu. Czy w tym okresie rolnikowi nie przys³uguje odszkodowanie za
powsta³e szkody?

Prosimy tak¿e o informacje odnoœnie do zasad i trybu postêpowania
w przypadku zg³oszenia faktu degradacji gruntów rolnych przez niezgodne
z planem zagospodarowania zalesienie dokonane na dzia³ce rolnej oraz ze
wzglêdu na negatywny wp³yw takiego zalesienia na s¹siednie dzia³ki rolne,
miêdzy innymi poprzez zacienianie upraw oraz przysz³e szkody spowodowa-
ne przez zwierzynê leœn¹.

Z góry dziêkujemy za szczegó³owe wyjaœnienie powy¿szych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
S³awomir Sadowski
Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 29 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego z³o¿one wspólnie
z innymi senatorami podczas 81. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 lipca 2011 r., w sprawie
odszkodowañ za szkody wyrz¹dzone przez bobry, przekazujê poni¿sze informacje.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z póŸn. zm.), Skarb Pañstwa
odpowiada za szkody wyrz¹dzone m.in. przez bobry w gospodarstwie rolnym, leœnym
lub rybackim. Oglêdzin i szacowania szkód, a tak¿e ustalenia wysokoœci odszkodowa-
nia i jego wyp³aty, dokonuje zgodnie z ww. ustaw¹ w³aœciwy regionalny dyrektor ochro-
ny œrodowiska, a na obszarze parku narodowego, dyrektor tego parku.

Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie przyrody odszkodowanie nie przys³uguje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañstwa;
2) je¿eli poszkodowany:

a) nie dokona³ sprzêtu upraw lub p³odów rolnych w ci¹gu 14 dni od zakoñczenia
zbiorów tego gatunku roœlin w danym regionie,

b) nie wyrazi³ zgody na budowê przez regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska
lub dyrektora parku narodowego urz¹dzeñ lub wykonanie zabiegów zapobiega-
j¹cych szkodom;

3) za szkody:
a) powsta³e w mieniu Skarbu Pañstwa, z wy³¹czeniem mienia oddanego do gospo-

darczego korzystania na podstawie Kodeksu cywilnego,
b) nieprzekraczaj¹ce w ci¹gu roku wartoœci 100 kg ¿yta w przeliczeniu na jeden

hektar uprawy,
c) w uprawach rolnych za³o¿onych z naruszeniem powszechnie stosowanych wy-

mogów agrotechnicznych.
Celem oszacowania szkód wyrz¹dzonych przez bobry w gospodarstwie rolnym, leœ-

nym lub rybackim i wyp³at odszkodowania, nale¿y zwróciæ siê z wnioskiem o odszko-
dowanie do w³aœciwego miejscowo oddzia³u regionalnej dyrekcji ochrony œrodowiska
lub parku narodowego.

Zgodnie z art. 126 ust. 10 w sprawach spornych dotycz¹cych wysokoœci odszkodo-
wañ za szkody wyrz¹dzone przez bobry, orzekaj¹ s¹dy powszechne.

Zgodnie z art. 126 ust. 2 ww. ustawy odpowiedzialnoœæ Skarbu Pañstwa za szkody
wyrz¹dzone przez bobry nie obejmuje utraconych korzyœci. W zwi¹zku z powy¿szym,
podczas szacowania szkody brana jest pod uwagê jedynie rzeczywista, aktualna war-
toœæ szkody, nie s¹ zaœ uwzglêdniane utracone korzyœci.

Obecnie nie istnieje jednolity dla ca³ego kraju sposób postêpowania przy szacowa-
niu szkód wyrz¹dzonych przez bobry. Kieruj¹c siê potrzeb¹ okreœlenia przejrzystego
sposobu prowadzenia spraw, niektórzy regionalni dyrektorzy ochrony œrodowiska
opracowali wewnêtrzne wytyczne, np. w formie zarz¹dzenia.

Wprowadzenie przez regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska zasady, i¿ u¿yt-
kowanie gruntu musi byæ zgodne z wypisem z ewidencji gruntu, mo¿e byæ uzasadnione
chêci¹ uregulowania w³aœciwego u¿ytkowania gruntów, zgodnie z ich kwalifikacj¹
i wprowadzenia przejrzystoœci zasad szacowania. W przypadku szkody wyrz¹dzonej
przez bobry w pielêgnowanych uprawach leœnych zak³adanych zgodnie z opracowany-
mi planami zalesieñ, szkody powinny byæ objête procedur¹ odszkodowawcz¹ i wylicza-
ne nawet wtedy, kiedy dzia³ka na której uprawa jest za³o¿ona nie zosta³a jeszcze
przekwalifikowana na leœn¹.
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Kwestia nieuwzglêdniania przy szacowaniu szkód przez regionalnego dyrektora
ochrony œrodowiska drzew o œrednicy mniejszej ni¿ 8 cm, rosn¹cych pojedynczo, mo¿e
wynikaæ z przyjêtej metodyki szacowania szkód. Szkody w drzewostanach i pojedyn-
czych drzewach najczêœciej szacuje siê na podstawie opracowania Instytutu Badaw-
czego Leœnictwa pt. „Tablice s³u¿¹ce do okreœlania pierœnicy i mi¹¿szoœci drzewa na
podstawie œrednicy pniaka”, wprowadzonego do stosowania zarz¹dzeniem Nr 15 Dy-
rektora Generalnego Lasów Pañstwowych z dnia 20 lutego 2011 r. Ww. tablice nie obej-
muj¹ drzew o œrednicy poni¿ej 8 cm, w zwi¹zku z czym na ich podstawie nie jest mo¿li-
we oszacowanie mi¹¿szoœci tych drzew. W przypadku szkody w uprawach leœnych sza-
cowanie wykonuje siê w oparciu o zasady okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra
Œrodowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie odszkodowania za przedwczesny wy-
r¹b drzewostanu (Dz. U. Nr 99 poz. 905). Powy¿sza metoda, ze wzglêdu na koniecznoœæ
wykorzystania danych tj. stopieñ zadrzewienia i powierzchnia drzewostanu, nie ma za-
stosowania w przypadku drzew rosn¹cych pojedynczo, w sposób przypadkowy.

¯adna z ww. metod szacowania szkód nie jest mo¿liwa do zastosowania w przypad-
ku pojedynczych drzew o œrednicy poni¿ej 8 cm. Oszacowanie tego rodzaju szkody jest
trudne, a jej wartoœæ jest relatywnie niewielka.

Aktualnie trwaj¹ prace nad projektem rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska w spra-
wie szacowania szkód powodowanych przez gatunki zwierz¹t objête ochron¹ gatunko-
w¹, w tym przez bobra europejskiego. Projekt ten jest na etapie konsultacji spo³ecz-
nych i uzgodnieñ miêdzyresortowych. Rozporz¹dzenie ma na celu ustalenie jednolitego
dla ca³ego kraju sposobu postêpowania przy szacowaniu szkód oraz zwiêkszenie przej-
rzystoœci zasad tej procedury. Regulacja okreœla procedury wyp³aty odszkodowañ oraz
przedstawia wzory, jakimi nale¿y siê pos³ugiwaæ wyliczaj¹c rzeczywist¹ szkodê: Przepis
okreœla równie¿ Ÿród³a cen rynkowych, jakie nale¿y przyj¹æ, wyliczaj¹c wartoœæ wy-
rz¹dzonej szkody.

Kwestia zaliczenia szkody wyrz¹dzonej przez bobry do szkód powsta³ych przez si³y
wy¿sze lub zdarzenie nag³e, w kontekœcie koniecznoœci zwrotu dotacji otrzymanej w ra-
mach programu zalesiania gruntów, a tak¿e kwestie zwi¹zane z niezgodnym z planem
zagospodarowania zalesianiem dokonanym na dzia³ce rolnej, le¿¹ w zakresie kompe-
tencji resortu rolnictwa.

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 30.08.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z pismem z dnia 2 sierpnia 2011 r. znak BPS/DSK-043-3926/11 przed-

stawiam odpowiedŸ na nastêpuj¹ce oœwiadczenia:
1. Do Oœwiadczenia z³o¿onego przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,

S³awomira Sadowskiego, Wojciecha Skurkiewicza i Zdzis³awa Pupê na 81. posie-
dzeniu Senatu W dniu 29 lipca 2011 r.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grud-
nia 2006 r. ustanawiaj¹cego szczegó³owe zasady stosowania rozporz¹dzenia Rady
(WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), m³ody rolnik powi-
nien spe³niaæ warunek posiadania odpowiednich kwalifikacji w dniu z³o¿enia wniosku
o przyznanie pomocy. W drodze wyj¹tku przepisy ww. rozporz¹dzenia Komisji, a w œlad
za nimi przepisy krajowe (rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 paŸdziernika 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach dzia³ania „U³atwianie startu m³odym rolnikom” objêtego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na ³ata 2007–2013), dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ
przyznania pomocy m³odemu rolnikowi, który w chwili ubiegania siê o premiê nie
spe³nia ww. kryterium, pod warunkiem, ¿e uzupe³ni on wykszta³cenie w okresie nie
d³u¿szym ni¿ 36 miesiêcy od dnia podjêcia indywidualnej decyzji o przyznaniu
wsparcia.

Wymóg posiadania kwalifikacji zawodowych wystêpuje w dzia³aniach PROW
2007–2013: modernizacja gospodarstw rolnych, u³atwianie startu m³odym rolni-
kom oraz renty strukturalne (dotyczy tylko osoby przejmuj¹cej gospodarstwo).
Szczegó³owe zasady oraz wykazy kierunków studiów, zawodów i specjalnoœci, tytu³ów
zawodowych w zakresie rolnictwa, a tak¿e rodzaje dokumentów potwierdzaj¹cych po-
siadane kwalifikacji zawodowe zawieraj¹ za³¹czniki do rozporz¹dzeñ:

· rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach dzia-
³ania „U³atwienie startu m³odym rolnikom”, objêtego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1443 z póŸn. zm.),

· rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach dzia-
³ania „Modernizacja gospodarstwa rolnych”, objêtego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397 z póŸn. zm.),

·rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w spra-
wie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach dzia³ania
„Renty strukturalne”, objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750 z póŸn zm.).

Zgodnie z ww. rozporz¹dzeniami, kwalifikacje zawodowe posiada osoba, która
posiada:

1) wykszta³cenie rolnicze zasadnicze zawodowe, œrednie lub wy¿sze lub
2) tytu³ kwalifikacyjny lub tytu³ zawodowy, lub tytu³ zawodowy mistrza w zawodzie

przydatnym do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej i co najmniej 3-letni sta¿ pracy
w rolnictwie, lub

3) wykszta³cenie wy¿sze inne ni¿ rolnicze i co najmniej 3-letni sta¿ pracy w rolnictwie
albo wykszta³cenie wy¿sze inne ni¿ rolnicze i ukoñczone studia podyplomowe
w zakresie zwi¹zanym z rolnictwem, albo wykszta³cenie œrednie inne ni¿ rolnicze
i co najmniej 3-Ietni sta¿ pracy w rolnictwie, lub

4) wykszta³cenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne ni¿ rolni-
cze i co najmniej 5-letni sta¿ pracy w rolnictwie.

Ponadto, za³¹cznik do ww. rozporz¹dzeñ okreœla wykaz zawodów i specjalnoœci,
które uznaje siê za wykszta³cenie rolnicze wy¿sze, œrednie i zasadnicze zawodowe. Za-
kresy kszta³cenia w tych zawodach i specjalnoœciach obejmuj¹ zagadnienia zwi¹zane
z procesami produkcyjnymi w rolnictwie, w stopniu umo¿liwiaj¹cym przygotowanie
doprowadzenia gospodarstwa rolnego.

Pragnê równie¿ wyjaœniæ, ¿e zgodnie z art. 11a ustawy o systemie oœwiaty osoba,
która ukoñczy³a zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹ posiada wykszta³cenie zasadnicze zawo-
dowe, natomiast osoba, która ukoñczy³a liceum ogólnokszta³c¹ce lub technikum po-
siada wykszta³cenie œrednie.

W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿na uznaæ, ¿e absolwenci liceum i zasadniczej szko-
³y zawodowej o kierunku rolniczym mog¹ mieæ wykszta³cenie œrednie rolnicze.
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Pragnê poinformowaæ, ¿e absolwentom zasadniczej szko³y zawodowej, kszta³c¹cej
w zawodach rolniczych (wymienionych we wspomnianych za³¹cznikach), uznaje siê
kwalifikacje zawodowe jako w³aœciwe, zgodnie z ww. przepisami rozporz¹dzeñ Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Natomiast za posiadanie wykszta³cenia wy¿szego rolniczego uznaje siê ukoñczenie
kierunków studiów rolniczych, wymienionych w za³¹czniku do ww. rozporz¹dzeñ Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz kierunki studiów, w ramach których zakres
kszta³cenia albo standardy kszta³cenia obejmuj¹ treœci zwi¹zane z rolnictwem, w wy-
miarze ³¹cznym co najmniej 120 godzin.

Jedynie osobom nie posiadaj¹ce wykszta³cenia rolniczego na poziomie zasadni-
czym zawodowym, œrednim i wy¿szym stawia siê dodatkowo wymóg potwierdzenia od-
powiedniego sta¿u pracy w rolnictwie.

Natomiast za sta¿ pracy w rolnictwie, zgodnie z przepisami ww. rozporz¹dzenia, uz-
naje siê okres, liczony do dnia z³o¿enia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnios-
kodawca:

1) podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników jako domownik lub
2) by³ zatrudniony w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o pracê lub

spó³dzielczej umowy o pracê, na stanowisku zwi¹zanym z prowadzeniem produk-
cji rolnej,

3) odby³ sta¿, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415,
z póŸn. zm.), obejmuj¹cy wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci rolniczej.

Sankcj¹ za niedope³nienie powy¿szego zobowi¹zania jest koniecznoœæ zwrotu ca³o-
œci uzyskanej pomocy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o powy¿szym w pou-
czeniu decyzji, na mocy której przyznaje siê pomoc w ramach dzia³ania „U³atwianie
startu m³odym rolnikom”. W zwi¹zku z tym beneficjenci przedmiotowego dzia³ania ma-
j¹ wiedzê jakie warunki powinni spe³niæ.

Jednoczeœnie informujê, ¿e przepisy rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 1974/2006
przewiduj¹ mo¿liwoœæ odst¹pienia od nak³adania sankcji za niedope³nienie danego zo-
bowi¹zania wy³¹cznie w przypadku wyst¹pienia co najmniej jednej z wymienio-
nych okolicznoœci o charakterze si³y wy¿szej, tj. œmierci beneficjenta, d³ugotrwa³ej
niezdolnoœci beneficjenta do wykonywania zawodu, wyw³aszczenia du¿ej czêœci gospo-
darstwa (jeœli takiego wyw³aszczenia nie mo¿na by³o przewidzieæ w dniu podjêcia zobo-
wi¹zania), katastrofy naturalnej powa¿nie dotykaj¹cej grunty gospodarstwa, wypadku
powoduj¹cego zniszczenie budynków dla zwierz¹t gospodarskich, a tak¿e choroby epi-
zootycznej czêœci lub ca³oœci nale¿¹cego do rolnika inwentarza ¿ywego. Ponadto, przy-
padek si³y wy¿szej lub wyj¹tkowych okolicznoœci musi zostaæ zg³oszony w³aœciwemu
organowi, wraz z odpowiednimi dowodami wystarczaj¹cymi dla w³aœciwych organów,
w ci¹gu 10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upowa¿niona przez niego
osoba s¹ w stanie dokonaæ tej czynnoœci.

W kwestii wyjaœnienia pojêcia „aktywny rolnik”, uprzejmie informujê, ¿e termin
„czynny zawodowo rolnik" pojawi³ siê w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europej-
skiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regio-
nów z dnia 18.11.2010, zatytu³owanym: „WPR do 2020 roku: sprostaæ wyzwaniom
przysz³oœci zwi¹zanym z ¿ywnoœci¹, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorial-
nymi” (KOM(2010) 672 wersja ostateczna), w kontekœcie lepszego ukierunkowania
p³atnoœci bezpoœrednich, w odpowiedzi na krytykê ze strony Europejskiego Trybuna³u
Obrachunkowego. W rezultacie oddzielenia wsparcia bezpoœredniego od produkcji
zdarza siê bowiem, ¿e trafia ono do podmiotów nie zajmuj¹cych siê t¹ produkcj¹.

W Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komi-
tetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów z dnia 29.06.2011, zatytu³owa-
nym „Bud¿et dla Europy 2020” (KOM(2011) 500 wersja ostateczna), podkreœla siê, ¿e
efektywne wykorzystywanie œrodków WPR wymaga ukierunkowania wsparcia bezpo-
œredniego na aktywnych rolników.

150 81. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2011 r.



Zgodnie ze Stanowiskiem Rz¹du RP do Komunikatu Komisji ws. WPR do 2020 r.
z dnia 04.022011, uwzglêdniaj¹c proces oddzielenia wsparcia bezpoœredniego od pro-
dukcji i jego uzale¿nienie od utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, zgodnej
z wymogami œrodowiska, za aktywnych rolników nale¿y uznaæ wszystkich, którzy ten
wymóg spe³niaj¹. Aktywnymi s¹ zatem ci rolnicy, którzy poprzez w³aœciwe zarz¹dzanie
gruntami przyczyniaj¹ siê do realizacji przez WPR dóbr i funkcji publicznych.

2. Do Oœwiadczenia z³o¿onego przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Zdzis³awa Pupê, S³awomira Sadowskiego i Wojciecha Skurkiewicza na 81. posie-
dzeniu Senatu w dniu 29 lipca 2011 r. w odniesieniu do czêœci dotycz¹cej Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W przypadku zalesieñ, których za³o¿enie zosta³o wspó³finansowane ze œrodków Eu-
ropejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej b¹dŸ Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, istnieje mo¿liwoœæ uzupe³nienia strat
powsta³ych na tych uprawach poprzez ubieganie siê o pomoc w ramach zasady de mi-
nimis dla sektora rolnego na naprawê uszkodzeñ powsta³ych w wyniku wyst¹pienia
ekstremalnych zjawisk naturalnych na uprawach leœnych. Warunkiem otrzymania
ww. pomocy de minimis w rolnictwie jest udokumentowane zg³oszenie zniszczenia
uprawy leœnej na poziomie minimum 30% jej powierzchni.

Szczegó³owe warunki otrzymania pomocy de minimis okreœla Zarz¹dzenie nr 17
Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie dys-
ponowania œrodkami funduszu leœnego na prace zwi¹zane z napraw¹ ponadnormatyw-
nych uszkodzeñ powsta³ych w wyniku wyst¹pienia ekstremalnych zjawisk natural-
nych w uprawach leœnych za³o¿onych w ramach dzia³ania 5 Zalesianie gruntów rolnych
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 oraz dzia³ania 221/223 Zale-
sianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni¿ rolne Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013 – stosownie do art. 58 ust. 3 ustawy z dnia
28 wrzeœnia 1991 roku o lasach ZH-773-1-8/2010).

Zalanie gruntów leœnych, na skutek dzia³alnoœci bobrów, ma charakter zdarzenia
naturalnego. Przy ocenie, czy ma ono charakter katastrofy naturalnej, nale¿a³oby zba-
daæ charakter i zakres tego konkretnego zdarzenia.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ zgodnie z art. 47 ust. 1 rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 1974/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiaj¹cego szczegó³owe zasady stosowania rozpo-
rz¹dzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
pañstwa cz³onkowskie UE mog¹ uznaæ w szczególnoœci nastêpuj¹ce kategorie si³y wy¿-
szej lub wyj¹tkowych okolicznoœci, w których nie bêd¹ wymagaæ czêœciowego lub
pe³nego zwrotu pomocy otrzymanej przez beneficjenta: œmieræ beneficjenta, wyw³asz-
czenie du¿ej czêœci gospodarstwa, jeœli takiego wyw³aszczenia nie mo¿na by³o przewi-
dzieæ w dniu podjêcia zobowi¹zania, katastrofa naturalna powa¿nie dotykaj¹ca grunty
gospodarstwa, wypadek powoduj¹cy zniszczenie budynków dla zwierz¹t gospodar-
skich, choroba epizootyczna dotykaj¹ca czêœæ lub ca³oœæ nale¿¹cego do rolnika ¿ywego
inwentarza. Analogiczne przepisy (art. 39) dot. odst¹pienia od obowi¹zku zwrotu otrzy-
manych p³atnoœci i nak³adania sankcji w przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej, w tym
klêski ¿ywio³owej w przypadku beneficjentów Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2004–2006 opisane s¹ w rozporz¹dzeniu (WE) nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia
2004, ustanawiaj¹cego szczegó³owe zasady stosowania rozporz¹dzenie Rady (WE)
nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Fundu-
szu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Dodatkowo, w §18 ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach dzia³ania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie grun-
tów innych ni¿ rolne objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 390, z póŸn. zm.), na podstawie delegacji zawartej
w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em
œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
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(Dz. U. Nr 64, poz. 427, z póŸn. zm.), okreœlono inne ni¿ wymienione w przepisach roz-
porz¹dzenia nr 1974/2006 kategorie si³y wy¿szej lub wyj¹tkowych okolicznoœci,
w przypadku wyst¹pienia których nie jest wymagany zwrot ca³oœci albo czêœci pomocy.
Zgodnie z §18 ust. 1 oraz ust. 2 wymienionego rozporz¹dzenia zwrot ca³oœci albo czêœci
pomocy nie jest wymagany w nastêpuj¹cych przypadkach:

1) wyw³aszczenie gruntów zalesionych zgodnie z przepisami o gospodarce nierucho-
moœciami;

2) scalenie gruntów objêtych pomoc¹.
Zniszczenie lasu przez bobry nie stanowi ¿adnej z przewidzianych obowi¹zuj¹cymi

przepisami kategorii si³y wy¿szej lub wyj¹tkowych okolicznoœci, w przypadku wy-
st¹pienia których nie jest wymagany zwrot ca³oœci albo czêœci pomocy.

W zwi¹zku z powy¿szym beneficjent dzia³ania zalesieniowego w ramach PROW
2004–2006 lub PROW 2007–2013, poszkodowany w ww. sposób, zobowi¹zany jest do
uzupe³nienia strat w za³o¿onej uprawie leœnej w celu kontynuacji zobowi¹zania. Jed-
noczeœnie, w tym miejscu pragnê jeszcze raz przypomnieæ o opisanej w powy¿szym
piœmie mo¿liwoœci skorzystania z pomocy de minimis w rolnictwie na naprawê ponad-
normatywnych uszkodzeñ powsta³ych w wyniku wyst¹pienia ekstremalnych zjawisk
naturalnych w uprawach leœnych, za³o¿onych w ramach dzia³ania 5 Zalesianie grun-
tów rolnych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 oraz dzia³ania
221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni¿ rolne Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

W odniesieniu do zapytania dotycz¹cego szkód wyrz¹dzonych przez bobry w sa-
dach objêtych wsparciem w ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, uprzejmie informujê, i¿
w ramach tego dzia³ania udzielana jest pomoc finansowa na operacje polegaj¹ce na
za³o¿eniu sadu lub plantacji wieloletniej, z wy³¹czeniem mo¿liwoœci za³o¿enia planta-
cji choinek, wiœni, malin, truskawek, porzeczek oraz roœlin na cele energetyczne.

Umowa podpisywana przez beneficjenta z ARiMR zawiera miêdzy innymi postanowie-
nia dotycz¹ce realizacji operacji, w szczególnoœci zobowi¹zania beneficjenta dotycz¹ce:

1) osi¹gniêcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat;
2) ograniczeñ lub warunków w zakresie:

a) przenoszenia w³asnoœci lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji
operacji lub sposobu ich wykorzystywania,

b) sposobu lub miejsca prowadzenia dzia³alnoœci zwi¹zanej z przyznan¹ pomoc¹ –
przez 5 lat.

W zwi¹zku z powy¿szym w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy (p³atnoœci ostatecz-
nej – w zale¿noœci od okresu, w którym zawierano umowê), beneficjent powinien pro-
wadziæ dzia³alnoœæ w zwi¹zku z któr¹ przyznano mu pomoc.

W §34 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paŸdzier-
nika 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objêtego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397, z póŸn.
zm.), na podstawie delegacji zawartej w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z póŸn. zm.), okreœlono in-
ne, ni¿ wymienione w przepisach cytowanego wy¿ej rozporz¹dzenia nr 1974/2006 ka-
tegorie si³y wy¿szej lub wyj¹tkowych okolicznoœci, w przypadku wyst¹pienia których
nie jest wymagany zwrot ca³oœci albo czêœci pomocy. Zgodnie z §34 ust. 1 ww. rozpo-
rz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrot ca³oœci albo czêœci pomocy nie jest
wymagany w nastêpuj¹cych przypadkach:

1) wyw³aszczenie czêœci nieruchomoœci zwi¹zanej z operacj¹, je¿eli takiego wyw³asz-
czenia nie mo¿na by³o przewidzieæ w dniu zawarcia umowy;

2) katastrofa naturalna powoduj¹ca trwa³e uszkodzenie nieruchomoœci lub obiek-
tów bêd¹cych przedmiotem operacji;

3) wypadek ³ub awaria skutkuj¹ce zniszczeniem budynku, budowli lub innego mienia
wstopniuuniemo¿liwiaj¹cymichdalszeu¿ywaniezgodniezza³o¿onymcelemoperacji;
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4) kradzie¿ mienia bêd¹cego przedmiotem operacji, z wy³¹czeniem kradzie¿y, która
nast¹pi³a na skutek niezachowania nale¿ytej starannoœci przez beneficjenta;

5) wyst¹pienie organizmów kwarantannowych roœlin, gdy ich wyst¹pienie wp³ywa
na mo¿liwoœæ realizacji zobowi¹zañ beneficjenta;

6) przeniesienie przez beneficjenta, za zgod¹ Agencji, w okresie 5 lat od dnia zawarcia
umowy, o której mowa w §21 ust. 1, w³asnoœci lub posiadania gospodarstwa lub
jego czêœci objêtych realizacj¹ inwestycji w ramach operacji lub przeniesienie w³a-
snoœci lub posiadania nabytych dóbr objêtych operacj¹, je¿eli przeniesienie to na-
st¹pi na rzecz podmiotu, który spe³nia warunki przyznania i wyp³aty pomocy
i przejmie zobowi¹zania dotychczasowego beneficjenta;

7) zmiana, za zgod¹ Agencji, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy, o której mowa
w §21 ust. 1, przeznaczenia nabytych przez beneficjenta dóbr, wyremontowanych
lub wybudowanych budynków lub budowli w ca³oœci lub w czêœci, je¿eli nowy spo-
sób ich wykorzystania nie naruszy celów i zakresu dzia³ania, o którym mowa w §1.

Zniszczenie sadu przez bobry nie stanowi ¿adnej z przewidzianych obowi¹zuj¹cymi
przepisami kategorii si³y wy¿szej lub wyj¹tkowych okolicznoœci, w przypadku wy-
st¹pienia których nie jest wymagany zwrot ca³oœci albo czêœci pomocy. W zwi¹zku z po-
wy¿szym rolnik poszkodowany w zwi¹zku z ¿erem bobrów, powinien przywróciæ sad,
za³o¿ony w ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” do stanu, w którym
mo¿na bêdzie uznaæ, ¿e operacja jest realizowana zgodnie z umow¹.

Analogiczne rozwi¹zania obowi¹zuj¹ w dzia³aniu „Przywracanie potencja³u pro-
dukcji rolnej zniszczonego w wyniku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych oraz wprowadze-
nie odpowiednich dzia³añ zapobiegawczych” PROW 2007–2013.

Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e, zgodnie z art. 47 ust. ww. rozporz¹dzenia Komisji
(WE) nr 1974/2006, przypadki si³y wy¿szej lub wyj¹tkowych okolicznoœci s¹ zg³aszane
przez beneficjenta lub przez upowa¿nion¹ przez niego osobê na piœmie w³aœciwemu or-
ganowi, wraz z odpowiednimi dowodami wystarczaj¹cymi dla w³aœciwych organów,
w ci¹gu 10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upowa¿niona przez niego
osoba s¹ w stanie dokonaæ tej czynnoœci.

W kwestii zaœ dochodów rolników uprzejmie informujê, ¿e na podstawie ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z póŸn.
zm.) Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego zosta³ zobowi¹zany do og³aszania, w dro-
dze obwieszczenia, nie póŸniej ni¿ 23 wrzeœnia ka¿dego roku, wysokoœci przeciêtnego
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.
Wysokoœæ dochodu, og³aszana na podstawie danych statystycznych w danym roku,
dotyczy zawsze roku poprzedniego, z uwagi na fakt, ¿e ostateczne oszacowanie pro-
dukcji rolnej i dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych za dany rok
jest mo¿liwe dopiero we wrzeœniu roku nastêpnego.

Wysokoœæ przeciêtnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rol-
nych z 1 ha przeliczeniowego stanowi iloraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze
gospodarstw domowych, w podsektorze pracodawców i pracuj¹cych na w³asny rachu-
nek w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i liczby hektarów przeliczenio-
wych u¿ytków rolnych. Pocz¹wszy od 1990 r. dochody do dyspozycji gospodarstw
indywidualnych w rolnictwie, szacowane s¹ przez G³ówny Urz¹d Statystyczny na pod-
stawie danych statystycznych, wed³ug metody powszechnie stosowanej w krajach Unii
Europejskiej, odpowiednio dostosowanej do warunków polskich.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
S³awomira Sadowskiego oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowna Pani Rzecznik!
Wysokoœæ œwiadczenia jest miar¹ tego, na ile ubezpieczony partycypo-

wa³ w dochodach ubezpieczeñ spo³ecznych. Zale¿y ono bowiem od wysokoœci
op³aconych sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz od d³ugoœci
okresu ich op³acania. Jeœli ubezpieczony w wiêkszym stopniu przyczyni³ siê
do tworzenia Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, z którego s¹ wyp³acane
emerytury i renty, to ma prawo do wiêkszego korzystania z FUS w formie eme-
rytury lub renty. Jednak¿e, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
(DzU nr 162, poz. 1118 ze zm.), kwota emerytury wraz ze zwiêkszeniami nie
mo¿e przekraczaæ 100% podstawy wymiaru emerytury. Zapis ten jest nieko-
rzystny dla osób, w przypadku których okres op³acania i wysokoœæ sk³adek
jest taki, ¿e wyliczona z tego emerytura znacznie przekracza 100% wymiaru
podstawy emerytury. Oczywiœcie rozumiemy zasadê wzajemnoœci, która
obowi¹zuje w zakresie praw emerytalno-rentowych; w szczególnoœci jest ona
wa¿na dla osób, które z przyczyn od nich niezale¿nych, w wyniku dzia³ania
si³y wy¿szej, nie mog³y przepracowaæ przewidzianego w prawie czasu do
emerytury. Niemniej jednak zapis art. 86 ust. 1 jest niekorzystny dla osób,
których œwiadczenie ogranicza.

Czy zdaniem Pani Rzecznik taki przepis nie dyskryminuje osób, którym
przys³uguje wy¿szy wymiar emerytury ze wzglêdu na sta¿ pracy, na okresy
sk³adkowe i wysokoœæ wynagrodzenia? Co siê dzieje z nadp³aconymi przez
nich sk³adkami?

Dodamy, ¿e zwracaj¹ siê te¿ do naszych biur obywatele pokrzywdzeni
niew³aœciwym, naszym zdaniem, postêpowaniem Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych.

Uprzejmie prosimy o zbadanie sprawy rentowej pani Doroty A., zam. w Z.
Jak wynika z dokumentów, pani Dorota A. jest osob¹ chor¹, niezdoln¹ do
pracy; choroba ogranicza jej tak¿e w znacznym stopniu mo¿liwoœæ samodziel-
nego funkcjonowania. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych nêka pani¹ Dorotê
ró¿nymi czynnoœciami, miêdzy innymi takimi jak komisje lekarskie, naszym
zdaniem, zupe³nie zbêdnymi. Odebra³ jej tak¿e mo¿liwoœæ normalnej egzy-
stencji, pozbawiaj¹c nale¿nej renty. Dzia³ania podejmowane ze strony ZUS
bardzo negatywnie wp³ywaj¹ na osobê maj¹c¹ ciê¿k¹ odmianê padaczki, na
któr¹ pani A. cierpi od urodzenia. Pozbawienie œrodków finansowych przez
ZUS uniemo¿liwia leczenie ratuj¹ce ¿ycie, gdy¿ nie wszystkie leki, które za¿y-
wa chora, s¹ bezp³atne.

Prosimy tak¿e o zbadanie kwestii emerytury b³êdnie naliczonej pani Zdzi-
s³awie K., zam. w M., przez Oddzia³ ZUS w Skierniewicach. Pani K. podnosi,
i¿ urzêdnicy ZUS b³êdnie wyliczyli wysokoœæ jej emerytury i zani¿yli wskaŸ-
nik podstawy jej wymiaru.

Uprzejmie prosimy Pani¹ Rzecznik o mo¿liwie szybkie zajêcie siê spraw¹
i zwrócenie uwagi na bezdusznoœæ urzêdników zajmuj¹cych siê sprawami rent.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
S³awomir Sadowski
Wojciech Skurkiewicz
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Stanowisko
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 29 sierpnia 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z otrzymanym oœwiadczeniem z³o¿onym przez Senatorów Grzegorza

Wojciechowskiego, S³awomira Sadowskiego i Wojciecha Skurkiewicza na 81. posiedze-
niu Senatu w dniu 29 lipca 2011 r. (BPS/DSK-043-3930/11) uprzejmie przedstawiam
poni¿sze stanowisko w sprawie.

Jeœli chodzi o problem ograniczenia kwoty emerytury lub renty wraz ze zwiêksze-
niami, która nie mo¿e przekroczyæ 100% podstawy wymiaru zgodnie z art. 86 ust. 1
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), to stanowisko w sprawie
przedstawiê po otrzymaniu odpowiedzi od Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej. Kopiê
wyst¹pienia w tej sprawie do Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej przedk³adam w za-
³¹czeniu.

W kwestii sprawy rentowej pani Doroty A. (zam. Z.) uprzejmie informujê, ¿e zainte-
resowana nie wystêpowa³a w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W zwi¹zku z powy¿szym Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci siê do w³aœciwego or-
ganu rentowego z wnioskiem o przedstawienie stanu faktycznego i prawnego sprawy
i po otrzymaniu odpowiedzi przeœle swoje stanowisko w tej sprawie.

Natomiast gdy chodzi o sprawê wysokoœci emerytury pani Zdzis³awy K. (zam. M.),
uprzejmie informujê, ¿e zainteresowana przedstawi³a t¹ sprawê Rzecznikowi Praw
Obywatelskich w dniu 10 grudnia 2010 r. (data wp³ywu do BRPO). Tymczasem dorê-
czenie wyroku S¹du Apelacyjnego w £odzi z dnia 5 marca 2009 r. wraz z uzasadnie-
niem w sprawie o wysokoœæ emerytury nast¹pi³o 30 marca 2009 r. Poniewa¿ Rzecznik
Praw Obywatelskich nie bra³ udzia³u w postêpowaniu, to przewidziany dla niego ter-
min do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi szeœæ miesiêcy od dnia uprawomocnienia
siê wyroku, a je¿eli strona za¿¹da³a dorêczenia wraz z uzasadnieniem – od chwili dorê-
czenia orzeczenia stronie (art. 3985 §2 k.p.c.).

W tej sytuacji Rzecznik Praw Obywatelskich zmuszony by³ odmówiæ podjêcia spra-
wy badania mo¿liwoœci zakwestionowania skarg¹ kasacyjn¹ prawomocnego wyroku
S¹du Apelacyjnego w £odzi z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wysokoœci emerytury pa-
ni Zdzis³awy K.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Stanis³aw Trociuk
Zastêpca Rzecznika
Praw Obywatelskich
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Stanowisko
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 29 sierpnia 2011 r.

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy
i Polityki Spo³ecznej

Szanowna Pani Minister,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Senatorów Grzegorza Wojciechowskie-

go, S³awomira Sadowskiego i Wojciecha Skurkiewicza na 81. posiedzeniu Senatu
w dniu 29 lipca 2011 r. uprzejmie informujê, ¿e dotyczy ono m.in. zasady, o której mo-
wa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). W œwietle
tego przepisu kwota emerytury lub renty wraz ze zwiêkszeniem, o którym mowa
w art. 56 ust. 3 i 4 lub w art. 73 ust. 3 i 4, nie mo¿e przekraczaæ 100% podstawy wymia-
ru emerytury lub renty.

W opinii sk³adaj¹cych oœwiadczenie Senatorów powy¿sza zasada dyskryminuje
ubezpieczonych, którym przys³uguje wy¿szy wymiar emerytury ze wzglêdu na sta¿ pra-
cy i wysokoœæ wynagrodzenia.

W za³¹czeniu przekazujê uprzejmie do wiadomoœci kopiê oœwiadczenia, z³o¿onego
przez Senatorów.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczni-
ku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) uprzejmie proszê Pani¹
Minister o zajêcie stanowiska w tej kwestii.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Stanis³aw Trociuk
Zastêpca Rzecznika
Praw Obywatelskich

OdpowiedŸ
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 3.10.2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do mego pisma z dnia 29 sierpnia br., w zwi¹zku z otrzymanym

oœwiadczeniem z³o¿onym przez Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, S³awomira
Sadowskiego i Wojciecha Skurkiewicza na 81. posiedzeniu Senatu w dniu 29 lipca 2011 r.
(BPS/DSK-043-3930/11), przedstawiam dodatkowe informacje i wyjaœnienia.
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Do Rzecznika wp³ynê³a odpowiedŸ Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej w kwestii
ograniczenia kwoty emerytury lub renty wraz ze zwiêkszeniami, która nie mo¿e prze-
kroczyæ 100% podstawy wymiaru (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych – Dz. U. z 2009 r.
Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Zdaniem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej funkcjonowa-
nie przepisu okreœlaj¹cego górn¹ wysokoœæ emerytury na poziomie 100% podstawy jej
wymiaru jest w pe³ni uzasadnione. W celu zapoznania siê z przedstawion¹ argumenta-
cj¹ przedk³adam uprzejmie do wiadomoœci kopiê odpowiedzi Ministra na wyst¹pienie
Rzecznika w tej sprawie.

W opinii Rzecznika brak jest argumentów, które przemawia³yby za mo¿liwoœci¹
podwa¿enia konstytucyjnoœci regulacji prawnej, zawartej w art. 86 ust. 1 ustawy eme-
rytalnej. Wprowadzone ograniczenie górnego pu³apu wysokoœci emerytury nie narusza
art. 67 ust. 1 Konstytucji, poniewa¿ nie prowadzi do naruszenia istoty prawa do zabez-
pieczenia spo³ecznego ani tym bardziej nie wskazuje, ¿e przyjête rozwi¹zanie nie zapew-
nia realizacji treœci prawa konstytucyjnego do zabezpieczenia spo³ecznego. Art. 67
ust. 1 Konstytucji zapewnia obywatelom prawo do zabezpieczenia spo³ecznego w razie
niezdolnoœci do pracy ze wzglêdu na chorobê lub inwalidztwo oraz po osi¹gniêciu wie-
ku emerytalnego (zdanie pierwsze). Zadanie okreœlenia zakresu i form tego zabezpie-
czenia powierza ustawodawcy zwyk³emu (zdanie drugie). Konstytucja uznaje zatem
ustawodawcê zwyk³ego za legitymowanego do okreœlenia systemu zabezpieczenia spo-
³ecznego.

Kwestia, jak dalece ustawodawca zwyk³y jest w tym zakresie determinowany przez
zasady i przepisy konstytucyjne by³a wielokrotnie przedmiotem analizy w postêpowa-
niu przed Trybuna³em Konstytucyjnym. Trybuna³ Konstytucyjny w dotychczasowym
orzecznictwie podkreœla³, ¿e na³o¿ony na ustawodawcê obowi¹zek urzeczywistnienia
wyra¿onych w Konstytucji gwarancji socjalnych w drodze stosownych regulacji nor-
matywnych nie oznacza obowi¹zku maksymalnej rozbudowy systemu œwiadczeñ.
Ochrona praw socjalnych przejawiaæ siê powinna w takim ukszta³towaniu rozwi¹zañ
ustawowych, które stanowiæ bêd¹ optimum realizacji treœci prawa konstytucyjnego.
Nie ulega te¿ w¹tpliwoœci, ¿e bez wzglêdu na intensywnoœæ oddzia³ywania czynników,
które mog¹ hamowaæ d¹¿enie do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb socjalnych,
ustawowa realizacja konstytucyjnego prawa socjalnego nie mo¿e nigdy uplasowaæ siê
poni¿ej minimum wyznaczonego przez istotê danego prawa (zob. wyrok z 8 maja 2000 r.,
sygn. SK 22/99, OTK ZU nr 4/2000, poz. 107). Do istoty prawa do emerytury nale¿y
zaœ zapewnienie œrodków utrzymania w razie zaprzestania pracy w zwi¹zku z osi¹gniê-
ciem okreœlonego wieku. Podstawowym celem konstytucyjnym prawa do zabezpiecze-
nia spo³ecznego po osi¹gniêciu wieku emerytalnego jest zagwarantowanie godnego
poziomu ¿ycia w warunkach obni¿onej zdolnoœci do zarobkowania, wynikaj¹cej z po-
desz³ego wieku. Emerytura w starym systemie emerytalnym jest w za³o¿eniu œwiadcze-
niem, które zastêpuje wynagrodzenie ze stosunku pracy. Wysokoœæ emerytury nie
powinna przewy¿szaæ wynagrodzenia pobieranego w okresie podlegania ubezpieczeniu
spo³ecznemu. W klasycznym ubezpieczeniu spo³ecznym wystêpuje œcis³a zale¿noœæ
miêdzy op³acaniem sk³adki i jej wysokoœci¹ oraz okresem p³acenia a prawem do œwiad-
czeñ i ich wysokoœci¹ (zasada wzajemnoœci). Obowi¹zuj¹ce obecnie regulacje dowodz¹
jednak, ¿e zasada wzajemnoœci nie jest, podobnie jak w poprzednio obowi¹zuj¹cym sy-
stemie, w pe³ni realizowana. Ju¿ na tle wczeœniej obowi¹zuj¹cych uregulowañ Trybu-
na³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e przewidziany w nich system ma co do zasady
charakter ubezpieczeniowy, tzn. ¿e op³acanie sk³adek zarówno warunkuje nabycie
prawa do emerytury lub renty, jak i ma istotny wp³yw na rozmiar tych œwiadczeñ. Za-
sada wzajemnoœci sk³adki i œwiadczenia nie jest tu jednak bezwzglêdnie przestrzegana,
poniewa¿ sk³adka nie zosta³a dostosowana do wielkoœci indywidualnego ryzyka, lecz
jest ustalana na przeciêtnym poziomie, zapewniaj¹cym wzglêdn¹ równowagê w ujêciu
ca³oœciowym, obejmuj¹cym wszystkich ubezpieczonych. Przy ustalaniu prawa do
œwiadczeñ lub ich wysokoœci w zakresie okreœlonym w ustawie s¹ uwzglêdniane rów-
nie¿ okresy niesk³adkowe, niezwi¹zane z wykonywaniem dzia³alnoœci zawodowej i obo-
wi¹zkiem op³acania sk³adki; przewidziana jest tak¿e górna granica œwiadczenia, jakie
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mo¿na otrzymaæ. W polskim systemie ubezpieczenia spo³ecznego zasada wzajemnoœci
sk³adki i prawa do œwiadczenia nigdy wiêc nie by³a pojmowana w sposób absolutny.
Uwaga ta dotyczy przede wszystkim zachowania proporcji miêdzy wysokoœci¹ op³aca-
nych sk³adek a rozmiarem œwiadczenia. Nie zawsze wiêc – z konstytucyjnego punktu
widzenia – jako nieprawid³owoœæ nale¿y traktowaæ brak prostej zale¿noœci miêdzy pra-
wem do œwiadczeñ i ich wysokoœci¹ a okresem op³acania i rozmiarem sk³adki (zob. wy-
rok z 30 maja 2000 r., sygn. K. 37/98, OTK ZU nr 4/2000, poz.112).

Rzecznik otrzyma³ równie¿ wyjaœnienia Oddzia³u ZUS w Tomaszowie Mazowiec-
kim, w kwestii sprawy rentowej Pani Doroty A. (zam. Z.). Z wyjaœnieñ tych wynika, ¿e
decyzj¹ z 9 sierpnia br. odmówiono Pani Dorocie A. prawa do renty socjalnej, poniewa¿
Komisja Lekarska ZUS nie stwierdzi³a u niej ca³kowitej niezdolnoœci do pracy. Wobec
z³o¿enia przez Pani¹ Dorotê A. odwo³ania od tej decyzji, sprawa obecnie oczekuje na
rozstrzygniêcie przed S¹dem Okrêgowym Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w £odzi.
W tej sytuacji Rzecznik Praw Obywatelskich nie stwierdza potrzeby podjêcia dzia³añ na
podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U.
z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.). Dodatkowo nale¿y wyjaœniæ, ¿e w sytuacji braku œrod-
ków finansowych na leczenie Pani Dorota A. powinna zwróciæ siê o wsparcie do w³aœci-
wego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania oœrodka pomocy spo³ecznej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Stanis³aw Trociuk
Zastêpca Rzecznika
Praw Obywatelskich

Za³¹cznik
Pismo
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 14 wrzeœnia 2011 r.

Pani
Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich

W zwi¹zku z Pani wyst¹pieniem w sprawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 153, poz. 1227, z póŸn. zm.), który ogranicza wysokoœæ emerytury z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych do kwoty stanowi¹cej 100% podstawy jej wymiaru, uprzej-
mie informujê, ¿e nie podzielam krytycznej opinii odnoœnie do tego przepisu.

Œwiadczenia emerytalno-rentowe maj¹ charakter praw podmiotowych, nabytych
przez ubezpieczonego w zwi¹zku z jego w³asnym udzia³em w tworzeniu funduszu
ubezpieczeniowego. Wysokoœæ œwiadczenia zale¿y w zwi¹zku z tym od wysokoœci op³a-
conych sk³adek oraz od okresu ich op³acania. Ka¿dy system emerytalny okreœla jednak
doln¹ i górn¹ wysokoœæ œwiadczeñ, co oznacza, ¿e zale¿noœæ wysokoœci emerytury lub
renty od kwoty wp³aconych sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie jest
bezwarunkowa. Nadmieniam, ¿e zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego wymóg zacho-
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wania proporcjonalnoœci miêdzy wysokoœci¹ op³acanych sk³adek a wysokoœci¹ œwiad-
czeñ nie wyklucza ograniczania rozpiêtoœci wysokoœci œwiadczeñ w porównaniu
z rozpiêtoœci¹ wysokoœci zarobków i sk³adek (wyrok z 22 czerwca 1999 r., sygn. K. 5/99).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, kwota emerytury
lub renty wraz ze zwiêkszeniami, o których mowa w art. 56 ust. 3 i 4 lub w art. 73 ust. 3
i 4, nie mo¿e przekraczaæ 100% podstawy jej wymiaru. W praktyce kwota renty lub
emerytury nie mo¿e byæ wiêc wy¿sza ni¿ kwota œrednich zarobków wskazanych do
ustalenia podstawy wymiaru œwiadczenia. Ograniczenie to nie dotyczy oczywiœcie
œwiadczeñ ustalanych w kwotach najni¿szych.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e przepis ten dotyczy œwiadczeñ, w których wymiarze s¹
uwzglêdnione nie tylko okresy op³acania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne ale równie¿
okresy niesk³adkowe, a podstawê ich wymiaru ustala siê z okresu 10 kolejnych lat ka-
lendarzowych wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat poprzedzaj¹cych
bezpoœrednio rok z³o¿enia wniosku o emeryturê lub rentê (ewentualnie 20 lat z ca³ego
okresu ubezpieczenia) w których zarobki stanowi¹ce podstawê wymiaru sk³adek by³y
najwy¿sze w stosunku do przeciêtnego wynagrodzenia. Przy obliczaniu podstawy wy-
miaru uwzglêdnia siê równie¿ wynagrodzenie i zasi³ki chorobowe, pomimo ¿e nie pod-
legaj¹ sk³adce na ubezpieczenia. Ponadto sta³ym sk³adnikiem emerytury i renty jest
tzw. czêœæ socjalna, której wysokoœæ nie ma ¿adnego zwi¹zku z udzia³em œwiadczenio-
biorcy w tworzeniu Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Przepis art. 86 ust. 1 nie ma natomiast zastosowania do emerytur obliczanych wg
tzw. nowych zasad wymiaru, wskazanych w art. 26 ustawy o emeryturach i rentach
z FUS. W modelu docelowym, którym objêto ubezpieczonych urodzonych po 1948 r.
okresy niesk³adkowe oraz wynagrodzenie i zasi³ki chorobowe nie s¹ uwzglêdniane przy
obliczaniu emerytury. Jej wysokoœæ zale¿y bowiem wy³¹cznie od wielkoœci sk³adek ze-
widencjonowanych przez ZUS na indywidualnym koncie ubezpieczonego przez ca³y
okres aktywnoœci zawodowej, a nie jedynie w wybranym, najkorzystniejszym okresie.
Jednak nawet w przypadku tych emerytur nie zawsze wysokoœæ œwiadczenia jest do-
k³adn¹ miar¹, na ile ubezpieczony partycypowa³ w dochodach Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych.

Zgodnie bowiem z ustaw¹ o emeryturach i rentach z FUS, ka¿dy emeryt który udo-
wodni³ co najmniej 20-1etni (kobieta) lub 25-1etni (mê¿czyzna) sta¿ ubezpieczeniowy,
tj. okresy sk³adkowe i niesk³adkowe, ma zagwarantowane prawo do emerytury nie ni¿-
szej ni¿ wynosi minimalna wysokoœæ œwiadczenia, ustalona zgodnie z art. 85 tej usta-
wy. Osoby posiadaj¹ce taki sta¿ ubezpieczeniowy maj¹ zagwarantowan¹ minimaln¹
wysokoœæ emerytury, nawet jeœli na podstawie wp³aconych sk³adek powinny mieæ ni¿-
sz¹ kwotê œwiadczenia.

Cech¹ charakterystyczn¹ ubezpieczenia spo³ecznego, opartego na miêdzypokole-
niowym porozumieniu jest roz³o¿enie ciê¿aru œwiadczeñ na szersz¹ zbiorowoœæ osób
nim objêtych. Z orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego wynika, ¿e ustawodawca rea-
lizuj¹c ideê solidarnoœci zbiorowej, dotycz¹cej ogó³u osób objêtych ubezpieczeniem
oraz wszystkich korzystaj¹cych z systemu finansowanego przez FUS, ma prawo kiero-
waæ siê tak¿e przes³ankami wp³ywaj¹cymi na wydolnoœæ systemu, finansowanego ze
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne oraz z dotacji pañstwa (wyrok z dnia paŸdziernika
2005 r. sygn. akt P 13/04).

Funkcjonowanie przepisu okreœlaj¹cego górn¹ wysokoœæ emerytury na poziomie
100% podstawy jej wymiaru jest wiêc w pe³ni uzasadnione.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Micha³a Wojtczaka

skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka

Szanowny Panie Ministrze!
Powinnoœci¹ mediów publicznych, a wiêc i Polskiego Radia, jest realizo-

wanie tego, co ustawowo nazwano misj¹ publiczn¹. Jako sta³y s³uchacz Pro-
gramu 3 Polskiego Radia muszê przyznaæ, ¿e Trójka stara siê wype³niaæ
swoje zadania zwi¹zane z t¹ misj¹ na bardzo przyzwoitym poziomie. Ponie-
wa¿ szczególnie interesuje mnie sfera kultury, dostrzegam, jak szeroki wa-
chlarz audycji propaguj¹cych szeroko rozumian¹ kulturê ma do zaoferowa-
nia swoim s³uchaczom ta stacja. Jednym z najwa¿niejszych, sta³ych punk-
tów programu, najpe³niej, w moim przekonaniu, zas³uguj¹cym na miano
programu misyjnego, jest „Magazyn Bardzo Kulturalny” prowadzony przez
pani¹ redaktor Barbarê Marcinik. W doskona³ym czasie antenowym przed-
stawia on nam wydarzenia artystyczne i twórców, o których pewnie nie do-
wiedzielibyœmy siê bez zaanga¿owania i pasji pani redaktor. Tak w³aœnie,
z takim zaanga¿owaniem powinno siê wype³niaæ misjê radia publicznego –
oczywiœcie pod warunkiem, ¿e przedstawia siê nam rzeczywiœcie wa¿ne i in-
teresuj¹ce wydarzenia z ¿ycia kulturalnego nie tylko stolicy i wielkich metro-
polii, lecz tak¿e tak zwanej prowincji, która przecie¿ nie zawsze jest
kulturaln¹ pustyni¹. Wa¿ne i godne uwagi, a wiêc i rozpropagowania przez
misyjny „Magazyn Bardzo Kulturalny”, s¹, a mo¿e powinny byæ, przede
wszystkim wysi³ki podejmowane przez twórców i animatorów kultury
w „prowincjonalnych” Kielcach, Bia³ymstoku, Toruniu, a nawet Bi³goraju czy
Ustrzykach Górnych. O tym jednak w programach pani Marcinik nie us³yszy-
my. S³ucham „Magazynu” w miarê systematycznie od wielu lat i od wielu lat
utrwala on w mojej œwiadomoœci przekonanie, ¿e najbardziej kulturalnym
miastem w Polsce jest Sopot, a najwiêkszym mecenasem kultury jest wice-
prezydent tego miasta. Doceniam wielk¹ aktywnoœæ tego miasta na niwie
kulturalnej, a jako mieszkaniec prowincji zazdroszczê tego mieszkañcom So-
potu, ale trudno mi uwierzyæ, ¿e nigdzie indziej nie dzieje siê nic godnego
uwagi pani Marcinik. Zdarzaj¹ siê nieliczne wyj¹tki, które z satysfakcj¹ od-
notowujê, jednak na ogó³ s¹ to wydarzenia, o których nawet bez pomocy pani
redaktor wie ca³a Polska.

Moja ocena jest z pewnoœci¹ bardzo subiektywna, ponadto nie mogê po-
wiedzieæ, ¿e s³ucham tej audycji w ka¿d¹ niedzielê. Dlatego te¿ proszê o od-
powiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.

1. W jakich miastach w ci¹gu ostatniego roku (12 miesiêcy) goœci³ „Maga-
zyn Bardzo Kulturalny”?

2. Dlaczego akurat Sopot sta³ siê w programach pani Marcinik kulturaln¹
stolic¹ Polski?

3. Czy jest mo¿liwe, ¿e w „Magazynie” us³yszymy kiedyœ o „prowincjo-
nalnych” wydarzeniach kulturalnych organizowanych z dala od Warszawy,
Wroc³awia, Krakowa, Poznania czy Trójmiasta, a zw³aszcza Sopotu?

Z powa¿aniem
Micha³ Wojtczak
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Stanowisko

Warszawa, 12 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
uprzejmie informujê, ¿e w zwi¹zku z oœwiadczeniem Senatora Micha³a Wojtczaka

z³o¿onym 29 lipca 2011 roku na 81. posiedzeniu Senatu RP (pismo z 2 sierpnia 2011
roku, BPS/DSK-043-3931/11), dotycz¹cym „Magazynu Bardzo Kulturalnego”, emito-
wanego na antenie Programu 3 Polskiego Radia SA, zosta³o wszczête postêpowanie wy-
jaœniaj¹ce. Zwróci³em siê do Zarz¹du Spó³ki Polskie Radio SA o odniesienie siê do
zarzutów Pana Senatora zawartych w ww. oœwiadczeniu.

O wyniku przeprowadzonego postêpowania poinformujê Pana Marsza³ka w odrêb-
nej korespondencji.

Z powa¿aniem

z up. S³awomir Rogowski
Cz³onek KRRiT

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 wrzeœnia 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym oœwiadczeniem Senatora Micha³a Wojtczaka, z³o¿onym

29 lipca 2011 roku na 81. posiedzeniu Senatu RP (BPS/DSK-043-3931/11) oraz w na-
wi¹zaniu do korespondencji z 12 sierpnia 2011 roku uprzejmie informujê, ¿e w ramach
wszczêtego w tej sprawie postêpowania stanowisko w sprawie tematyki poruszanej
w audycji pt. „Magazyn Bardzo Kulturalny” przekaza³a p. Jolanta Wiœniewska, cz³onek
Zarz¹du Spó³ki Polskie Radio SA.

W za³¹czeniu przekazujê treœæ tych wyjaœnieñ.
Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e kszta³towanie programu – w tym równie¿

dobór informacji i tematów audycji emitowanych na antenie nale¿y do wy³¹cznej kom-
petencji nadawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii
i telewizji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie znajduje w tym konkretnym przypadku
podstaw do podjêcia dodatkowych dzia³añ, a wyjaœnienia nadawcy uznaje za wystar-
czaj¹ce.

Z wyrazami szacunku

Jan Dworak
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Za³¹cznik
Pismo
CZ£ONKA ZARZ¥DU
POLSKIEGO RADIA

Warszawa, 14 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Jan Dworak
Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy,
w odpowiedzi na pismo znak: WSW-05l-1082/2011/2 z dnia 9 sierpnia br., w spra-

wie oœwiadczenia senatora Micha³a Wojtczaka, z³o¿onego na posiedzeniu Senatu RP
dnia 29 lipca 2011 r., Zarz¹d Polskiego Radia SA pragnie wyjaœniæ, co nastêpuje.

Istotnie, w okresie wakacyjnym audycja „Magazyn Bardzo Kulturalny”, emitowana
w niedzielê miêdzy 14:05 a 15:00 wielokrotnie nadawana by³a z Sopotu. Sytuacja ta
mia³a jednak swoje uzasadnienie.

Po pierwsze, w zwi¹zku z przejêciem przez Polskê przewodnictwa w Radzie Unii Eu-
ropejskiej, w³aœnie to miasto by³o w lipcu br. miejscem najwa¿niejszych wydarzeñ kul-
turalnych. Program 3 Polskiego Radia SA od wielu lat blisko wspó³pracuje z Narodo-
wym Instytutem Audiowizualnym, który odpowiada za przygotowanie polskiego „Pro-
gramu kulturalnego w ramach Prezydencji”. Naturaln¹ konsekwencj¹ tych dzia³añ by-
³a obecnoœæ antenowa Trójki w Sopocie.

Po drugie, istotny wp³yw na tematy podejmowane w audycji „Magazyn Bardzo Kul-
turalny” maj¹ zobowi¹zania patronackie Programu 3. Wiele z wydarzeñ, którym patro-
nujemy, zw³aszcza w okresie letnim, odbywa siê w Trójmieœcie. S¹ to miêdzy innymi:
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Festiwal Szekspirowski i Festiwal „Dwa Tea-
try”. Objêliœmy równie¿ patronatem sopocki Teatr Atelier oraz Pañstwow¹ Galeriê
Sztuki. Jest wiêc zrozumia³e, ¿e jesteœmy zobligowani do poinformowania naszych s³u-
chaczy o najwa¿niejszych wydarzeniach odbywaj¹cych siê w tych instytucjach, wy-
pe³niaj¹c jednoczeœnie postanowienia umów patronackich.

Pragniemy jednoczeœnie zaznaczyæ, ¿e w lipcu Sopot nie by³ jedynym miastem,
z którego nadawany by³ „Magazyn Bardzo Kulturalny”. Warto wspomnieæ choæby Po-
znañ i odbywaj¹cy siê tam – tak¿e pod patronatem Trójki – festiwal Malta.

Rozumiej¹c zastrze¿enia, wyra¿one przez senatora Micha³a Wojtczaka w jego wy-
st¹pieniu, informujemy, ¿e w roku polskiego Przewodnictwa w Radzie UE jesteœmy zo-
bowi¹zani – jako nadawca publiczny – do relacjonowania przebiegu krajowego
i zagranicznego programu kulturalnego, towarzysz¹cego Prezydencji. Nie unikniemy
wiêc tak¿e chwilowej dominacji kolejnych stolic Przewodnictwa (co wyniku ze wspo-
mnianego programu): Wroc³awia, Krakowa, Poznania, Lublina i Warszawy.

Jako jedna z wielu audycji kulturalnych, zarówno w Trójce, jak i na innych ante-
nach Polskiego Radia, „Magazyn Bardzo Kulturalny” prezentuje zaledwie ma³¹ czêœæ
wydarzeñ o charakterze kulturalnym, które odbywaj¹ siê w Polsce. Pragniemy jednak
zapewniæ, ¿e w innych audycjach, tak¿e autorskich, wiele miejsca poœwiêcamy projek-
tom odbywaj¹cym siê we wszystkich czêœciach kraju.

Z powa¿aniem

CZ£ONEK ZARZ¥DU
Polskie Radio – SA
Jolanta Wiœniewska
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Oœwiadczenie senator Alicji Zaj¹c

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Do mojego biura senatorskiego w Jaœle zwracaj¹ siê bardzo czêsto osoby
pokrzywdzone na skutek powodzi, która mia³a miejsce w ubieg³ym roku
w województwie podkarpackim. Wiele indywidualnych osób ucierpia³o
w wyniku tego kataklizmu i do dzisiaj odczuwa jego skutki. Równie¿ samo-
rz¹dy województwa podkarpackiego, pomimo uzyskanych œrodków na likwi-
dacjê zniszczeñ, nie s¹ w stanie zabezpieczyæ siê przed ewentualnymi
kataklizmami w przysz³oœci z uwagi na niew³aœciw¹ politykê pañstwa w tym
zakresie i ci¹g³y brak stosownych œrodków na ten w³aœnie cel.

Wiele obszarów zagro¿onych zalaniem, pomimo ¿e od kataklizmu up³yn¹³
ju¿ rok, nie jest modernizowanych, nie buduje siê urz¹dzeñ, które zapobieg³y-
by podtopieniom w przysz³oœci. Pomimo aktywnoœci indywidualnych osób
ciê¿ko jest wyegzekwowaæ budowê wa³ów przeciwpowodziowych czy innych
zabezpieczeñ przed podtopieniami z uwagi na fakt, ¿e firmy zajmuj¹ce siê za-
rz¹dem wodnym niejednokrotnie nie posiadaj¹ wystarczaj¹cych œrodków,
aby podj¹æ siê odbudowy urz¹dzeñ hydrotechnicznych uszkodzonych i zni-
szczonych podczas powodzi. Wszystkie poczynione dotychczas prace w za-
kresie usuniêcia skutków powodzi nie przynios¹ oczekiwanych rezultatów,
je¿eli nie ureguluje siê i nie pog³êbi koryt wylewaj¹cych rzek oraz nie bêdzie
siê budowaæ zbiorników retencyjnych. W celu realizacji tych zadañ koniecz-
nie trzeba zwiêkszyæ œrodki z bud¿etu pañstwa oraz œrodki z Unii Europej-
skiej. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e to zadanie nale¿y do zadañ administracji
rz¹dowej, a zatem jako zadanie zlecone wymaga zapewnienia stosownych
œrodków. Oprócz zapewnienia œrodków finansowych potrzebne jest tak¿e
precyzyjne uregulowanie tych kwestii w przepisach prawa, bowiem obecnie
za stan rzek i finansowanie inwestycji przeciwpowodziowych odpowiadaj¹
ró¿ne instytucje. Jeden podmiot odpowiada za wa³y, a drugi za miêdzywale,
dlatego te¿ system ten jest ma³o wydajny.

Pana rz¹d niejednokrotnie deklarowa³ pomoc i zapewnienie œrodków na
walkê ze skutkami powodzi. Na Podkarpaciu pomimo up³ywu roku nadal pro-
wadzone s¹ prace maj¹ce na celu niwelowanie zniszczeñ, jednak wiele kwe-
stii lokalnych nie zosta³o jeszcze za³atwionych. Nadal s¹ gospodarstwa,
które w przypadku wiêkszych opadów zagro¿one s¹ kolejnymi podtopienia-
mi. Przyk³adem mo¿e byæ wczorajsza sytuacja miêdzy innymi w Sêdziszowie
Ma³opolskim czy w Ropczycach, gdzie wskutek ulewy wiele domów zosta³o
ponownie zalanych. Obecnie konieczne s¹ zmiany w zakresie zarz¹dzania,
maj¹ce na celu zwiêkszenie aktywnoœci administratorów wód, a w szczegól-
noœci regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej, przez odpowiednie uregu-
lowania oraz nak³ady finansowe na utrzymanie wód.

Powy¿szy problem poruszy³ Sejmik Województwa Podkarpackiego
w uchwale z dnia 27 czerwca 2011 r. dotycz¹cej podjêcia pilnych dzia³añ
zwi¹zanych z popraw¹ bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego, w której wy-
razi³ zaniepokojenie zagro¿eniem marginalizacji województwa podkarpac-
kiego w zwi¹zku z corocznie powtarzaj¹cymi siê zjawiskami powodziowymi.
W podjêtej uchwale wyszczególniono najpilniejsze zadania, których realiza-
cja powinna byæ priorytetem dla rz¹du. S¹ to regulacja rzeki Wis³oki poprzez
zabezpieczenie obszarów zalewowych na terenie Dêbicy i Kêdzierzaw oraz
budowa w Jaœle obwa³owañ na lewym brzegu Wis³oki w ci¹gu drogi powiato-
wej Jas³o – B³a¿kowa i wa³u chroni¹cego osiedle Jas³o – Nieg³owice. Równie¿
w Sêdziszowie Ma³opolskim konieczna jest budowa zbiornika retencyjnego
oraz konserwacja potoku Budzisz. W okolicach Rzeszowa, a tak¿e w ca³ej
pó³nocnej czêœci województwa, g³ównie w gminie Gorzyce, w mieœcie Tarno-
brzegu, w gminie Baranów Sandomierski oraz w powiecie mieleckim koniecz-
ne jest podjêcie budowy urz¹dzeñ przeciwpowodziowych.

Zadania te przedstawi³am skrótowo, ale bez w¹tpienia pozostaje fakt, ¿e
jak najszybciej nale¿a³oby siê podj¹æ modernizacji oraz budowy urz¹dzeñ
przeciwpowodziowych, a tak¿e budowy zbiorników retencyjnych. Chodzi
o to, aby zapobiec stratom oraz minimalizowaæ ich skutki w razie wyst¹pienia
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kataklizmów pogodowych, które – zdaniem meteorologów – bêd¹ wystêpo-
waæ coraz czêœciej. Inwestycje w budowê wa³ów przeciwpowodziowych oraz
tak zwanych zbiorników retencyjnych, których budowê zaplanowano ju¿ od
kilku lat, bez w¹tpienia zwiêksz¹ skutecznoœæ ochrony przeciwpowodziowej.
Przyk³adowo planowana na Wis³oce budowa zbiornika K¹ty-Myscowa, który
zatrzyma³by olbrzymi¹ iloœæ wody, poniewa¿ rezerwa powodziowa tego
zbiornika wynosi³aby oko³o 20 milionów m3, bez w¹tpienia uchroni³aby wiele
miejscowoœci przed powodzi¹.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pana Premiera z nastêpu-
j¹cymi pytaniami.

Czy Pana rz¹d zamierza w ramach polityki wspierania rozwoju poszcze-
gólnych regionów podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu wsparcie aktywnoœci ad-
ministratorów wód poprzez zwiêkszenie nak³adów finansowych dla
województwa podkarpackiego na utrzymanie wód oraz poprzez wprowadze-
nie zmian w prawodawstwie?

Czy planowane jest przyspieszenie realizacji inwestycji przeciwpowo-
dziowych w województwie podkarpackim? W jakim terminie mieszkañcy
Podkarpacia mog¹ spodziewaæ siê poprawy zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego?

Alicja Zaj¹c

Stanowisko
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 30.08.2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W zwi¹zku z oœwiadczeniem Pani Senator Alicji Zaj¹c z³o¿onym podczas 81. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 29 lipca 2011 r. znak: BPS/DSK-043-3932/11 w sprawie
dzia³añ zwi¹zanych z popraw¹ zabezpieczenia przeciwpowodziowego w woj. podkar-
packim zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o przed³u¿enie terminu udzielenia odpowiedzi.
Przesuniêcie terminu odpowiedzi umo¿liwi dok³adne rozpoznanie sprawy i pozwoli
precyzyjnie odnieœæ siê do problemów poruszanych w interpelacji.

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 8.09.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pani Senator Alicji Zaj¹c z³o¿one podczas 81. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 29.07.2011 r., w sprawie dzia³añ zwi¹zanych z popraw¹ za-
bezpieczenia przeciwpowodziowego w woj. podkarpackim uprzejmie informujê, i¿
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odpowiedŸ zosta³a przygotowana w oparciu o informacje przekazane przez Prezesa
Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej.

1. Czy Pana rz¹d zamierza w ramach polityki wspierania rozwoju poszczególnych re-
gionów podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu wsparcie aktywnoœci administratorów
wód poprzez zwiêkszenie nak³adów finansowych dla województwa podkarpac-
kiego na utrzymanie wód oraz poprzez wprowadzenie zmian w prawodawstwie?

Rokrocznie na etapie planowania bud¿etu pañstwa, regionalne zarz¹dy gospodarki
wodnej i Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej przekazuj¹ informacje o zakresie zadañ
zwi¹zanych z utrzymaniem wód i urz¹dzeñ wodnych, a tak¿e usuwaniem skutków po-
wodzi niezbêdnych do realizacji. Niestety, z uwagi na mo¿liwoœci bud¿etu pañstwa, limi-
ty okreœlone w projekcie ustawy bud¿etowej przedstawianym przez Ministra Finansów,
odbiegaj¹ znacznie od zg³aszanych przez resort œrodowiska potrzeb. Niemniej, nieza-
le¿nie od rokrocznie przyznawanych limitów finansowych, Minister Œrodowiska i pod-
leg³e mu jednostki czyni¹ starania o pozyskanie dodatkowych œrodków, na realizacjê
zadañ powierzonych jednostkom resortu œrodowiska administruj¹cym mieniem Skar-
bu Pañstwa zawi¹zanym z gospodark¹ wodn¹, w tym tak¿e na terenie województwa
podkarpackiego.

2. Czy planowane jest przyspieszenie realizacji inwestycji przeciwpowodziowych
w województwie podkarpackim?

W województwie podkarpackim, na obszarze powiatu jasielskiego, planowana jest
budowa Zbiornika Wodnego K¹ty – Myscowa. Dotychczas dla planowanej inwestycji
zosta³y wykonane m.in. nastêpuj¹ce prace dokumentacyjne i projektowe: koncepcja
programowo-przestrzenna, studium wykonalnoœci, operat wodnoprawny i raport o od-
dzia³ywaniu inwestycji na œrodowisko. Na obecnym etapie niezbêdne jest opracowanie
uzupe³nienia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko zawieraj¹cego warianty zapropo-
nowane w trakcie przeprowadzonych konsultacji spo³ecznych. W konsekwencji dzia³a-
nie to bêdzie podstaw¹ do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, co
z kolei umo¿liwi przyst¹pienie do etapu sporz¹dzenia projektu budowlanego i uzyska-
nia pozwolenia na budowê.

Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie w bie¿¹cym roku otrzyma³ mo¿-
liwoœæ sfinansowania ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej wzmiankowanej dokumentacji. W chwili obecnej RZGW Kraków
znajduje siê na etapie negocjacji umowy z NFOŒiGW na sfinansowanie uzupe³nienia
raportu.

Dodatkowo informujê, i¿ oprócz inwestycji podejmowanych przez Krajowy Zarz¹d
Gospodarki Wodnej oraz Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie zabezpie-
czenie przeciwpowodziowe pozostaje równie¿ w gestii Marsza³ka województwa podkar-
packiego nadzoruj¹cego dzia³ania Podkarpackiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych.

3. W jakim terminie mieszkañcy Podkarpacia mog¹ spodziewaæ siê poprawy zabez-
pieczenia przeciwpowodziowego?

Zagadnienie zabezpieczenia przeciwpowodziowego znajduje swoje odzwierciedlenie
w „Programie ochrony przed powodzi¹ w dorzeczu górnej Wis³y” obejmuj¹cym tereny
znajduj¹ce siê na obszarze piêciu województw, w tym woj. podkarpackiego. Dziêki dofi-
nansowaniu inwestycji zabezpieczaj¹cych dorzecze górnej Wis³y, w ci¹gu najbli¿szych
20 lat bêdzie mo¿na ograniczyæ zagro¿enie powodzi¹. Planowane inwestycje maj¹ byæ
zrealizowane do 2030 roku. W ramach Programu przewiduje siê m.in. regulacjê koryt
rzek oraz budowê zbiorników retencyjnych. Program podzielono na trzy okresy: zada-
nia realizowane do 2013 roku, w latach 2014–2020 oraz do roku 2030. Program ten
nadzoruje Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Wyra¿am przekonanie, i¿ przedstawione wyjaœnienia stanowi¹ wyczerpuj¹c¹ odpo-
wiedŸ na pytania zawarte w oœwiadczeniu Senator Alicji Zaj¹c.

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Piotra Andrzejewskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W 2012 r. przypada siedemdziesi¹ta rocznica ewakuacji do Iranu ¿o³nie-

rzy tworzonej na terenie ZSRR armii polskiej oraz skupionych wokó³ niej pol-
skich cywilów, w tym licznych osieroconych polskich dzieci. Zapytujê –
i proszê o odpowiedŸ – jakie przygotowania s¹ podejmowane przez MSZ
w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê siedemdziesi¹t¹ rocznic¹ ewakuacji i zagospo-
darowania przez rz¹d Iranu uciekinierów, uchodŸców i ¿o³nierzy genera³a
W³adys³awa Andersa. W jakim zakresie Senat, Komisja Kultury i Œrodków
Przekazu oraz Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna mog¹ wspomóc MSZ
w zwi¹zku z t¹ rocznic¹ i jej obchodami?

Piotr Andrzejewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 19 sierpnia 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Piotra Juliusza Andrzejewskiego

z³o¿one podczas 82. posiedzenia Senatu dotycz¹ce upamiêtnienia 70. rocznicy ewa-
kuacji Polaków z ZSRR do Iranu (pismo nr BPS/DSK-041-3933/11 z dnia 9 sierpnia
2011 r.) uprzejmie informujê, ¿e w okresie pomiêdzy 1942 a 1944 rokiem przez teryto-
rium Iranu przewinê³o siê ³¹cznie 115 tys. ¿o³nierzy armii gen. Andersa oraz 35 tys. cy-
wilów. Po 1943 r. w Iranie pozosta³o ok. 9 tys. Polaków, których znaczny procent
stanowi³y dzieci wys³ane nastêpnie do Australii, Nowej Zelandii, RPA i Egiptu. Œwiadec-
twem pobytu Polaków na terytorium Iranu s¹ nekropolia i kwatery cmentarne w Tehe-
ranie, Isfahanie, Bandar-e Anzali, Maszchadzie i Ahwazie.

Uwzglêdniaj¹c wagê armii gen. Andersa w historii II wojny œwiatowej dla Polski
i œwiata, jak równie¿ przypadaj¹c¹ na rok 2012 okr¹g³¹ rocznicê wspomnianych wyda-
rzeñ, w planach Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Teheranie w zakresie obchodów
70. rocznicy ewakuacji Polaków z ZSRR do Iranu znalaz³y siê:

1. Wizyta oficjalnej delegacji przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, MSZ, MON,
ROPWiM, Urzêdu ds. KiOR, kombatantów, przedstawicieli rodzin i by³ych uchodŸców
oraz dziennikarzy. W programie m.in. uroczystoœci na cmentarzach w Teheranie
i Bandar-e Anzali nad Morzem Kaspijskim, dok¹d przybywa³y transporty z Kras-
nowodzka (obecnie Turkmenbaszy w Turkmenistanie).

2. Organizacja polsko-irañskich konferencji i seminariów naukowych nt. obecnoœci
Polaków w Iranie, w szczególnoœci podczas II wojny œwiatowej oraz stosunków
polsko-irañskich.

3. Organizacja i prezentacja wystaw zdjêæ i dokumentów:
a. nt. Polaków w Iranie w 1942 r.;
b. pt. „Dzieci Isfahanu”;
c. nt. losów niedŸwiedzia „¿o³nierza” Wojtka (dla dzieci).
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4. Wsparcie nastêpuj¹cych inicjatyw:
a. „II Œwiatowego Zjazdu Wilniuków” dot. ustanowienia tzw. Szlaku Armii Ander-

sa na terenie Iranu;
b. polsko-irañskiej koprodukcji filmowej, pt. „Ma³gorzata 1945” w re¿yserii wybit-

nego irañskiego re¿ysera Khosrow Sinai nt. Polaków w Iranie podczas II wojny
œwiatowej.

5. Prezentacja dorobku filmowego nt. Polaków w Iranie (m.in. „Lost Requiem” w re¿.
Khosrow Sinai oraz filmy dokumentalne Anny Walczak, w tym pt. „Kres podró¿y”).

Przedstawiony program ma charakter ramowy, zostanie on w IV kwartale br.
uszczegó³owiony i uzupe³niony.

Jakkolwiek g³ówne obchody odbêd¹ siê w Iranie, przewiduje siê w³¹czenie do nie-
których projektów placówek w Kazachstanie, Uzbekistanie i Turkmenistanie.

Z uwagi na specyfikê lokaln¹ (warunki klimatyczne oraz wzglêdy kalendarza mu-
zu³mañskiego – zakoñczenie Ramadanu – ok. 18 sierpnia 2012) g³ówne uroczystoœci
planowane s¹ na wrzesieñ 2012 r.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Piotra Andrzejewskiego

skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa Andrzeja Kunerta

Z uwagi na zbli¿aj¹c¹ siê siedemdziesi¹t¹ rocznicê ewakuacji do Iranu
¿o³nierzy tworzonej na terenie ZSRR armii polskiej oraz skupionych wokó³ niej
polskich rodzin cywilów, w tym licznych uciekinierów i dzieci polskich osiero-
conych na skutek zbrodniczej dzia³alnoœci ZSRR, zadajê pytanie, jakie przy-
gotowania podejmowane s¹ przez sekretarza Rady Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa i sam urz¹d w zwi¹zku z t¹ rocznic¹ przyjêcia w Iranie genera-
³a W³adys³awa Andersa z ¿o³nierzami i uciekinierami. Jaki jest stan przygoto-
wañ do uroczystoœci zwi¹zanych z t¹ rocznic¹, planowanych na 2012 r.
w Polsce i na terenie Iranu? W jakim zakresie mo¿emy wspomóc pana dzia³a-
nia w zwi¹zku z wymienion¹ rocznic¹?

Piotr Andrzejewski

Oœwiadczenie senatorów Macieja Grubskiego, Gra¿yny Sztark,
Leszka Piechoty, Stanis³awa Gorczycy, Leona Kieresa,

Piotra Andrzejewskiego, Edmunda Wittbrodta, Piotra Kalety,
Andrzeja Misio³ka, Ma³gorzaty Adamczak, Marka Konopki,

Jana Olecha, Witolda Idczaka, Ryszarda Bendera oraz Grzegorza Czeleja

skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczêñstwa Andrzeja Kunerta

Szanowny Panie Ministrze!
W 2012 r. przypada okr¹g³a, siedemdziesi¹ta, rocznica ewakuacji do Ira-

nu ¿o³nierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej oraz skupionych wokó³
niej polskich cywilów, w tym licznych, osieroconych polskich dzieci. Dzisiaj
œwiadectwem tamtych wydarzeñ oraz ich nastêpstw s¹ miêdzy innymi pol-
skie cmentarze na terenie Iranu. Dotychczasowe wysi³ki polskich w³adz i do-
bra wspó³praca z Iranem pozwoli³y na utrzymanie ich w godnym stanie.

Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna jest w szczególny sposób zaintere-
sowana wykorzystaniem przypadaj¹cej w przysz³ym roku rocznicy do przy-
pomnienia szerokiej publicznoœci wydarzeñ i losów Polaków sprzed siedem-
dziesiêciu lat oraz podjêcia dzia³añ w celu dalszego zabezpieczenia polskich
miejsc pamiêci narodowej na terenie Iranu.

Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna zwraca siê do Pana Ministra o in-
formacjê w nastêpuj¹cych sprawach.

Jakie przygotowania podejmowane s¹ przez ROPWiM w zwi¹zku ze zbli¿a-
j¹c¹ siê 70. rocznic¹ ewakuacji armii genera³a W³adys³awa Andersa do Iranu?

Jakie uroczystoœci s¹ planowane w 2012 r.?
W jakim zakresie Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna mo¿e wspomóc

dzia³ania ROPWiM w zwi¹zku z przywo³an¹ rocznic¹?
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Przewodnicz¹cy Polsko-Irañskiej
Grupy Parlamentarnej Maciej Grubski
Gra¿yna Sztark
Leszek Piechota
Stanis³aw Gorczyca
Leon Kieres
Piotr Andrzejewski
Edmund Wittbrodt

Piotr Kaleta
Andrzej Misio³ek
Ma³gorzata Adamczak
Marek Konopka
Jan Olech
Witold Idczak
Ryszard Bender
Grzegorz Czelej



OdpowiedŸ

Warszawa, 26.08.2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Wielce Szanowna Pani Marsza³ek!
W nawi¹zaniu do dwóch pism Pani Marsza³ek z dnia 9 sierpnia br. oraz za³¹czo-

nych do nich i datowanych 5 sierpnia br., a skierowanych do nas oœwiadczeñ: senatora
Piotra Andrzejewskiego oraz grupy senatorów na czele z Pani¹ Marsza³ek i przewodni-
cz¹cym Polsko-Irañskiej Grupy Parlamentarnej Maciejem Grubskim, dotycz¹cych
70. rocznicy ewakuacji Polaków (¿o³nierzy Armii Polskiej gen. dyw. W³adys³awa An-
dersa i cywilnych uchodŸców) z ZSRR do Iranu, przypadaj¹cej w przysz³ym roku – prag-
nê uprzejmie poinformowaæ, i¿ Rada OPWiM pozostaje w kontakcie z Ambasad¹ RP
w Teheranie w sprawie planowania uroczystych obchodów.

Z wielkim zadowoleniem i wdziêcznoœci¹ przyjmujemy gotowoœæ Polsko-Irañskiej
Grupy Parlamentarnej do udzia³u w planowaniu obchodów 70. rocznicy ewakuacji
Polaków z ZSRR do Iranu.

Z uwagi na warunki klimatyczne Iranu oraz okresy œwi¹teczne – w tym zakoñczenie
Ramadanu w dniu 18 sierpnia 2012 roku – najbardziej celowa wydaje siê organizacja
uroczystoœci we wrzeœniu przysz³ego roku.

Ramowy projekt programu obchodów, który od zesz³ego tygodnia przygotowujemy
wspólnie z Ambasad¹ RP w Teheranie jako podstawê do dyskusji i ewentualnego roz-
szerzenia, a nastêpnie akceptacji na najwy¿szych szczeblach pañstwowych, obejmuje
w tej chwili nastêpuj¹ce punkty:

� wizyta oficjalnej delegacji z³o¿onej z przedstawicieli Sejmu, Senatu, Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Rady Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa, Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, komba-
tantów, przedstawicieli by³ych uchodŸców i ich rodzin oraz dziennikarzy – w tym
wizyta na Polskim Cmentarzu Wojennym Dulab w Teheranie oraz na Polskim
Cmentarzu Wojennym w Bandar-e Azali nad Morzem Kaspijskim, dok¹d przyby-
wa³y pierwsze transporty z uchodŸcami;

� organizacja polsko-irañskich konferencji i seminariów naukowych na temat losu
Polaków w Iranie czy szerzej na temat okresu II wojny œwiatowej i stosunków
polsko-irañskich;

� przygotowanie przez Radê Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa wystawy w jêzyku
angielskim „«Dom jest daleko. Polska wci¹¿ jest blisko...». Armia Genera³a Andersa”
wraz z obszernym katalogiem (wersja tej wystawy w jêzyku rosyjskim pokazywana
by³a przez trzy tygodnie od 28 czerwca br. w Pañstwowym Muzeum Historii Politycz-
nej Rosji w Petersburgu, a od wrzeœnia prezentowana bêdzie na Ukrainie – na pewno
w Charkowie i Sumach, a mamy ju¿ nastêpne zg³oszenia z Rosji i Ukrainy);

� przygotowanie przez Ambasadê RP w Teheranie perskojêzycznej wystawy zdjêæ
i dokumentów na temat losu Polaków w Iranie w 1942 r.;

� organizacja wystawy oryginalnych zdjêæ z okresu II wojny œwiatowej (niedawno od-
nalezionych w Iranie) pt. „Dzieci Isfahanu” na temat losu polskich dzieci w Isfaha-
nie, zwanym „miastem polskich dzieci”;

� przygotowanie wystawy dla dzieci, poœwiêconej losom niedŸwiedzia „¿o³nierza Wojt-
ka” (irañski niedŸwiedŸ, towarzysz¹cy ¿o³nierzom II Korpusu Polskiego na ca³ym
ich szlaku bojowym);

� prezentacja dotychczasowego dorobku filmowego na temat obecnoœci Polaków
w Iranie („Lost Requiem” Khosrow Sinai, polskie filmy dokumentalne, m.in. „Kres
podró¿y” Anny Walczak);
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� wsparcie dla projektu polsko-irañskiej koprodukcji filmowej „Ma³gorzata 1945”
w re¿yserii wybitnego re¿ysera irañskiego Khosrow Sinai, poœwiêconej pobytowi
Polaków w Iranie w okresie II wojny œwiatowej;

� zakoñczenie procesu digitalizacji tzw. archiwum irañskiego (odnalezionego dzie-
siêæ lat temu w Ambasadzie RP w Teheranie ogromnego zbioru oryginalnej doku-
mentacji dotycz¹cej zgonów ¿o³nierzy Armii Andersa i cywilnych uchodŸców);

� stworzenie katalogu-inwentarza polskich grobów wojennych w Iranie na stronach
internetowych Ambasady RP w Teheranie i Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñ-
stwa w Warszawie;

� ewentualne wsparcie inicjatywy „I Œwiatowego Zjazdu Wilniuków” dotycz¹cej usta-
nowienia tzw. Szlaku Armii Andersa na terytorium Iranu.

W listopadzie br. planowana jest wizyta specjalistów Rady OPWiM, którzy bêd¹
mieli za zadanie ocenê stanu zachowania Polskich Cmentarzy Wojennych w Iranie.
Wed³ug informacji uzyskanych z polskiej placówki dyplomatycznej w Teheranie, naj-
wiêkszych nak³adów finansowych wymaga polska kwatera na cmentarzu w Ahwazie.

Na podstawie ekspertyzy stanu technicznego nekropolii, w miarê naszych mo¿liwo-
œci bud¿etowych w pierwszej po³owie przysz³ego roku przeprowadzimy niezbêdne re-
monty i prace renowacyjne na polskich cmentarzach w Iranie.

Chcia³bym zarazem poinformowaæ, i¿ najwiêksze cmentarze w Teheranie, Bandar-e
Anzali i Mashadzie pozostaj¹ pod dozorem miejscowych opiekunów, z którymi co roku
Rada OPWiM podpisuje – korzystaj¹c z poœrednictwa Ambasady RP w Teheranie – sto-
sowne umowy.

Najpilniejsze prace remontowe prowadzone s¹ na bie¿¹co, m.in. w tym roku Rada
OPWiM wspó³finansowa³a naprawê muru na cmentarzu Dulab w Teheranie.

Bêdziemy oczywiœcie informowali Pani¹ Marsza³ek o postêpie prac prowadzonych
przez Radê OPWiM i mo¿liwoœci ewentualnych wspólnych inicjatyw.

Z wyrazami szacunku

SEKRETARZ
dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert

82. posiedzenie Senatu w dniu 5 sierpnia 2011 r. 173



Oœwiadczenie senatora Piotra Andrzejewskiego

skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki kierownika Urzêdu do spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jana Ciechanowskiego

Z uwagi na siedemdziesi¹t¹ rocznicê ewakuacji do Iranu ¿o³nierzy utwo-
rzonej na terenie ZSRR armii polskiej oraz skupionych wokó³ niej polskich cy-
wilów, uciekinierów i wiêŸniów gu³agów, w tym licznych dzieci osieroconych
na skutek zbrodniczej dzia³alnoœci Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich, zapytujê, jakie przygotowania s¹ podejmowane przez Urz¹d do
spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w zwi¹zku z t¹ zbli¿aj¹c¹ siê
rocznic¹ ewakuacji armii genera³a W³adys³awa Andersa wraz z ludnoœci¹
polsk¹ do Iranu. Jaki jest zakres opieki urzêdu nad tymi kombatantami i ich
dzieæmi, potomkami? Jakie uroczystoœci s¹ planowane w 2012 r. w zwi¹zku
z t¹ rocznic¹? Jakie dzia³ania podejmuje Urz¹d do spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, jeœli chodzi o opiekê nad osobami, które w 1942 r.
by³y ewakuowane z ZSRR do Iranu? W jakim zakresie mo¿emy pomóc my
w Senacie: Komisja Kultury i Œrodków Przekazu, senator Piotr £ukasz Juliusz
Andrzejewski i Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna? W jakim zakresie mo-
¿emy œwiadczyæ pomoc w zwi¹zku z obchodami wymienionej rocznicy?

Piotr Andrzejewski

Oœwiadczenie senatorów Macieja Grubskiego, Gra¿yny Sztark,
Leszka Piechoty, Stanis³awa Gorczycy, Leona Kieresa,

Piotra Andrzejewskiego, Edmunda Wittbrodta, Piotra Kalety,
Andrzeja Misio³ka, Malgorzaty Adamczak, Marka Konopki,

Jana Olecha, Witolda Idczaka, Ryszarda Bendera oraz Grzegorza Czeleja

skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki Kierownika Urzêdu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jana Ciechanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W 2012 r. przypada okr¹g³a, siedemdziesi¹ta, rocznica ewakuacji do Ira-

nu ¿o³nierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej oraz skupionych wokó³
niej polskich cywilów, w tym licznych, osieroconych polskich dzieci. Dzisiaj
œwiadectwem tamtych wydarzeñ oraz ich nastêpstw s¹ miêdzy innymi pol-
skie cmentarze na terenie Iranu. Dotychczasowe wysi³ki polskich w³adz i do-
bra wspó³praca z Iranem pozwoli³y na utrzymanie ich w godnym stanie.

Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna jest w szczególny sposób zaintere-
sowana wykorzystaniem przypadaj¹cej w przysz³ym roku rocznicy do przy-
pomnienia szerokiej publicznoœci wydarzeñ i losów Polaków sprzed
siedemdziesiêciu lat oraz podjêcia dzia³añ w celu dalszego zabezpieczenia
polskich miejsc pamiêci narodowej na terenie Iranu.

Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna zwraca siê do Pana Ministra o in-
formacjê w nastêpuj¹cych sprawach.

Jakie przygotowania podejmowane s¹ przez Urz¹d do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê 70. rocznic¹ ewa-
kuacji armii genera³a W³adys³awa Andersa do Iranu?

Jakie uroczystoœci s¹ planowane w 2012 r.?
Jakie dzia³ania podejmuje Urz¹d do Spraw Kombatantów i Osób Repre-

sjonowanych w zakresie opieki nad osobami, które w 1942 r. by³y ewakuo-
wane z ZSRR do Iranu?
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W jakim zakresie Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna mo¿e wspomóc
dzia³ania Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
w zwi¹zku z przywo³an¹ rocznic¹?

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 wrzeœnia 2011 r.

Szanowna Pani Marsza³ek
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na przes³ane mi przez Szanown¹ Pani¹ Marsza³ek oœwiadczenia Pa-

nów Senatorów Piotra Juliusza Andrzejewskiego i Macieja Grubskiego z 5 sierpnia br.,
które dotar³y do Urzêdu w dniu 18 sierpnia br., uprzejmie informujê Szanown¹ Pani¹
Marsza³ek, ¿e w kwestii uroczystych obchodów 70. rocznicy ewakuacji Polaków z ZSRR
do Iranu Urz¹d pozostaje w kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ra-
d¹ Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa. Jesteœmy gotowi do podjêcia siê wraz z Rad¹
Ochrony i Ambasad¹ RP w Teheranie organizacji wyjazdu do Iranu w przysz³ym roku
delegacji polskich w³adz oraz osób represjonowanych, które w latach II wojny œwiato-
wej przechodzi³y przez Iran. W materii tej prowadzone bêd¹ dalsze rozmowy. Dok³adne
zaplanowanie uroczystoœci w Iranie i przedsiêwziêæ mu towarzysz¹cych zostanie doko-
nane na pocz¹tku 2012 r. na podstawie ustawy bud¿etowej.

Uroczystoœci te Urz¹d planowa³ ju¿ na etapie tworzenia za³o¿eñ do swego bud¿etu
na 2012 r., podobnie jak organizacjê obchodów w Uzbekistanie, z ewentualnym
uwzglêdnieniem Kazachstanu i Turkmenistanu. W odniesieniu do uroczystoœci w Ira-
nie, zaproponowana przez Ambasadê RP w Teheranie pierwsza po³owa wrzeœnia wyda-
je siê terminem optymalnym.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e Urz¹d pozostaje równie¿ w sta³ym kontakcie
z osobami represjonowanymi, które w czasie wojny korzysta³y z perskiej goœcinnoœci
i opieki na obszarze Iranu. Zakres opieki Urzêdu nad tymi osobami represjonowanymi
wynika z zapisów ustawowych. Przygotowania uroczystoœci rocznicowych bêd¹ wyma-
ga³y œcis³ego kontaktu z t¹ grup¹.

Serdecznie dziêkujê za deklaracjê gotowoœci Polsko-irañskiej Grupy Parlamentarnej
do udzia³u w planowaniu obchodów 70. rocznicy ewakuacji Polaków z ZSRR do Iranu.

Z wyrazami szacunku

p.o. Kierownika
Urzêdu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Jan Stanis³aw Ciechanowski
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Przewodnicz¹cy Polsko-Irañskiej
Grupy Parlamentarnej Maciej Grubski
Gra¿yna Sztark
Leszek Piechota
Stanis³aw Gorczyca
Leon Kieres
Piotr Andrzejewski
Edmund Wittbrodt

Piotr Kaleta
Andrzej Misio³ek
Ma³gorzata Adamczak
Marek Konopka
Jan Olech
Witold Idczak
Ryszard Bender
Grzegorz Czelej



Oœwiadczenie senator Barbary Borys-Damiêckiej

skierowane do prezesa Zarz¹du Polskich Linii Lotniczych LOT SA Marcina Piróga

Szanowny Panie Prezesie!
W ramach oœwiadczeñ senatorskich, do czego upowa¿nia ustawa

o pe³nieniu mandatu pos³a i senatora, proszê o przedstawienie Pana stano-
wiska i motywacji tego stanowiska w zwi¹zku z pismem prezydenta Rzeszo-
wa, pana Tadeusza Ferenca, odnoœnie do kwestionowanych przez niego
stosowanych przez PLL LOT SA cen biletów na trasie Warszawa – Rzeszów
oraz Rzeszów – Warszawa.

Na podstawie pism, które otrzyma³am i za³¹czam do mojego oœwiadcze-
nia, rozumiem, ¿e pan prezydent Ferenc nie otrzyma³ od Pana ¿adnego wy-
jaœnienia ani ¿adnych innych propozycji normalizacji cen, dla mnie równie¿
zadziwiaj¹cych i krzywdz¹cych region podkarpacki.

Oczekujê na wyjaœnienia w obowi¹zuj¹cym trybie administracyjnym.

Z powa¿aniem
Barbara Borys-Damiêcka

OdpowiedŸ

Warszawa, 17 sierpnia 2011 r.

Pani
Barbara Borys-Damiêcka
Senator RP

Szanowna Pani Senator,
w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 9 sierpnia br. w sprawie pisma Prezydenta Mia-

sta Rzeszowa dotycz¹cego cen biletów za przeloty samolotami PLL LOT na trasach Rze-
szów – Warszawa – Rzeszów, informujê, ¿e na 9 lutego br. potwierdzone by³o moje
spotkanie z Panem Prezydentem Tadeuszem Ferencem w celu wyjaœnienia kwestii po-
³¹czeñ i cen biletów lotniczych miêdzy Rzeszowem i Warszaw¹.

W przeddzieñ umówionego spotkania na portalu „Gazeta.pl” oraz w dzienniku rze-
szowskim „Super Nowoœci" pojawi³y siê artyku³y pod wymownymi tytu³ami „LOT vs.
Prezydent Rzeszowa: „Szkodzicie sobie i nam” oraz „Zbojkotujmy LOTy do Warszawy”,
w których cytowane by³y wypowiedzi m.in. Pana Prezydenta Ferenca. Wobec wymowy
artyku³ów i próby wywierania poprzez nie presji na dzia³ania naszej Spó³ki, uzna³em
spotkanie z Panem Prezydentem Ferencem za bezprzedmiotowe i zosta³o ono odwo³ane.

Tego samego dnia Biuro Prasowe PLL LOT SA wys³a³o wyjaœnienie do obu gazet,
przedstawiaj¹ce stanowisko LOT-u w zakresie polityki budowania siatki po³¹czeñ kra-
jowych jak i oferty cenowej na po³¹czeniach krajowych, a 25 marca 2011 roku odpo-
wiedŸ na pismo Pana Pos³a Piotra Tomañskiego w tej samej sprawie.

Jak wyjaœnialiœmy w powy¿szych korespondencjach, LOT stosuje jednakow¹ poli-
tykê cenow¹ wobec wszystkich po³¹czeñ krajowych, na których oferowany jest ca³y pa-
kiet oko³o dziesiêciu taryf, zaczynaj¹cy siê od cen na poziomie 53 z³otych w jedn¹
stronê, a koñcz¹cy siê na cenach siêgaj¹cych 650 z³otych w jedn¹ stronê. O wysokoœci ce-
ny na wybranym po³¹czeniu decyduje tylko i wy³¹cznie dostêpnoœæ miejsc w dniu dokony-
wania rezerwacji. Im mniej miejsc pozostaje do sprzeda¿y, tym bilety s¹ dro¿sze. Polityk¹
LOT-u i wiêkszoœci innych linii lotniczych jest stosowanie zasady – „im wczeœniej zaplanu-
jesz swoj¹ podró¿, tym wiêksz¹ masz szansê na zakup biletu po ni¿szej cenie”.
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Nowa wyszukiwarka „ZnajdŸ najlepsz¹ cenê" na stronie www.lot.com wyraŸnie po-
kazuje, ¿e bilet w obie strony na trasie Warszawa – Rzeszów mo¿na kupiæ ju¿ za
145,50 z³otych co jest najbardziej atrakcyjn¹ ofert¹ cenow¹ dostêpn¹ na po³¹czeniach
krajowych LOT-u. Pozwalam sobie za³¹czyæ skan ze strony internetowej LOT-u wyko-
nany dzisiaj 17 sierpnia br., na którym widaæ kszta³towanie siê cen na tej trasie oraz
na kilku innych dla porównania.

Polecam równie¿ Pani uwadze artyku³* (w za³¹czeniu) z „Rzeczpospolitej” z dnia
13 kwietnia br. „Kolej przegrywa z LOT-em. Samolotem taniej ni¿ poci¹giem”, w którym
porównano ceny podró¿y samolotem i poci¹giem m.in. na trasie Warszawa – Rzeszów.

Podkreœlam równie¿, ¿e LOT jest firm¹ handlow¹ i nadrzêdnym celem dzia³alnoœci
Spó³ki jest generowanie zysków i uzyskiwanie dobrego wyniku finansowego. Trudno
jest prowadziæ „prawdziwy biznes”, jeœli o cenach oferowanych us³ug chc¹ decydowaæ
osoby z zewn¹trz firmy (jak przedstawiciele samorz¹dów i politycy). Pragnê Pani¹ zapew-
niæ, Pani Senator, ¿e decyzje podejmowane przez w³adze Spó³ki oparte s¹ na komplek-
sowych analizach ekonomicznych zarówno wewnêtrznych (koszty w³asne, analiza ryn-
ku, prognozy itp.), jak i œrodowiska zewnêtrznego dotycz¹cego m.in. konkurencji,
œrodków alternatywnych, dostêpnoœci oferty, oczekiwañ Pasa¿erów i rynku. Co istot-
ne, chcê podkreœliæ, ¿e oferta PLL LOT SA jest ofert¹ elastyczn¹, podlegaj¹c¹ bie¿¹cym
korektom pod wp³ywem zmian sytuacji na wolnym rynku, na którym dzia³a.

Koñcz¹c odpowiedŸ na oœwiadczenie Pani Senator, chcia³bym zaznaczyæ, ¿e podej-
mowanie po raz kolejny przez w³adze miasta tematu cen biletów lotniczych z Rzeszowa
do Warszawy w czasie, gdy trwaj¹ przygotowania do kampanii wyborczej przed wybo-
rami parlamentarnymi, odbieramy w PLL LOT SA za jeden z elementów kampanii
przedwyborczej, niemaj¹cy ¿adnego uzasadnienia merytorycznego.

Z wyrazami szacunku

PREZES ZARZ¥DU PLL LOT SA
Marcin Piróg
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Oœwiadczenie senatora Zbigniewa Cichonia

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
oraz do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

Zwróci³ siê do mnie pan J., który by³, mo¿na powiedzieæ, jednym z pionie-
rów produkcji komponentów do paliw bioenergetycznych, tak zwanych bio-
paliw, i swoj¹ dzia³alnoœæ rozpocz¹³ wiele lat temu. Na skutek b³êdnej
informacji udzielonej mu przez urz¹d skarbowy w Czêstochowie, ¿e ma p³aciæ
wy¿szy podatek VAT, ani¿eli by to mia³o wynikaæ z przepisów w³aœciwie in-
terpretowanych, pan J. p³aci³ podwy¿szony podatek. Nastêp- nie urz¹d skar-
bowy, zamiast zwróciæ mu ró¿nicê w opodatkowaniu – ta ró¿nica wynosi³a
ponad 15%, bo p³aci³ bodaj¿e 23%, a mia³ p³aciæ chyba 7% – przez wiele mie-
siêcy pobiera³ ten podwy¿szony podatek, skutkiem czego wspomniany pro-
ducent straci³ p³ynnoœæ finansow¹ i zbankrutowa³. Wszczêto przeciwko
niemu ró¿ne postêpowania, ³¹cznie z postêpowaniami egzekucyjnymi i ko-
morniczymi. Pan J. opisuje, ¿e te postêpowania by³y prowadzone przez ko-
mornika, który podobno by³ skazany, wiêc w ogóle nie powinien by³ ju¿
prowadziæ tej dzia³alnoœci.

Ja oczywiœcie nie jestem w stanie sam dociec s³usznoœci tych zarzutów.
Dlatego zwracam siê do ministra finansów, ¿eby zechcia³ wyjaœniæ tê sytua-
cjê. Dlaczego w urzêdzie skarbowym najpierw podejmowano b³êdne interpre-
tacje, a nastêpnie w sposób opiesza³y zmieniono decyzjê co do w³aœciwego
opodatkowania, skutkiem czego wspomniany cz³owiek przez wiele, wiele
miesiêcy by³ wierzycielem urzêdu skarbowego na ogromne kwoty, których
nie posiada³, popad³ w d³ugi wobec swoich kontrahentów i w koñcu dosz³o do
jego bankructwa?

Zwracam siê tak¿e do prezesa NIK, aby i on ze swojej strony obj¹³ kontro-
l¹ prawid³owoœæ dzia³ania urzêdu skarbowego i instytucji nadrzêdnych w za-
kresie rozliczania podatku VAT w stosunku do pana J.

Zbigniew Cichoñ

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 2011.09.06

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z wyst¹pieniem Pana Marsza³ka z dnia 9 sierpnia 2011 r., przekazu-

j¹cym oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Pana Zbigniewa Cichonia podczas 82. po-
siedzenia Senatu RP, w sprawie dzia³añ organów podatkowych podejmowanych wobec
Pana Roberta Artura J., uprzejmie przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Na wstêpie, uwzglêdniaj¹c zakres zg³oszonych przez Pana Senatora zagadnieñ,
pragnê nadmieniæ, i¿ Minister Finansów wielokrotnie dokonywa³ analizy postêpowania
Naczelnika Pierwszego Urzêdu Skarbowego w Czêstochowie w tej konkretnej sprawie.
Ponadto powy¿sza sprawa by³a przedmiotem publikacji w mediach.

Niezale¿nie od powy¿szego uprzejmie informujê, i¿ podniesione w oœwiadczeniu
z dnia 5 sierpnia 2011 r. zagadnienia dotycz¹ce dzia³ania Naczelnika Pierwszego Urzê-
du Skarbowego w Czêstochowie zwi¹zane by³y z wydan¹ przez ten organ, na podstawie
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przepisu art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 1997 r. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w 2004 r., b³êdn¹ infor-
macj¹ o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, zgodnie z któr¹ przy sprzeda¿y ole-
ju przeznaczonego na cele inne ni¿ jadalne Podatnik powinien stosowaæ stawkê
podatku od towarów i us³ug w wysokoœci 22% zamiast stawki 7%.

Wed³ug dokonanych ustaleñ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, po weryfika-
cji udzielonej informacji, zawiadomi³ Podatnika oraz Naczelnika Pierwszego Urzêdu
Skarbowego w Czêstochowie, ¿e jest ona nieprawid³owa. Podkreœliæ przy tym nale¿y, ¿e
Podatnik posiada³ wiedzê o stanowisku Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach przed
up³ywem 2 miesiêcy od wydania nieprawid³owej informacji.

Po rozpatrzeniu ponownego wniosku Podatnika w tej sprawie Naczelnik Pierwszego
Urzêdu Skarbowego w Czêstochowie wyda³ postanowienie, w którym uzna³ za prawid-
³owe stanowisko Podatnika. Przedmiotowe postanowienie zosta³o wydane oko³o 5 mie-
siêcy po pierwotnej informacji oraz uzyskaniu przez Podatnika opinii G³ównego Urzêdu
Statystycznego.

Jednoczeœnie pragnê wskazaæ, ¿e z udzielonych przez Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach wyjaœnieñ wynika, i¿ zadeklarowany przez Podatnika zwrot podatku od
towarów i us³ug, wykazany w deklaracji VAT-7 tu¿ po wydaniu interpretacji potwier-
dzaj¹cej prawid³owoœæ jego stanowiska, uwzglêdnia³ korektê stawki podatkowej za po-
przednie miesi¹ce, w których Podatnik zastosowa³ siê do pierwotnie udzielonej
informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego.

Z przed³o¿onych Ministrowi Finansów wyjaœnieñ wynika równie¿, ¿e zarzuty doty-
cz¹ce prowadzonych przez Naczelnika Pierwszego Urzêdu Skarbowego w Czêstochowie
postêpowañ wyjaœniaj¹cych i kontrolnych nie znajduj¹ potwierdzenia w stanie faktycz-
nym sprawy. Z przeprowadzonego bowiem w sprawie postêpowania wyjaœniaj¹cego
wynika, i¿ prowadzone kontrole u Pana Roberta Artura J. nie mia³y zwi¹zku z wydan¹
przez Naczelnika Pierwszego Urzêdu Skarbowego w Czêstochowie w grudniu 2004 r.
informacj¹ o wysokoœci stawki podatku VAT stosowanej do sprzeda¿y oleju rzepako-
wego. Natomiast postêpowanie egzekucyjne prowadzone by³o wy³¹cznie w odniesieniu
do zaleg³oœci za jeden miesi¹c, w którym Podatnik zastosowa³ przy sprzeda¿y zawy¿on¹
stawkê podatku od towarów i us³ug. Postêpowanie to zosta³o zakoñczone w zwi¹zku
z zaliczeniem na poczet zaleg³oœci nadwy¿ki podatku z okresu póŸniejszego. Przedmio-
towa nadwy¿ka, wykazana w deklaracji VAT-7, wynika³a z rozliczenia faktur korygu-
j¹cych, w których obni¿ono podatek nale¿ny ze stawki 22% na 7%. Powsta³e w tym
postêpowaniu koszty egzekucyjne zosta³y umorzone. W pozosta³ym zakresie postêpo-
wanie egzekucyjne dotyczy³o innych okresów rozliczeniowych ni¿ te, w których zobo-
wi¹zany zastosowa³ siê do udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzêdu Skarbowego
w Czêstochowie b³êdnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego.

Maj¹c na uwadze zastrze¿enia w zakresie postêpowania egzekucyjnego prowadzo-
nego przez komornika s¹dowego, pragnê zauwa¿yæ, i¿ nadzór nad dzia³aniami wymie-
nionego komornika pozostaje poza kompetencjami Ministra Finansów. Z udzielonych
wyjaœnieñ wynika natomiast, ¿e prowadzone przez komornika s¹dowego postêpowanie
egzekucyjne nie obejmowa³o tytu³ów wykonawczych wystawionych przez Naczelnika
Pierwszego Urzêdu Skarbowego w Czêstochowie.

Przedk³adaj¹c powy¿sze, wyra¿am nadziejê, ¿e zaprezentowany stan faktyczny
sprawy bêdzie wystarczaj¹cym wyjaœnieniem poruszonych w oœwiadczeniu Senatora
Pana Zbigniewa Cichonia zagadnieñ.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz
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Stanowisko
PREZESA
NAJWY¯SZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 23 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przez Pana Marsza³ka oœwiadczeniem Senatora Zbignie-

wa Cichonia, z³o¿onym na 82. posiedzeniu Senatu RP w dniu 5 sierpnia 2011 r. uprzej-
mie informujê, ¿e zwróci³em siê do Ministra Finansów o przes³anie kopii odpowiedzi na
to oœwiadczenie. Decyzjê odnoœnie do przeprowadzenia ewentualnej kontroli podejmê
po jej otrzymaniu.

Z wyrazami szacunku

Jacek Jezierski

OdpowiedŸ
PREZESA
NAJWY¯SZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 20 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w uzupe³nieniu do pisma z dnia 23 sierpnia 2011 r. znak KBF-051-013/2011 r.

w sprawie oœwiadczenia Senatora Zbigniewa Cichonia, uprzejmie informujê, ¿e zapo-
zna³em siê z kopi¹ odpowiedzi przekazanej Panu Marsza³kowi przez Ministra Finansów
w dniu 6 wrzeœnia br., znak AP3/0602/17/BBS/11/BMI9-12081. W œwietle wyjaœ-
nieñ i argumentów podniesionych przez Ministra Finansów uwa¿am, ¿e prowadzenie
przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli dodatkowej kontroli w tej konkretnej sprawie nie wydaje
siê uzasadnione.

Na takie stanowisko wp³yw ma fakt, ¿e w przedmiotowej sprawie zbadana zosta³a
legalnoœæ dzia³ania organów podatkowych. Minister Finansów, któremu zgodnie
z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzêdach i izbach skarbowych1 podle-
gaj¹ dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzêdów skarbowych dokonywa³ analiz
postêpowania Naczelnika Pierwszego Urzêdu Skarbowego w Czêstochowie w tej spra-
wie. Zgodnie z wyjaœnieniami Ministra Finansów, Naczelnik Pierwszego Urzêdu Skar-
bowego w Czêstochowie wyda³ na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa2, w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w 2004 r., b³êdn¹ infor-
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macjê o stosowaniu przepisów prawa podatkowego. Zawy¿ona zosta³a z 7% do 22%
stawka podatku od towarów i us³ug obowi¹zuj¹ca przy sprzeda¿y oleju rzepakowego
przeznaczonego na cele inne ni¿ spo¿ywcze. Po rozpatrzeniu ponownego wniosku Po-
datnika Naczelnik wyda³ postanowienie, w którym uzna³ za prawid³owe stanowisko Po-
datnika. Postanowienie zosta³o wydane oko³o piêæ miesiêcy po pierwotnej informacji
oraz uzyskaniu przez Podatnika opinii G³ównego Urzêdu Statystycznego. Podatnik po
otrzymaniu prawid³owej interpretacji dokona³ korekty rozliczeñ z tytu³u podatku od to-
warów i us³ug obni¿aj¹c podatek nale¿ny ze stawki 22% do 7%.

Pragnê jednoczeœnie nadmieniæ, ¿e Najwy¿sza Izba Kontroli regularnie przeprowa-
dza problemowe kontrole koordynowane obejmuj¹ce prawid³owoœæ postêpowania or-
ganów podatkowych i egzekucyjnych, w tym jednolitoœæ stosowania prawa na terenie
ca³ego kraju. W trakcie prowadzonych w szerszym zakresie badañ weryfikowane s¹ za-
gadnienia poruszane w toku prac parlamentarnych oraz wynikaj¹ce ze skarg.

Wyra¿am przekonanie, ¿e sposób podejœcia NIK do problemów przedstawionych
w oœwiadczeniu z³o¿onym przez Senatora Zbigniewa Cichonia podczas 82. posiedzenia
Senatu RP zostanie uznany za wystarczaj¹cy.

Z wyrazami szacunku

Jacek Jezierski
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Wystêpujê z niniejszym oœwiadczeniem w zwi¹zku z niepokoj¹c¹ sytua-
cj¹ dotycz¹c¹ realizacji inwestycji pod nazw¹ „Budowa Centrum Studiów In-
¿ynierskich Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Che³mie – CSI PWSZ”.
Spo³ecznoœæ ziemi che³mskiej zbulwersowana jest docieraj¹cymi od kilku
miesiêcy informacjami na temat zatorów, opóŸnieñ p³atniczych wobec miej-
scowych podwykonawców i dostawców. Prokuratura Rejonowa w Che³mie
wszczê³a ju¿ dochodzenie w tej sprawie.

Inwestycja pod nazw¹ „Budowa Centrum Studiów In¿ynierskich Pañ-
stwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Che³mie – CSI PWSZ” w Che³mie
w Depu³tyczach Królewskich realizowana jest od 2010 r. przez Pañstwo-
w¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Che³mie, wspó³finansowana jest ze œrod-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Generalnym wyko-
nawc¹ przedmiotowej inwestycji jest konsorcjum z³o¿one z podmiotów Te-
hand Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Grupa 3J SA (partner konsorcjum),
wy³onione w wyniku przetargu z dnia 12 maja 2010 r., a zwi¹zane umow¹
ze zleceniodawc¹ z dnia 5 lipca 2010 r.

Zgodnie z §7 pkt 11, §8 pkt 2 i 4 wy¿ej wymienionej umowy na wyko-
nawcy inwestycji spoczywa pe³na odpowiedzialnoœæ za uchybienia i zanied-
bania pope³nione przez podwykonawców, w tym przypadku Has Sp. z o.o.
i przejmuj¹c¹ jej zadania spó³kê ¯el-Bud, obie reprezentowane przez tê sam¹
osobê. Z kolei zamawiaj¹cy (PWSZ w Che³mie), ze wzglêdu na okreœlony
w wy¿ej wymienionej umowie w §8 pkt 6 obowi¹zek akceptowania umów
z podwykonawcami spoczywaj¹cy na zamawiaj¹cym, ponosi w tym zakresie
wspó³odpowiedzialnoœæ poprzez swoj¹ zgodê na dokonanie przez generalne-
go wykonawcê zmiany podwykonawcy z ominiêciem procedury okreœlonej
w art. 87, 91 i 94 ustawy – Prawo zamówieñ publicznych.

W toku realizacji przedmiotowej inwestycji Has Sp. z o.o., bêd¹cy zlece-
niodawc¹ w stosunku do lokalnych wykonawców, spowodowa³ ju¿ w okresie
od stycznia 2011 r. zaleg³oœci w p³atnoœciach na kwotê co najmniej oko³o
300 tysiêcy z³. Podmioty te zmuszone by³y do regularnego odprowadzania po-
datku VAT, a tym samym ponosi³y dodatkowe koszty bez osi¹gania przycho-
dów okreœlonych umowami z podwykonawc¹. Wed³ug informacji inwestora
(PWSZ) na rzecz wzmiankowanego podwykonawcy dokonywano przelewów
ze œrodków zabezpieczonych przez PWSZ za poœrednictwem generalnego wy-
konawcy, jednak nie dociera³y one do dostawców i podwykonawców dalsze-
go rzêdu.

W zwi¹zku ze zg³oszeniem przez poszkodowanych roszczeñ finanso-
wych generalny wykonawca, w przekonaniu poszkodowanych dostawców
z naruszeniem art. 44 oraz 200 p.z.p. i art. 300 i 305 k.k., wskaza³ kolejny
podmiot, czyli spó³kê ¯el-Bud, która wesz³a w zakres umowy to¿samy pod
wzglêdem inwestycyjnym z zakresem spó³ki Has, ale jednoczeœnie odmówi-
³a, wespó³ z generalnym wykonawc¹ oraz zamawiaj¹cym, wejœcia w obo-
wi¹zki d³u¿nika wobec dotychczasowych podwykonawców. Nale¿y
podnieœæ, ¿e spó³ki Has i ¯el-Bud s¹ to¿same co do osoby prezesa.

Tym samym, zdaniem poszkodowanych, nale¿y za³o¿yæ, ¿e za wiedz¹
i zgod¹ generalnego wykonawcy oraz zamawiaj¹cego dosz³o do czynu okreœ-
lonego w art. 301 k.k. w zwi¹zku ze œwiadomym dzia³aniem przez Has
Sp. z o.o. na szkodê wierzycieli. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e uczestnicz¹c
w przetargu na podwykonawstwo przedmiotowej inwestycji, prezes Has
Sp. z o.o. zatai³ informacje na temat sytuacji ekonomicznej firmy uniemo¿li-
wiaj¹cej wywi¹zanie siê z umowy, jak i stanowi¹cej przeszkodê niepozwala-
j¹c¹ na przyst¹pienie do wy¿ej wymienionego zamówienia, czym dopuœci³ siê
czynu okreœlonego w art. 305 §2 na szkodê miêdzy innymi pokrzywdzonych
podmiotów lokalnych.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e zgodnie z przywo³an¹ umow¹ miêdzy PWSZ a ge-
neralnym wykonawc¹ zarówno na zamawiaj¹cym, jak i na generalnym
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wykonawcy spoczywa pe³na wspó³odpowiedzialnoœæ za realizacjê zobo-
wi¹zañ z tytu³u realizacji inwestycji, w tym tak¿e zobowi¹zañ powsta³ych
wobec poszkodowanych kontrahentów ze strony podwykonawców. Po-
nadto zachodzi podejrzenie, ¿e zamawiaj¹cy oraz generalny wykonawca,
maj¹c œwiadomoœæ zmian dokonywanych w zakresie podwykonawstwa,
zgadzaj¹c siê na nie oraz dokonuj¹c ich, dopuszczali do wykorzystania za-
pisów ustawy – Prawo zamówieñ publicznych w celu ominiêcia jej zasad.
Podwykonawca zaœ dopuœci³ siê wobec swoich kontrahentów, poszkodo-
wanych, opisanych wy¿ej czynów okreœlonych zapisami k.k. oraz przepi-
sami karnymi p.z.p.

Wszystko to razem budzi w¹tpliwoœci odnoœnie do legalnoœci procedur
stosowanych podczas realizacji wy¿ej wymienionej inwestycji prowadzonej
przez podmiot podlegaj¹cy nadzorowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego. W tej sytuacji chcia³bym uzyskaæ informacje, czy Pani Minister posia-
da wiedzê na temat sytuacji w PWSZ w Che³mie i ewentualnych zagro¿eñ dla
realizowanej przez szko³ê inwestycji w Depu³tyczach Królewskich. Chcia³bym
tak¿e od Pana Prokuratora Generalnego uzyskaæ informacjê na temat prze-
biegu postêpowania wyjaœniaj¹cego prowadzonego przez Prokuraturê Rejo-
now¹ w Che³mie, a tak¿e mo¿liwoœci objêcia go nadzorem Prokuratury
Generalnej.

Lucjan Cichosz

OdpowiedŸ
MINISTRA NAUKI
I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO

Warszawa, 13 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do przed³o¿onego przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia 9 sierpnia 2011 r.

Nr BPS/DSK-043-3939/11 oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Lucjana Ci-
chosza podczas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 sierpnia 2011 r., dotycz¹cego rea-
lizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Studiów In¿ynierskich Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w Che³mie”, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Che³mie w ramach Programu Operacyjne-
go Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 realizuje projekt inwestycyjny pn. „Centrum
Studiów In¿ynierskich Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Che³mie” dofinanso-
wany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten prowa-
dzony jest na podstawie umowy Nr POPW.01.01.00-06-014/09-00 zawartej w dniu
18 stycznia 2010 r. pomiêdzy Rektorem PWSZ w Che³mie a Polsk¹ Agencj¹ Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci jako Instytucj¹ Poœrednicz¹c¹.

Zgodnie z §17 ww. umowy Beneficjent zobowi¹zany jest poddaæ siê kontroli i audy-
towi, w zakresie prawid³owoœci realizacji Projektu, dokonywanej przez Instytucjê Po-
œrednicz¹c¹, Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹ oraz inne podmioty uprawnione do ich przepro-
wadzenia. Ponadto kwestie sprawowania kontroli nad realizacj¹ projektu reguluj¹
„Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowi¹zków Instytucji Zarz¹dzaj¹cej
Programem Operacyjnym”, zawarte w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesie-
nia 2007–2013.
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W zwi¹zku z tym, Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego wystêpuj¹cy jako dyspo-
nent œrodków z bud¿etu pañstwa, niezbêdnych na wspó³finansowanie wk³adu w³asnego
Uczelni, nie jest stron¹ w sporze wskazywanym w oœwiadczeniu Pana Senatora Lucja-
na Cichosza i nie ma kompetencji do jego rozstrzygniêcia.

Dodatkowo pragnê poinformowaæ, ¿e Rektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodo-
wej w Che³mie nie przekazywa³ informacji, które œwiadczy³yby o problemach zwi¹za-
nych z realizacj¹ omawianej inwestycji, szczególnie w kwestii opóŸnieñ w regulowaniu
zobowi¹zañ wobec miejscowych kontrahentów. Wyra¿am jednak przekonanie, ¿e stro-
ny doprowadz¹ do polubownego rozstrzygniêcia rozbie¿nych stanowisk.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
prof. Maria E. Or³owska

OdpowiedŸ
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 6.09.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 9 sierpnia 2011 roku nr BPS/DSK-043-3940/11,

przy którym przekazane zosta³o oœwiadczenie Pana Senatora Lucjana Cichosza z³o¿o-
ne podczas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 sierpnia 2011 roku, w czêœci doty-
cz¹cej podejrzenia pope³nienia przestêpstwa pokrzywdzenia wierzycieli i nieprawid³o-
woœci zwi¹zanych z przetargiem publicznym w trakcie realizacji inwestycji pod nazw¹
„Budowa Centrum Studiów In¿ynierskich Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej
w Che³mie” uprzejmie informujê co nastêpuje.

Prokurator Rejonowy w Che³mie postanowieniem z dnia 12 lipca 2011 roku sygn.
3 Ds. 47/11 wszcz¹³ œledztwo w kierunku przestêpstwa okreœlonego w art. 286 §1 k.k.
w zw. z art. 294 §1 k.k. w zb. z art. 300 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.

Strona przedmiotowa postêpowania obejmuje swoim zakresem doprowadzenie
w okresie od lipca 2010 roku do lipca 2011 roku w Che³mie i miejscowoœciach powiatu
che³mskiego do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem znacznej wartoœci w ³¹cznej
kwocie ok. 240.000 z³otych szeregu podmiotów (w tym miêdzy innymi: Us³ugi Trans-
portowe, Roboty Ziemne – Wojciech Niemczuk w Pokrówce, TRANSMIR sc. Miros³aw
i Bo¿ena Nachuniak w Che³mie, Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe SKOWRON Kolonia
¯ó³tañce, Kopalnia Piasku Czu³czyce sc. Renata i Grzegorz Ziêba), wykonuj¹cych us³u-
gi zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji z zamówienia Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodo-
wej w Che³mie, zlecone przez podwykonawców HAS sp. z o.o. w Lublinie i ¯EL-BUD
Development sp. z o.o. w Lublinie i udaremnienia zaspokojenia wy¿ej wymienionych
podmiotów jako wierzycieli.

Zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa z³o¿y³ w dniu 1 czerwca
2011 roku Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Zawodowego „Budowlani”.

Podjête dotychczas dzia³ania procesowe pozwoli³y na ustalenie, ¿e w dniu 5 lipca
2010 roku Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Che³mie (reprezentowana przez Re-

184 82. posiedzenie Senatu w dniu 5 sierpnia 2011 r.



ktora – prof. dr hab. Józefa Zaj¹ca i Kanclerza – mgr Mariana Ró¿añskiego) zawar³a jako
zamawiaj¹cy z Konsorcjum Firm: TEHAND sp. z o.o. w Lublinie i Grupa 3J SA w War-
szawie (reprezentowanym przez Prezesa Zarz¹du Zdzis³awa Paszkowskiego) jako wy-
konawc¹, umowê na realizacjê inwestycji pn. „Budowa Centrum Studiów
In¿ynierskich PWSZ – CSJ w Che³mie – etap I” wspó³finansowanej ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dalszej fazie wykonawca wyznaczy³ podwykonawców, pocz¹tkowo spó³kê z o.o.
HAS w Lublinie, a nastêpnie przejmuj¹c¹ jej zadania spó³kê z o.o. ¯EL-BUD Develop-
ment zs. w Lublinie.

W myœl uregulowañ umownych na inwestycji wykonawcy spoczywa pe³na odpowie-
dzialnoœæ za uchybienia i zaniedbania pope³nione przez podwykonawców, z kolei za-
mawiaj¹cy, ze wzglêdu na obowi¹zek akceptowania umów z podwykonawcami – ponosi
w tym zakresie wspó³odpowiedzialnoœæ, zw³aszcza wobec wymaganej zgody na dokona-
nie przez Generalnego Wykonawcê zmiany podwykonawców.

Wskazani na wstêpie kontrahenci dostarczaj¹cy towary i us³ugi zlecone przez spó³-
kê HAS nie otrzymali zap³aty w ³¹cznej kwocie oko³o 240 tysiêcy z³otych.

W zwi¹zku ze zg³oszeniem roszczeñ Generalny Wykonawca wskaza³ kolejnego pod-
wykonawcê to jest spó³kê ¯EL-BUD, która w miêdzyczasie wesz³a w zakres umowy
to¿samy z zakresem inwestycyjnym spó³ki HAS. Równie¿ i ten podmiot (podobnie jak
Generalny Wykonawca oraz Zamawiaj¹cy) odmówili zap³aty. Podkreœlenia wymaga, ¿e
obydwu podwykonawców to jest spó³kê HAS i ¯EL-BUD ³¹czy osoba Prezesa Zarz¹du.

Œledztwo jest kontynuowane i wykonywane s¹ dalsze czynnoœci procesowe.
Sprawa 3 Ds. 47/11 Prokuratury Rejonowej w Che³mie objêta jest zwierzchnim

nadzorem s³u¿bowym sprawowanym przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Lublinie Oœrodek
Zamiejscowy w Che³mie sygn. O.Z. Dsn 50/11.

Nadto uprzejmie informujê, ¿e Departament Postêpowania Przygotowawczego Pro-
kuratury Generalnej nie sprawuje nadzoru s³u¿bowego nad postêpowaniami przygoto-
wawczymi, jednak¿e przedmiotowe œledztwo pozostanie w zainteresowaniu tego¿
Departamentu.

Z powa¿aniem

Andrzej Seremet
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Pragnê zwróciæ siê do Pana w ten bezpoœredni sposób i wyraziæ niniej-
szym moje poparcie dla starañ Muzeum Kinematografii, wyra¿one w piœmie
do Pana Ministra z dnia 30 maja 2011 r., oraz dla ich wsparcia udzielonego
przez pana Krzysztofa Dudka, dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

W roku 2008 zosta³ zrealizowany film dokumentalny „Nekropolis. £ódz-
kie trójprzymierze cieni” w re¿yserii znanego i uhonorowanego wieloma na-
grodami ³ódzkiego dokumentalisty Andrzeja B. Czuldy. Finansowy udzia³
w jego powstaniu mia³ Urz¹d Miasta £odzi, marsza³ek województwa ³ódzkie-
go oraz sponsorzy: Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne, PKO Bank Pol-
ski, Opal Property Development, £ódŸ Kaliska Klub, Dalkia £ódŸ SA, PUK
„Klepsydra”.

Ju¿ od pierwszego, premierowego pokazu ten bardzo malowniczy film bu-
dzi³ wielkie zainteresowanie ³odzian. Wszystkie, bardzo liczne, pokazy gro-
madzi³y zawsze nadkomplety widzów, a premierowe wydanie stu p³yt DVD
z filmem rozesz³o siê w niespe³na dwa tygodnie. Jego emisja w TVP £ódŸ
w dniu 1 listopada 2009 r. wed³ug badañ telemetrycznych zgromadzi³a przed
telewizorami dziewiêædziesi¹t cztery tysi¹ce widzów, co podobno od czterech
lat by³o rekordem ogl¹dalnoœci ³ódzkiej TVP. Mimo up³ywu czasu film wci¹¿
cieszy siê nies³abn¹cym zainteresowaniem, zbieraj¹c nieustannie jak najlep-
sze recenzje. Ca³y czas ³odzianie dopytuj¹ siê o mo¿liwoœæ nabycia filmu
w wydaniu DVD.

Ostatnie pokazy filmu mia³y miejsce w Warszawie w Domu Sztuki na Ur-
synowie oraz na specjalnym pokazie w Senacie RP, wszêdzie wzbudzaj¹c
bardzo du¿e zainteresowanie i wywo³uj¹c s³owa uznania dla merytorycznej
i artystycznej wizji filmu.

Od samego pocz¹tku planowane by³o wydanie go w liczbie tysi¹ca p³yt
DVD w czterech wersjach jêzykowych, z czego czêœæ mia³a stanowiæ materia³
promocyjny UM £odzi, a tak¿e innych instytucji intensywnie dzia³aj¹cych
w interesie ratowania zabytków Starego Cmentarza, który jest trzecim naj-
wartoœciowszym pod tym wzglêdem cmentarzem w Polsce i jedynym trójwy-
znaniowym w Europie. Ponadto jest miejscem, gdzie zostali pochowani
za³o¿yciele naszego miasta – wielcy ³ódzcy fabrykanci.

Niestety obowi¹zuj¹ce przepisy nie pozwalaj¹ Urzêdowi Miasta na po-
krycie kosztów produkcji tego filmu z bud¿etu miasta.

Bêd¹c, tak jak i inni, g³êboko przekonany o bardzo wysokiej randze pro-
mocyjnej i artystycznej filmu „Nekropolis”, pragnê zwróciæ siê do Pana Mini-
stra z poparciem dla proœby skierowanej przez Muzeum Kinematografii,
i popieranej z ca³ym przekonaniem przez Narodowe Centrum Kultury, o przy-
znanie dotacji na ten szczytny i tak bardzo potrzebny cel.

Realizacja, a potem liczne pokazy tego filmu zaowocowa³y wzmo¿on¹
dyskusj¹ o koniecznoœci ratowania zabytków Starego Cmentarza w £odzi,
jak równie¿ o samym jego promowaniu. W dniu 9 grudnia 2010 r. odby³a siê
z mojej inicjatywy debata na ten temat w Urzêdzie Miasta, w której oprócz rad-
nych uczestniczy³y równie¿ pani prezydent Hanna Zdanowska i wiceprezy-
dent Agnieszka Nowak. Wszyscy byli zgodni co do tego, ¿e ten trójwy-
znaniowy cmentarz jest jednym z najcenniejszych zabytków naszego miasta,
zaœ kaplica Scheiblera – per³¹ w europejskiej sztuce neogotyckiej.
Niestety Stary Cmentarz mimo licznych albumów nie ma rzetelnego i pe³nego
przewodnika, który pozwoli³by zwiedzaj¹cym zapoznaæ siê dog³êbnie z histo-
ri¹ tego miejsca pochówku ³ódzkich fabrykantów, artystów, lekarzy, bohate-
rów wojennych i wielu innych ludzi, których dzia³alnoœæ przyczyni³a siê do
powstania £odzi.

Napisania takiego przewodnika podj¹³ siê re¿yser powsta³ego filmu – An-
drzej B. Czulda. Pomoc przy tego typu pracy zadeklarowa³o Towarzystwo
Opieki nad Starym Cmentarzem, Fundacja Kaplicy Scheiblera, a tak¿e ³ódzcy
przewodnicy, których wiedza o tym miejscu jest nie do przecenienia. Wstêpne
za³o¿enia poczynione przez przysz³ego autora oraz ewentualnego wydawcê
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Micha³a Koliñskiego, Dom Wydawniczy Ksiê¿y M³yn, zak³adaj¹ nak³ad w licz-
bie dwóch tysiêcy egzemplarzy, objêtoœæ czterystu stron i zamieszczenie
oko³o trzystu piêædziesiêciu barwnych fotografii wraz z dok³adnymi opisami.
Napisanie takiego przewodnika jest dzie³em pracoch³onnym, a wykonanie ty-
lu artystycznych zdjêæ, które mo¿e wykonaæ sam autor, równie¿ wymaga
wielotygodniowych wycieczek na Stary Cmentarz.

W tej sprawie równie¿ chcia³bym wyraziæ swoje gor¹ce poparcie i zwróciæ
siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie siê roli mecenasa i przyznanie dota-
cji, co jest jedyn¹ drog¹ do powstania nowego i pe³nego przewodnika Starego
Cmentarza w £odzi.

Mam g³êbok¹ nadziejê, i¿ zechce Pan Minister podzieliæ moje przekonania.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 1.09.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odnosz¹c siê do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Macieja Grubskiego

(BPS/DSK-043-3941/11 z dnia 9 sierpnia 2011 roku), dotycz¹cego przyznania dotacji
na wydanie p³yt DVD z filmem Nekropolis. £ódzkie trójprzymierze cieni oraz wydanie
przewodnika po Starym Cmentarzu w £odzi, z przykroœci¹ zmuszony jestem poinfor-
mowaæ, ¿e z powodu trudnej sytuacji finansowej – mimo ca³ej ¿yczliwoœci dla projektu
Muzeum Kinematografii i Miasta £odzi – nie mam mo¿liwoœci wsparcia jego realizacji
w roku 2011.

Trwaj¹ obecnie prace nad uruchomieniem Programów Ministra KiDN na rok 2012.
Programy MKiDN s¹ sposobem przyznawania wsparcia finansowego na ró¿norodne
przedsiêwziêcia kulturalne i edukacyjne. Podstaw¹ otrzymania dotacji jest z³o¿enie
wniosku wraz z wymaganymi za³¹cznikami do w³aœciwego Programu. Termin pierwsze-
go naboru wniosków up³ywa 30 listopada 2011 roku.

Ponadto w ramach Funduszu Promocji Twórczoœci udzielane s¹ dofinansowania na
pokrycie ca³oœci lub czêœci kosztów wydañ utworów o szczególnym znaczeniu dla kul-
tury i nauki polskiej. Wnioski o dofinansowanie z FPT na rok 2012 mo¿na sk³adaæ do
30 stycznia 2012 roku.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatorów Macieja Grubskiego, Gra¿yny Sztark,
Leszka Piechoty, Stanis³awa Gorczycy, Leona Kieresa,

Piotra Andrzejewskiego, Edmunda Wittbrodta, Piotra Kalety,
Andrzeja Misio³ka, Ma³gorzaty Adamczak, Marka Konopki,

Jana Olecha, Witolda Idczaka, Ryszarda Bendera oraz Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W 2012 r. przypada okr¹g³a, siedemdziesi¹ta, rocznica ewakuacji do Ira-

nu ¿o³nierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej oraz skupionych wokó³
niej polskich cywilów, w tym licznych, osieroconych polskich dzieci. Dzisiaj
œwiadectwem tamtych wydarzeñ oraz ich nastêpstw s¹ miêdzy innymi pol-
skie cmentarze na terenie Iranu. Dotychczasowe wysi³ki polskich w³adz i do-
bra wspó³praca z Iranem pozwoli³y na utrzymanie ich w godnym stanie.

Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna jest w szczególny sposób zaintere-
sowana wykorzystaniem przypadaj¹cej w przysz³ym roku rocznicy do przy-
pomnienia szerokiej publicznoœci wydarzeñ i losów Polaków sprzed
siedemdziesiêciu lat oraz podjêcia dzia³añ w celu dalszego zabezpieczenia
polskich miejsc pamiêci narodowej na terenie Iranu.

Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna zwraca siê do Pana Ministra o in-
formacjê w nastêpuj¹cych sprawach.

Jakie przygotowania podejmowane s¹ przez MSZ w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹
siê 70. rocznic¹ ewakuacji armii genera³a W³adys³awa Andersa do Iranu?

W jakim zakresie Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna mo¿e wspomóc
MSZ w zwi¹zku z przywo³an¹ rocznic¹?

OdpowiedŸ

Warszawa, 19 sierpnia 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Macieja Grubskiego i innych sena-

torów Polsko-Irañskiej Grupy Parlamentarnej, z³o¿one podczas 82. posiedzenia Senatu
dotycz¹ce upamiêtnienia 70. rocznicy ewakuacji Polaków z ZSRR do Iranu (pismo
nr BPS/DSK-043-3942/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r.) uprzejmie informujê, ¿e w okresie
pomiêdzy 1942 a 1944 rokiem przez terytorium Iranu przewinê³o siê ³¹cznie 115 tys.
¿o³nierzy armii gen. Andersa oraz 35 tys. cywilów. Po 1943 r. w Iranie pozosta³o
ok. 9 tys. Polaków, których znaczny procent stanowi³y dzieci wys³ane nastêpnie do Austra-
lii, Nowej Zelandii, RPA i Egiptu. Œwiadectwem pobytu Polaków na terytorium Iranu s¹
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Przewodnicz¹cy Polsko-Irañskiej
Grupy Parlamentarnej Maciej Grubski
Gra¿yna Sztark
Leszek Piechota
Stanis³aw Gorczyca
Leon Kieres
Piotr Andrzejewski
Edmund Wittbrodt

Piotr Kaleta
Andrzej Misio³ek
Ma³gorzata Adamczak
Marek Konopka
Jan Olech
Witold Idczak
Ryszard Bender
Grzegorz Czelej



nekropolia i kwatery cmentarne w Teheranie, Isfahanie, Bandar-e Anzali, Maszchadzie
i Ahwazie.

Uwzglêdniaj¹c wagê armii gen. Andersa w historii II wojny œwiatowej dla Polski
i œwiata, jak równie¿ przypadaj¹c¹ na rok 2012 okr¹g³¹ rocznicê wspomnianych wyda-
rzeñ, w planach Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Teheranie w zakresie obchodów
70. rocznicy ewakuacji Polaków z ZSRR do Iranu znalaz³y siê:

1. Wizyta oficjalnej delegacji przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, MSZ, MON, ROPWiM,
Urzêdu ds. KiOR, kombatantów, przedstawicieli rodzin i by³ych uchodŸców oraz
dziennikarzy. W programie m.in. uroczystoœci na cmentarzach w Teheranie
i Bandar-e Anzali nad Morzem Kaspijskim, dok¹d przybywa³y transporty z Kras-
nowodzka (obecnie Turkmenbaszy w Turkmenistanie).

2. Organizacja polsko-irañskich konferencji i seminariów naukowych nt. obecnoœci
Polaków w Iranie, w szczególnoœci podczas II wojny œwiatowej oraz stosunków
polsko-irañskich.

3. Organizacja i prezentacja wystaw zdjêæ i dokumentów:
a. nt. Polaków w Iranie w 1942 r.;
b. pt. „Dzieci Isfahanu”;
c. nt. losów niedŸwiedzia „¿o³nierza” Wojtka (dla dzieci).

4. Wsparcie nastêpuj¹cych inicjatyw:
a. „II Œwiatowego Zjazdu Wilniuków” dot. ustanowienia tzw. Szlaku Armii Andersa

na terenie Iranu;
b. polsko-irañskiej koprodukcji filmowej pt. „Ma³gorzata 1945” w re¿yserii wybitnego

irañskiego re¿ysera Khosrow Sinai nt. Polaków w Iranie podczas II wojny œwia-
towej.

5. Prezentacja dorobku filmowego nt. Polaków w Iranie (m.in. „Lost Requiem” w re¿.
Khosrow Sinai oraz filmy dokumentalne Anny Walczak, w tym, pt. „Kres podró¿y”).

Przedstawiony program ma charakter ramowy, zostanie on w IV kwartale br.
uszczegó³owiony i uzupe³niony.

Jakkolwiek g³ówne obchody odbêd¹ siê w Iranie, przewiduje siê w³¹czenie do nie-
których projektów placówek w Kazachstanie, Uzbekistanie i Turkmenistanie.

Z uwagi na specyfikê lokaln¹ (warunki klimatyczne oraz wzglêdy kalendarza mu-
zu³mañskiego – zakoñczenie Ramadanu – ok. 18 sierpnia 2012) g³ówne uroczystoœci
planowane s¹ na wrzesieñ 2012 r.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wprowadzenie zmian w punk-

tacji wniosków o dotacje w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokal-
nych w celu zwiêkszenia szans projektów dotycz¹cych usuwania szkód po-
wstaj¹cych w lokalnej infrastrukturze drogowej, spowodowanych wywozem
kruszyw.

Szanowny Panie Ministrze!
Dolny Œl¹sk jest najwa¿niejszym miejscem eksploatacji i wywozu kru-

szyw drogowych, szczególnie z powiatów: dzier¿oniowskiego, z¹bkowickie-
go, k³odzkiego i œwidnickiego. Niestety ich wywóz prowadzi do degradacji
gminnych, powiatowych i wojewódzkich dróg transportowych. Powoduje to
negatywne skutki dla mieszkañców i samorz¹dów regionu Dolnego Œl¹ska,
szczególnie wspomnianych wczeœniej powiatów: dzier¿oniowskiego, z¹bko-
wickiego, k³odzkiego oraz œwidnickiego.

Przewiduje siê, ¿e oko³o 400 mln ton kruszyw i 1 miliard ton mas ziemnych
oraz skalnych bêdzie potrzebnych do wybudowania dróg do 2015 r. Lokalne
drogi znacznie ucierpia³y podczas powodzi, a wywóz kruszyw powoduje ich
dodatkow¹ degradacjê, z którymi gminy i powiaty sobie nie radz¹.

W zwi¹zku z powy¿szym apelujê do Pana Ministra o przygotowanie
uchwa³y, która wprowadzi zmiany w punktacji wniosków o dotacje w Naro-
dowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych, tak aby projekty nastawione
na usuwanie szkód, powstaj¹cych w wyniku degradacji dróg w lokalnej in-
frastrukturze drogowej spowodowanej wywozem kruszyw, mia³y szanse na
realizacje.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Jurcewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 9 sierpnia 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-3946/11) przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Stanis³awa
Jurcewicza podczas 82. posiedzenia Senatu w dniu 5 sierpnia 2011 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w punktacji wniosków o dotacje z „Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 2008–2011” w celu zwiêkszenia szans projektów dotycz¹cych
usuwania szkód powstaj¹cych w lokalnej infrastrukturze drogowej, spowodowanych
wywozem kruszyw, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008–2011, ustanowiony uchwa³¹ Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 paŸdzierni-
ka 2008 roku, jest instrumentem pomocy Rz¹du dla jednostek samorz¹du terytorial-
nego w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych z przebudow¹, budow¹ oraz remontami
dróg lokalnych. S³u¿y on wzmocnieniu zdolnoœci inwestycyjnej samorz¹du lokalnego
w obszarze drogownictwa, poprzez wsparcie realizowanych w tym zakresie zadañ gmin
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i powiatów œrodkami dotacji celowej z bud¿etu pañstwa. Dziêki rz¹dowemu wsparciu,
w dwóch rocznych edycjach wspomnianego Programu, jednostki samorz¹du terytorial-
nego zrealizowa³y ponad 2,2 tys. lokalnych inwestycji na drogach gminnych i powiato-
wych. Zadaniami dofinansowanymi w ramach Programu objêtych zosta³o ³¹cznie ok.
5,6 tys. km dróg lokalnych, w tym ok. 2,4 tys. km dróg gminnych i ok. 3,2 tys. km dróg
powiatowych. W trwaj¹cej ostatniej edycji rocznej obowi¹zuj¹cego Programu, podejmo-
wana jest realizacja projektów inwestycyjnych i remontowych, których istotna czêœæ
s³u¿yæ bêdzie odbudowie i modernizacji dróg zniszczonych lub uszkodzonych w wyni-
ku ubieg³orocznej powodzi.

Dotychczasowe wyniki realizacji Programu wskazuj¹ na prawdopodobieñstwo zna-
cz¹cego przekroczenia zak³adanego wstêpnie przez Radê Ministrów rezultatu koñco-
wego, jakim mia³a byæ modernizacja ok. 6 tys. km dróg lokalnych. Przy za³o¿eniu
utrzymania w 2011 roku poziomu wykonania zadañ inwestycyjnych i remontowych
osi¹gniêtego w latach poprzednich, ostatecznym efektem funkcjonowania Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 mo¿e byæ realizacja inwestycji lo-
kalnych obejmuj¹cych ³¹cznie ok. 8 tys. km dróg samorz¹dowych, maj¹cych kluczowe
znaczenie dla rozwoju gmin i powiatów oraz poprawy warunków i jakoœci ¿ycia ich mie-
szkañców. Rozmiar lokalnych inwestycji drogowych, realizowanych dziêki wsparciu
œrodkami bud¿etu pañstwa, stanowi potwierdzenie znaczenia ww. Programu, jako sku-
tecznej formy wspó³dzia³ania Rz¹du i samorz¹du terytorialnego na rzecz zaspokojenia
zbiorowych potrzeb obywateli w sferze infrastruktury komunikacyjnej. Efekty wdro¿e-
nia Programu wskazuj¹ na korzyœci p³yn¹ce z po³¹czenia wysi³ków wspólnot samo-
rz¹dowych oraz administracji rz¹dowej, podejmowanych w tak wa¿nym dla spo³ecz-
noœci lokalnych obszarze drogownictwa.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011, jak ka¿dy program
wieloletni, obowi¹zuje w ograniczonym horyzoncie czasowym i 2011 rok jest ostat-
nim rokiem jego funkcjonowania. Tym niemniej, wymierne rezultaty wykonania Pro-
gramu w kolejnych latach jego realizacji oraz ich udzia³ w zaspokajaniu potrzeb
spo³ecznoœci lokalnych w zakresie dostêpu do funkcjonalnej infrastruktury drogo-
wej, przemawiaj¹ za zasadnoœci¹ kontynuacji wdro¿onych w tym obszarze dzia³añ
prorozwojowych po 2011 roku. W tym celu, w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych
i Administracji podjête zosta³y prace nad przygotowaniem projektów dokumentów
niezbêdnych do wdro¿enia nowego programu rz¹dowego, który stanowi³by kontynua-
cjê dotychczasowego Programu wieloletniego. Efektem tych prac jest projekt progra-
mu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ – Rozwój”, który by³ ju¿ przedmiotem konsultacji z jednost-
kami samorz¹du terytorialnego.

Projekt nowego programu wieloletniego przewiduje rozbudowany system kryteriów
oceny wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych, stanowi¹cy odzwierciedlenie
rozszerzonego w stosunku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008–2011 katalogu szczegó³owych celów programowych, uwzglêdniaj¹cego prioryte-
towe aspekty bezpieczeñstwa u¿ytkowników dróg oraz spo³ecznoœci lokalnych, dostêp-
noœci komunikacyjnej, a tak¿e efektywnoœci instytucji publicznych. Zarówno
dotychczas obowi¹zuj¹cy, jak i projektowany nowy system oceny wniosków, nie zawie-
ra natomiast kryteriów odnosz¹cych siê do stanu technicznego dróg, z wyj¹tkiem przy-
padku ich uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku klêski ¿ywio³owej, a wiêc zdarzenia
nag³ego, którego czas, miejsce i skala wyst¹pienia s¹ trudne lub niemo¿liwe do przewi-
dzenia, a skutki – nierzadko katastrofalne dla infrastruktury drogowej. Wynikaj¹cy
z zapisów programowych brak powi¹zania stanu technicznego drogi z ocen¹ wniosku
o wsparcie zadania inwestycyjno-remontowego ma racjonalne i pragmatyczne uzasad-
nienie. Przyjêcie rozwi¹zania premiuj¹cego wnioski o dofinansowanie inwestycji na
drogach bêd¹cych w z³ym stanie technicznym, mog³oby bowiem sk³aniaæ zarz¹dców
dróg lokalnych do zwlekania z podejmowaniem dzia³añ naprawczych, w nadziei zwiêk-
szenia szans na ich dofinansowanie z bud¿etu pañstwa w ramach programu wielolet-
niego. Skutek taki by³by sprzeczny z wyznaczonymi przez Radê Ministrów celami
programowymi.
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Z tych wzglêdów nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona w projekcie nowego programu wielo-
letniego przywo³ana w przedmiotowym wyst¹pieniu zmiana dotycz¹ca uzupe³nienia
systemu naboru wniosków o kryterium preferuj¹ce projekty zak³adaj¹ce modernizacjê
dróg szczególnie nara¿onych na uszkodzenia w wyniku transportu kruszyw. Nie ozna-
cza to jednak, i¿ wnioski odnosz¹ce siê do takich dróg lokalnych nie mog¹ korzystaæ
z preferencji wynikaj¹cych z innych projektowanych kryteriów oceny. Mo¿na do nich
zaliczyæ w szczególnoœci przewidziane w projekcie nowego programu kryterium uwz-
glêdniaj¹ce wp³yw realizacji zadania na poprawê dostêpnoœci komunikacyjnej lokal-
nych oœrodków gospodarczych, a tak¿e przedsiêbiorstw i zak³adów pracy o istotnym
znaczeniu dla spo³ecznoœci lokalnej, za jakie mo¿na z pewnoœci¹ uznaæ m.in. kopalnie
kruszyw.

Przedstawiaj¹c powy¿sze pragnê dodatkowo poinformowaæ, i¿ projekt programu
wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpie-
czeñstwo – Dostêpnoœæ – Rozwój”, jest obecnie przedmiotem uzgodnieñ miêdzyresorto-
wych. Po ich zakoñczeniu oraz zaopiniowaniu projektu przez Komisjê Wspóln¹ Rz¹du
i Samorz¹du Terytorialnego, zostanie on skierowany do rozpatrzenia przez Sta³y Komi-
tet Rady Ministrów, a nastêpnie – przed³o¿ony Radzie Ministrów. Harmonogram nowe-
go programu wieloletniego przewiduje przeprowadzenie przez wojewodów pierwszego
naboru wniosków jednostek samorz¹du terytorialnego o dofinansowanie inwestycji
drogowych we wrzeœniu 2011 roku.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu

192 82. posiedzenie Senatu w dniu 5 sierpnia 2011 r.



Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz do szefa Urzêdu do spraw Cudzoziemców Rafa³a Rogali

Z wielkim niepokojem przyj¹³em pojawiaj¹ce siê w kaliskich mediach in-
formacje dotycz¹ce trudnej sytuacji pana T. V. A. Ten trzydziestodwuletni Ni-
geryjczyk przebywa w Kaliszu od maja 2010 r. W dniu 2 lutego 2011 r. w S.
wzi¹³ œlub z obywatelk¹ Polski, pani¹ Halin¹ M. W lipcu bie¿¹cego roku pañ-
stwu A. urodzi³ siê syn.

W dniu 15 lutego 2011 r. pan V. wyst¹pi³ do wojewody wielkopolskiego
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas okreœlony
i wydanie karty pobytu. W dniu 25 lipca 2011 r. pan A. otrzyma³ od wojewo-
dy wielkopolskiego decyzjê (SO.VI-19.6151-187/11) dotycz¹c¹ odmowy ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. W uzasadnieniu powy¿szej decyzji wojewoda wielkopolski powo³uje
siê na fakt, ¿e grecka wiza, której kopia zosta³a do³¹czona do wspomnianego
wniosku, okaza³a siê dokumentem sfa³szowanym, co jest przedmiotem spra-
wy tocz¹cej siê przed S¹dem Rejonowym w Kaliszu. Z wyjaœnieñ uzyskanych
od pana A. wynika, i¿ nie mia³ on pojêcia o tym, ¿e wiza uzyskana w Grecji jest
fa³szywa, gdy¿ za³atwia³ j¹ przez biuro prawne. Dodatkowo kilka razy by³ legi-
tymowany przez policjê w Niemczech oraz w Polsce i nikt nie zwróci³ uwagi na
to, ¿e wiza jest fa³szywa. Nie mo¿na odpowiadaæ za pos³ugiwanie siê fa³szy-
wym dokumentem, jeœli nie mia³o siê œwiadomoœci braku jego autentycznoœci.
Ponadto wojewoda w swej decyzji sugeruje, ¿e ma³¿eñstwo to zosta³o zawarte
dla pozoru, czemu w oczywisty sposób przeczy fakt urodzenia siê dziecka.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wska-
zanie mo¿liwoœci za³atwienia powy¿szej sprawy w ramach obowi¹zuj¹cego
w naszym kraju prawa, poniewa¿ pan A. nie mo¿e uzyskaæ meldunku, pracy i,
co za tym idzie, nie mo¿e zapewniæ bytu swojej rodzinie.

Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e wydana decyzja jest, w moim odczuciu, niezgod-
na z konstytucj¹ oraz z przepisami o ochronie rodziny.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 14 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 9 sierpnia 2011 r., przy którym przes³ane zosta³o

oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Piotra Kaletê na 82. posiedzeniu Senatu w dniu
5 sierpnia 2011 r. w sprawie obywatela Nigerii T. V. A. uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Wobec wymienionego obywatela Nigerii toczy siê postêpowanie przed S¹dem Rejo-
nowym w Kaliszu, w którym jest oskar¿ony o pope³nienie przestêpstwa okreœlonego
w art. 270 §1 kodeksu karnego – to jest o to, ¿e w dniu 11.04.2011 roku w Kaliszu pod-
czas przeprowadzania przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej kontroli legalnoœci po-
bytu, legitymowa³ siê paszportem nigeryjskim z umieszczon¹ w nim greck¹ kart¹
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pobytu z wype³nieniem odbiegaj¹cym od ustalonego wzoru, której blankiet figuruje
w Systemie Informacyjnym Schengen jako skradziony.

W toku tego postêpowania s¹d nie stosowa³ wobec oskar¿onego œrodków zapobie-
gawczych. Oskar¿onemu zosta³ wyznaczony obroñca z urzêdu. Na dzieñ 22.09.2011 ro-
ku s¹d wyznaczy³ posiedzenie w przedmiocie wniosku prokuratora o skazanie oskar¿o-
nego bez rozprawy w trybie okreœlonym w art. 335 §1 kodeksu postêpowania karnego
i orzeczenie wobec niego kary 4 miesiêcy pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawie-
szeniem jej wykonania na okres 2 lat próby.

Zgodnie z art. 343 k.p.k., uwzglêdniaj¹c wniosek prokuratora, s¹d skazuje oskar-
¿onego wyrokiem bez przeprowadzenia postêpowania dowodowego. Zgodnie z art. 335
§1 k.p.k., przes³ank¹ zastosowania tej instytucji jest uzgodnienie z oskar¿onym kary
lub œrodka karnego, który ma zostaæ orzeczony. Ponadto okolicznoœci pope³nienia
przestêpstwa nie mog¹ budziæ w¹tpliwoœci, a postawa oskar¿onego musi wskazywaæ,
¿e cele postêpowania zostan¹ osi¹gniête. Je¿eli natomiast s¹d uzna, ¿e nie zachodz¹
podstawy do uwzglêdnienia wniosku prokuratora, sprawa podlega rozpoznaniu na za-
sadach ogólnych.

Minister Sprawiedliwoœci nie ma kompetencji do wp³ywania na decyzje podejmowa-
ne przez s¹d, bowiem zgodnie z art. 173 Konstytucji, s¹dy i trybuna³y s¹ w³adz¹ odrêbn¹
i niezale¿n¹ od innych w³adz, a zgodnie z art. 178 ust. 1 Konstytucji, sêdziowie w spra-
wowaniu swojego urzêdu s¹ niezawiœli i podlegaj¹ tylko Konstytucji oraz ustawom.

Ponadto informujê, ¿e w zakresie zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wy³¹cznie w³aœciwy jest Prezes Urzêdu do spraw
Cudzoziemców, do którego oœwiadczenie senatora tak¿e zosta³o skierowane.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Igor Dzialuk
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
SZEFA URZÊDU
DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

Warszawa, 22.08.2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na Oœwiadczenie z³o¿one przez senatora, pana Piotra Kaletê na

82. posiedzeniu Senatu w dniu 5 sierpnia 2011 r. uprzejmie wyjaœniam co nastêpuje.
Obywatel Federalnej Republiki Nigerii pan T. V. A., w dniu 15.02.2011 r. wyst¹pi³

z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie mu zezwolenia na zamieszka-
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nie na czas oznaczony z uwagi na zawarcie w dniu 02.02.2011 r. zwi¹zku ma³¿eñskiego
z obywatelk¹ polsk¹ pani¹ Halin¹ A. Do postêpowania cudzoziemiec do³¹czy³ kopiê
greckiego tytu³u pobytowego. W dniu 29.03.2011 r. pan T. V. A. w toku postêpowania
administracyjnego z³o¿y³ zeznania do protoko³u, pouczony o odpowiedzial- noœci kar-
nej za sk³adanie fa³szywych zeznañ. Z wyjaœnieñ cudzoziemca wynika, ¿e mieszka³
w Republice Greckiej 2 dni w 2009 r., z³o¿y³ podanie o pobyt, ale nie wie w jakiej insty-
tucji. Wojewoda Wielkopolski w trakcie prowadzonego postêpowania uzyska³ w dniu
12.04.2011 r. informacjê, i¿ dokument pobytowy, przedstawiony przez pana T. V. A. fi-
guruje w Systemie Informacyjnym Schengen jako dokument skradziony. W zwi¹zku
z powy¿szym, cudzoziemiec wniós³ o dobrowolne poddanie siê karze w wymiarze 4 mie-
siêcy pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu jej wykonania na okres 2 lat próby. Nastêp-
nie w dniu 12.07.2011 r. wp³ynê³a do organu II instancji informacja z Biura
Miêdzynarodowej Wspó³pracy Policji Komendy G³ównej Policji w Warszawie, potwier-
dzaj¹ca, ¿e zezwolenie na pobyt, które przed³o¿y³ zainteresowany nale¿y do serii skra-
dzionych dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych Republiki Greckiej.

Maj¹c na uwadze powy¿sze ustalenia, Wojewoda Wielkopolski decyzj¹ z dnia
25.07.2011 r. Nr SO.VI-19.6151-187/11 odmówi³ udzielenia cudzoziemcowi zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony, wskazuj¹c w podstawie prawnej art. 57 ust. 1
pkt 6 lit. a) i b) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r.,
Nr 234, pozycja 1694 z póŸn. zm.), a tak¿e art. 57 ust. 1 pkt 9 ustawy (nielegalny pobyt).

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 6 lit. a) i b) ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemcowi od-
mawia siê udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, je¿eli w postêpo-
waniu o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony:

� z³o¿y³ wniosek lub do³¹czy³ do niego dokumenty zawieraj¹ce nieprawdziwe dane
osobowe lub fa³szywe informacje,

� zezna³ nieprawdê lub zatai³ prawdê albo, w celu u¿ycia za autentyczny, podrobi³
lub przerobi³ dokument b¹dŸ takiego dokumentu jako autentycznego u¿ywa³.

Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Wojewoda Wielkopolski nie stwierdzi³ w swoim
rozstrzygniêciu, ¿e ma³¿eñstwo cudzoziemca z obywatelk¹ polsk¹ zosta³o zawarte dla
pozoru, natomiast ewentualne sugestie tego dotycz¹ce nie stanowi³y podstawy praw-
nej rozstrzygniêcia.

Odnoœnie do sugerowanej przez pana senatora niezgodnoœci decyzji z ustaw¹ z dnia
2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., Nr 78,
poz. 483, sprostowanie Dz. U. z 2001 r., Nr 28, poz. 319) w czêœci dotycz¹cej ochrony
praw rodziny, uprzejmie wyjaœniam, ¿e rozstrzygniêcie wydawane na podstawie art. 57
ust. 1 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach, nale¿y do kategorii rozstrzygniêæ obligatoryj-
nych, skutkuj¹cych odmow¹ udzielenia wnioskowanego zezwolenia w przypadku ich
wyst¹pienia.

Art. 37 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, ¿e cudzoziemcy maj¹ prawo
korzystania z praw zapisanych w Konstytucji z wy³¹czeniem okolicznoœci okreœlonych
w ustawach, m.in. ustawie o cudzoziemcach. Ustawa zasadnicza zapewnia wprawdzie
prawo do ochrony prawnej ¿ycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz
do decydowania o swoim ¿yciu osobistym jak równie¿ prawo do nauki, jednak nie mo¿-
na traktowaæ tego zapewnienia w kategoriach bezwarunkowej gwarancji w stosunku
do osób niewywi¹zuj¹cych siê z obowi¹zku respektowania przepisów prawa obowi¹zu-
j¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak stanowi art. 83, ka¿dy, w tym rów-
nie¿ cudzoziemcy (w tym ma³¿onkowie obywateli polskich), ma obowi¹zek przestrze-
gania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e organ I instancji maj¹c na uwadze uzyskane informacje
i przedstawione dokumenty, nie móg³ ich zbagatelizowaæ i nie uwzglêdniæ przy rozpa-
trywaniu sprawy. Nie bez znaczenia jest fakt, i¿ pan T. V. A. przed wydaniem decyzji
przez Wojewodê Wielkopolskiego dobrowolnie podda³ siê karze, co stanowi³o potwier-
dzenie jego œwiadomoœci pos³ugiwania siê skradzionym dokumentem.

Abstrahuj¹c od powy¿szego, rozstrzygniêcie Wojewody Wielkopolskiego nie jest
ostateczne i zostanie poddane kontroli instancyjnej z uwagi na wniesione przez cudzo-
ziemca odwo³anie w ustawowym terminie.
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W przypadku uznania przez organ odwo³awczy zasadnoœci wydanej decyzji, pan
T. V. A. bêdzie móg³ wyst¹piæ z kolejnym wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony, gdy¿ w przypadku niepos³ugiwania siê przez niego ww. doku-
mentem pobytowym, zarzut z art. 57 ust. 1 pkt 6 lit a) ustawy o cudzoziemcach nie bê-
dzie mia³ zastosowania.

Z powa¿aniem

w z. DYREKTOR GENERALNY
Urzêdu do Spraw Cudzoziemców
Arkadiusz Szymañski



Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Najwa¿niejszym zadaniem stacji sanitarno-epidemiologicznych jest czu-

wanie nad bezpieczeñstwem zdrowia publicznego, jednak¿e w ostatnich la-
tach postêpuje degradacja tych instytucji. Pracownicy i przedstawiciele
organizacji zwi¹zkowych z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Tarno-
wie i Wieliczce poprosili mnie o pomoc, zwracaj¹c uwagê na trudn¹ sytuacjê
instytucji, w której pracuj¹.

Najwa¿niejsze problemy stacji sanitarnych to wieloletnie zaniedbania fi-
nansowe w obszarze utrzymania stacji, prowadzenia dzia³alnoœci kontrolnej
i laboratoryjnej oraz wynagrodzeñ pracowników. Nie bez znaczenia dla tych
instytucji by³y dochody w³asne, które pozwala³y na regulowanie zobowi¹zañ
wynikaj¹cych ze statutowej dzia³alnoœci. Likwidacja tych dochodów prowa-
dzi do destabilizacji, zachwiania p³ynnoœci finansowej oraz likwidacji akre-
dytowanych laboratoriów. Najwa¿niejsze postulaty pracowników stacji
sanitarnych to: ponowne w³¹czenie Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w struk-
tury Ministerstwa Zdrowia; stworzenie uregulowañ prawnych zabezpiecza-
j¹cych finansowanie dzia³alnoœci nadzorowanej, zapobiegawczej i labora-
toryjnej Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej; oraz podwy¿ki wynagrodzeñ dla
pracowników. Wobec powy¿szego, proszê Pana o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce
pytania.

1. Jakie jest stanowisko rz¹du wobec postulatów pracowników stacji sa-
nitarnych, w szczególnoœci dotycz¹cych wynagrodzeñ?

2. Czy rozwa¿ane jest ponowne w³¹czenie Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
do struktury resortu zdrowia?

3. Dlaczego stacje sanitarne zosta³y pozbawione dochodów w³asnych?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2011.09.05

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
zgodnie z pismem z dnia 12 sierpnia 2011 r., znak: DSPA-4813-757-(1)/11,

w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Macieja Klimê, Senatora Rzeczypo-
spolitej Polskiej podczas 82. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
5 sierpnia 2011 r. uprzejmie informujê, co nastêpuje.

W zwi¹zku ze zmianami, jakie zosta³y wprowadzone w ustawie z dnia 14 marca
1985 r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z póŸn.
zm., dalej zwan¹ ustaw¹) przez art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie nie-
których ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ administracji
publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z póŸn. zm.), który wszed³ w ¿ycie
1 stycznia 2010 r., uprawnienia organu za³o¿ycielskiego w stosunku do wojewódzkich
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i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przys³uguj¹ce ministrowi w³aœci-
wemu ds. zdrowia zosta³y przekazane wojewodom.

Jednoczeœnie, dalsze zmiany w funkcjonowaniu wojewódzkich i powiatowych sta-
cji sanitarno-epidemiologicznych zosta³y wprowadzone w art. 10 ust. 4a ustawy
w brzmieniu ustalonym przez art. 130 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci
leczniczej Dz. U. Nr 112, poz. 654). Od dnia 1 lipca 2011 r. wojewoda posiada upraw-
nienia podmiotu tworz¹cego w stosunku do wojewódzkiej i powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy, stacja sanitarno-epidemiologiczna jest jednostk¹
bud¿etow¹ bêd¹c¹ podmiotem leczniczym finansowanym z bud¿etu pañstwa.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze, zarówno Minister Zdrowia, jak i G³ówny Inspektor Sa-
nitarny nie bior¹ udzia³u w procesie ustalania œrodków bud¿etowych dla wojewódz-
kich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Odpowiedni wojewodowie s¹
dysponentami g³ównymi œrodków bud¿etowych, bior¹ udzia³ w planowaniu œrodków
bud¿etowych, w oparciu o za³o¿enia okreœlone przez Ministerstwo Finansów, które
przekazuje wstêpne kwoty wydatków oraz zasady i wytyczne do opracowania projektu
bud¿etu.

Z danych zebranych przez Ministerstwo Zdrowia i G³ówny Inspektorat Sanitarny
wynika, ¿e œrednie wynagrodzenie pracowników Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w la-
tach 2009–2010, w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicz-
nych wynios³o:

� nastanowiskachkierowniczychw2009r. –5002z³brutto,w2010r. –5112z³brutto;
� na pozosta³ych stanowiskach w 2009 r. – 2 479 z³ brutto, w 2010 r. – 2497 z³ brutto.
Jednoczeœnie, uprzejmie informujê, i¿ na zabezpieczenie realizacji zadañ zwi¹za-

nych z sytuacjami kryzysowymi takimi jak kwestie nowych narkotyków czy zagro¿enia
bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, w miarê potrzeb uruchamiano œrodki bud¿etu pañstwa,
w tym w ramach rezerwy celowej oraz wprowadzono stosowne nowe przepisy prawne.
Osi¹gniêcie wysokiej efektywnoœci dzia³añ w zakresie zdrowia publicznego, by³o i jest
mo¿liwe dziêki sprawnie funkcjonuj¹cej Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, podleg³ej
Ministrowi Zdrowia, a kierowanej przez G³ównego Inspektora Sanitarnego.

Odnosz¹c siê do kwestii dochodów w³asnych stacji sanitarno-epidemiologicznych,
zgodnie z obowi¹zuj¹cym art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadza-
j¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) stacje
sanitarno-epidemiologiczne mog¹ pozyskiwaæ œrodki finansowe z tytu³u sprzeda¿y
us³ug zleconych, w szczególnoœci w zakresie:

� badañ laboratoryjnych, badañ i pomiarów œrodowiskowych i innych czynnoœci do-
tycz¹cych oceny jakoœci zdrowotnej i bezpieczeñstwa zdrowotnego;

� prowadzenia szkoleñ i egzaminów oraz wykonywania ocen zdrowotnych.
Œrodki pozyskane z wy¿ej wymienionych zadañ stanowi¹ dochody bud¿etu pañstwa.
Zgodnie z art. 93 i art. 94 cytowanej wy¿ej ustawy utworzone przez jednostki bud-

¿etowe wydzielone rachunki dochodów w³asnych mog³y funkcjonowaæ zgodnie z do-
tychczasowymi przepisami, z jednoczesnym regulowaniem zobowi¹zañ i œci¹ganiem
nale¿noœci, do dnia 31 grudnia 2010 r. Œrodki pieniê¿ne przekazane na rachunek po-
mocniczy, mog³y byæ wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r.,
po tym terminie nale¿a³o przekazaæ je na dochody bud¿etu pañstwa.

W latach 2011–2012 planuje siê utworzenie w bud¿ecie pañstwa rezerwy celowej
przeznaczonej na omawiane wydatki, w wysokoœci odpowiadaj¹cej planowanemu
przyrostowi dochodów. Równowartoœæ œrodków zg³oszonych przez jednostki do projek-
tu bud¿etu na 2011 rok z likwidacji rachunku dochodów w³asnych zosta³a ujêta w re-
zerwie celowej bud¿etu pañstwa poz. 57 – Skutki zmian systemowych wynikaj¹cych ze
wskazanego wy¿ej art. 94 ustawy. Z rezerwy tej bêd¹ mog³y byæ zwiêkszane w ci¹gu ro-
ku wydatki jednostek bud¿etowych na realizacjê przyjêtych zadañ, które by³y finanso-
wane w ramach zlikwidowanego rachunku dochodów w³asnych.

Ewentualne zwiêkszenie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie omawia-
nych zadañ bêdzie zatem mog³o byæ dokonane po udokumentowaniu uzyskania do-
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chodów zwi¹zanych z ich wykonaniem i wykazaniu, ¿e przyznanie dodatkowych
œrodków z rezerwy celowej jest niezbêdne do prawid³owej realizacji zadañ.

W roku 2011 r. w ramach rezerwy zwiêkszane s¹ wydatki stacji sanitarno-epi-
demiologicznych do wysokoœci dochodów bud¿etu pañstwa uzyskanych z tytu³u sprze-
da¿y us³ug. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o finansach publicznych utworzenie
przedmiotowej rezerwy w bud¿ecie pañstwa bêdzie jeszcze mo¿liwe w 2012 r.

Odnosz¹c siê do poruszonej przez Pana Senatora kwestii w³¹czenia Pañstwowej In-
spekcji Sanitarnej w struktury resortu zdrowia uprzejmie informujê, ¿e, zgodnie
z Ustaw¹ z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreœlaj¹cych kompeten-
cje organów administracji publicznej – w zwi¹zku z reform¹ ustrojow¹ pañstwa (Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668), uleg³a zmianie Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575). G³ówny Inspektor Sanitar-
ny sta³ siê centralnym organem administracji rz¹dowej podleg³ym ministrowi w³aœci-
wemu do spraw zdrowia, tj. przesta³ funkcjonowaæ jako zastêpca Ministra Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej do spraw sanitarno-epidemiologicznych. Powy¿sza zmiana by³a
zwi¹zana z wprowadzeniem w 1999 roku reformy ustrojowej kraju.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Realizowanie zadañ z zakresu zdrowia publicznego poprzez sprawowa-

nie sta³ego nadzoru nad warunkami zdrowotnymi ¿ywnoœci, ¿ywienia, pro-
wadzenie dzia³alnoœci przeciwepidemiologicznej w wielu obszarach,
edukacja prozdrowotna, sta³y nadzór sanitarno-higieniczny nad obiektami
u¿ytecznoœci publicznej to tylko niektóre z zadañ, realizowanych przez stacje
sanitarno-epidemiologiczne. Niestety musz¹ one ci¹gle borykaæ siê z ograni-
czeniami bud¿etowymi, wizj¹ ograniczenia zatrudnienia, niskimi wynagro-
dzeniami czy wreszcie likwidacj¹ jednostki.

Z proœb¹ o wsparcie zwrócili siê do mnie pracownicy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce, których wynagrodzenia s¹ niewiele
wiêksze od œredniej krajowej i znacznie odbiegaj¹ od wynagrodzeñ pracow-
ników pozosta³ych urzêdów pañstwowych oraz pracowników wykonuj¹cych
inne zawody medyczne. Dodatkowo wielickiemu sanepidowi grozi likwidacja
ze wzglêdu na oszczêdnoœci bud¿etowe. Radni Rady Powiatu Wielickiego za-
niepokojeni sygna³ami likwidacji Inspekcji Sanitarnej w Wieliczce wystoso-
wali apel, w którym sprzeciwiaj¹ siê po³¹czeniu inspekcji z inspekcj¹
w Krakowie. Ostatnie lata pokaza³y, ¿e nie brakuje sytuacji zagro¿eñ takich
jak powodzie czy koniecznoœæ nadzoru zanieczyszczonych wód, tak jak to
mia³o miejsce w lipcu br., kiedy zosta³o ska¿one ujêcie wody w gminie Wielicz-
ka dostarczaj¹cej wodê do piêciu miejscowoœci w gminie i dziêki szybkiej reak-
cji sanepidu uda³o siê podj¹æ odpowiednie dzia³ania. Powiat wielicki zamiesz-
kuje 120 tysiêcy mieszkañców, w gminie Niepo³omice zlokalizowana jest stre-
fa przemys³owa, w najbli¿szych latach powstanie taka strefa w Wieliczce.
Kopalniê Soli „Wieliczka” odwiedza ponad milion turystów, powstaj¹ nowe
obiekty u¿ytecznoœci publicznej, oœrodki rekreacyjno-sportowe, rozwija siê in-
frastruktura gastronomiczno-hotelarska, wszystkie te obiekty wymagaj¹
nadzoru sanitarnego.

Wojewoda Ma³opolski uwa¿a, i¿ powodem do zlikwidowania sanepidu
w Wieliczce jest potrzeba szukania oszczêdnoœci. Wzglêdy finansowe nie po-
winny byæ decyduj¹ce w sytuacji, kiedy sanepid wywi¹zuje siê doskonale ze
swoich zadañ, dbaj¹c o bezpieczeñstwo zdrowia publicznego mieszkañców.
Dlatego zwracam siê do Pana Premiera z proœb¹ o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce
pytania.

1. Czy, a je¿eli tak to kiedy, PSSE w Wieliczce zostanie zlikwidowana?
2. Czy powodem likwidacji bêd¹ jedynie wzglêdy finansowe?
3. Które placówki w Ma³opolsce zostan¹ zlikwidowane i kiedy to nast¹pi?
4. Czy uwa¿a Pan Premier, ¿e ze wzglêdów finansowych nale¿y pozba-

wiæ mieszkañców powiatu wielickiego jednostki, która czuwa nad ich bezpie-
czeñstwem w obszarze zdrowia publicznego?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2011.09.05

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 9 sierpnia 2011 r., znak BPS/DSK-043-3949/11 do-

tycz¹ce oœwiadczenia Pana Macieja Klimy, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, z³o¿one-
go podczas 82. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie informujê, ¿e
Prezes Rady Ministrów poprosi³ Ministra Zdrowia przy piœmie z dnia 16 sierpnia 2011 r.,
znak: DSPA-4813-785-(1)/11 o udzielenie odpowiedzi na rêce Marsza³ka Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 10 ust. la ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pañstwowej Inspekcji Sa-
nitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122 poz. 851 z póŸn. zm., zwanej dalej ustaw¹) obszar
dzia³ania pañstwowego powiatowego inspektora sanitarnego mo¿e obejmowaæ kilka
powiatów.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy, stacja sanitarno-epidemiologiczna jest jednostk¹
bud¿etow¹ bêd¹c¹ podmiotem leczniczym finansowanym z bud¿etu pañstwa.

Zgodnie z art. 10 ust. 4a ustawy uprawnienia podmiotu tworz¹cego w rozumieniu
przepisów o dzia³alnoœci leczniczej w stosunku do wojewódzkiej i powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej posiada wojewoda.

W nawi¹zaniu do art. 83 pkt 1 podpunkt c) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzia³alnoœci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), tworzenie, przekszta³cenie i likwida-
cja podmiotu leczniczego w formie jednostki bud¿etowej nastêpuje w drodze zarz¹dze-
nia wojewody.

Wojewoda równie¿ w œwietle rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia wydanego na pod-
stawie art. 10 ust. 1b ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej mo¿e w drodze za-
rz¹dzenia przekszta³ciæ podmioty lecznicze poprzez w³¹czenie jednej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej do innej stacji.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Rozporz¹dzenie ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie
przesy³ania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz
trybu udostêpniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbo-
wej wprowadzi³o u³atwienie dla przedsiêbiorców poprzez mo¿liwoœæ wysta-
wiania przez nich faktur drog¹ elektroniczn¹ bez koniecznoœci opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, b¹dŸ drukowania.

Zgodnie z §4 przywo³anego rozporz¹dzenia, faktury mog¹ byæ przesy³a-
ne w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentycznoœci po-
chodzenia oraz integralnoœci ich treœci. §2 wyjaœnia, ¿e przez autentycznoœæ
pochodzenia faktury nale¿y rozumieæ pewnoœæ co do to¿samoœci dokonuj¹ce-
go dostawy towarów lub us³ugodawcy albo wystawcy faktury, zaœ integral-
noœæ treœci faktury oznacza, ¿e w fakturze nie zmieniano danych, które
powinna zawieraæ faktura. Uproszczenie to, co do zasady s³uszne, w prakty-
ce jednak wzbudza pewne obawy podatników. Brak dostatecznie precyzyj-
nego okreœlenia wymogów, jakie powinien spe³niaæ system przesy³ania
faktur przez e-mail, mo¿e bowiem w przysz³oœci skutkowaæ w¹tpliwoœciami
organów podatkowych co do prawid³owoœci wystawionej w ten sposób faktu-
ry. Jednoczeœnie otrzymujê informacje o pewnych problemach zwi¹zanych
z uzyskaniem przez podatników od organów podatkowych jednoznacznej in-
terpretacji, czy zastosowany przez nich system spe³nia wymogi rozporz¹dze-
nia. Proszê zatem o rozwa¿enie mo¿liwoœci rozwi¹zania opisanego problemu.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 9 sierpnia 2011 r., znak BPS/DSK-

-043-3950/11, przy którym zosta³o przekazane oœwiadczenie Pana Senatora Ryszarda
Knosali z³o¿one podczas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 sierpnia 2011 r., w spra-
wie rozwa¿enia mo¿liwoœci precyzyjnego okreœlenia wymogów, jakie powinien spe³niaæ
system przesy³ania faktur przez e-mail, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

W zwi¹zku ze zmianami wprowadzonymi 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 odniesieniu do przepisów dotycz¹cych fakturowania
(Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, s. 1), maj¹cymi na celu m.in. liberalizacjê, uproszcze-
nie i unowoczeœnienie standardów przesy³ania i przechowywania faktur elektronicz-
nych tak, aby faktury papierowe i faktury elektroniczne by³y traktowane w ten sam
sposób, Minister Finansów wyda³ rozporz¹dzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie
przesy³ania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udo-
stêpniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249,
poz. 1661), które wesz³o w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.

202 82. posiedzenie Senatu w dniu 5 sierpnia 2011 r.



Przez autentycznoœæ pochodzenia faktury, w myœl definicji zawartej w §2 ust. 1
pkt 1 przedmiotowego rozporz¹dzenia rozumie siê pewnoœæ co do to¿samoœci dokonu-
j¹cego dostawy towarów lub us³ugodawcy albo wystawcy faktury.

Integralnoœæ treœci faktury oznacza, ¿e w fakturze nie zmieniono danych, które po-
winna zawieraæ faktura (§2 ust. 1 pkt 2 tego rozporz¹dzenia).

Powo³ane wy¿ej definicje autentycznoœci pochodzenia faktury oraz integralnoœci jej
treœci sformu³owane zosta³y odpowiednio do art. 233 ust. 1 akapit trzeci oraz akapit
czwarty dyrektywy 2006/112/WE w brzmieniu uwzglêdniaj¹cym zmiany wprowadzo-
ne dyrektyw¹ 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r.

Wskazaæ nale¿y, i¿ przedmiotowe rozporz¹dzenie Ministra Finansów wprowadzi³o
dowolnoœæ formatu elektronicznego w jakim mo¿e byæ przes³ana faktura elektronicz-
na, pod warunkiem zapewnienia autentycznoœci pochodzenia i integralnoœci treœci
faktury (§3 i 4 ww. rozporz¹dzenia).

Wybór metod stosowanych w celu wype³nienia tego obowi¹zku nale¿y do podatnika.
Z pkt 11 preambu³y dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. wynika,

¿e pañstwo cz³onkowskie nie powinno wymagaæ od podatników stosowania ¿adnej
szczególnej technologii fakturowania elektronicznego.

Nadmieniæ nale¿y, ¿e rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.
wymienia przyk³adowe metody zapewnienia integralnoœci treœci i autentycznoœci po-
chodzenia faktury w postaci bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za
pomoc¹ wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu lub elektronicznej wymiany danych
(EDI). Metody te s¹ jedynie opcj¹, z której przedsiêbiorca mo¿e skorzystaæ. Podatnik
mo¿e równie¿ stosowaæ inne, dowolne œrodki zapewnienia tych cech faktury.

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ przedstawiony przez Pana Senatora problem zo-
stanie przeanalizowany w kontekœcie ewentualnej koniecznoœci wydania w tym zakre-
sie wyjaœnieñ, z uwzglêdnieniem tocz¹cych siê w tej kwestii prac na forum Unii
Europejskiej.

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

Na podstawie §2 rozporz¹dzenia ministra finansów z dnia 16 grudnia
2010 roku w sprawie minimalnej wysokoœci sumy gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej wymaganej w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ wykonywan¹ przez
organizatorów turystyki i poœredników turystycznych dokonano rozró¿nienia
dzia³alnoœci turystycznej ze wzglêdu na jej charakter, a co za tym idzie tak¿e
ze wzglêdu na poziom ryzyka odpowiadaj¹cego danej dzia³alnoœci. Zró¿nico-
wanie to ma na celu okreœlenie minimalnej wysokoœci sumy gwarancji banko-
wej lub ubezpieczeniowej, jak¹ nale¿y zastosowaæ dla danego rodzaju
dzia³alnoœci. Dla trzech wyodrêbnionych grup przewidziano minimalne staw-
ki na poziomie odpowiednio 3%, 7% oraz 12% rocznych przychodów z tytu³u
wykonywanej dzia³alnoœci. Zgodnie z §4 wspomnianego rozporz¹dzenia,
w przypadku gdy organizator turystyki lub poœrednik turystyczny jednoczeœ-
nie wykonuje dzia³alnoœæ w wiêcej ni¿ jednym zakresie, minimalna suma
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest okreœlana na poziomie przewi-
dzianym dla dzia³alnoœci o wy¿szym stopniu ryzyka.

W ten sposób powstaje obawa, ¿e podmioty œwiadcz¹ce us³ugi w wiêcej
ni¿ jednym zakresie bêd¹ zmuszone w pewnych okolicznoœciach ponosiæ nie-
wspó³miernie wysokie koszty z tytu³u obowi¹zku dokonania zabezpieczenia
w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Z przytoczonego wy¿ej
przepisu wynika bowiem, ¿e nawet jeœli dzia³alnoœæ zakwalifikowana do ka-
tegorii wy¿szego ryzyka stanowi jedynie niewielk¹ czêœæ dzia³alnoœci prowa-
dzonej przez organizatora turystyki lub poœrednika turystycznego, to
minimalna wysokoœæ sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej okreœ-
lona bêdzie wed³ug wy¿szej stawki obliczonej do ca³oœci rocznych przycho-
dów, jakie osi¹ga dany podmiot z tytu³u dzia³alnoœci turystycznej.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o rozwa¿enie mo¿liwoœci zmiany przepi-
sów w celu umo¿liwienia zró¿nicowania wysokoœci zabezpieczenia gwaran-
cyjnego w przypadku podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi w wiêcej ni¿ jednym
obszarze ryzyka.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przekazane przy piœmie z dnia 9 sierpnia 2011 r. znak BPS/DSK-

-043-3950/11 oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Ryszarda Knosalê na 82. posiedze-
niu Senatu w dniu 5 sierpnia 2011 r., dotycz¹ce rozporz¹dzenia Ministra Finansów
w sprawie minimalnej wysokoœci sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wy-
maganej w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ wykonywan¹ przez organizatorów turystyki i poœred-
ników turystycznych, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.
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Na wstêpie nale¿y wskazaæ, i¿ rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 26 grudnia
2010 r. w sprawie minimalnej wysokoœci sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczenio-
wej wymaganej w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ wykonywan¹ przez organizatorów turystyki
i poœredników turystycznych (Dz. U. Nr 238, poz. 1584), wydane zosta³o na podstawie
upowa¿nienia ustawowego zawartego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o us³ugach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z póŸn. zm.) – dalej: usta-
wa. Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 ustawy minister w³aœciwy do spraw instytucji
finansowych okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, minimaln¹ wysokoœæ sumy gwarancji,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, uwzglêdniaj¹c zakres i rodzaj dzia³alnoœci
wykonywanej przez organizatorów turystyki i poœredników turystycznych oraz termin
i wysokoœæ przyjmowanych przedp³at. Upowa¿nienie ustawowe zawiera zatem wytycz-
n¹, aby przy ustalaniu minimalnych sum gwarancyjnych uwzglêdniæ – obok terminu
i wysokoœci przyjmowanych przedp³at – tak¿e „zakres i rodzaj dzia³alnoœci”. Wytyczna
dotycz¹ca rozró¿nienia wykonywanej dzia³alnoœci poprzez odniesienie siê do zakresu
i rodzaju dzia³alnoœci zosta³a zrealizowana w §2 przedmiotowego rozporz¹dzenia, do-
konuj¹c podzia³u na nastêpuj¹ce trzy grupy:

1) organizowanie imprez turystycznych i poœredniczenie na zlecenie klientów w za-
wieraniu umów o œwiadczenie us³ug turystycznych na terytorium pañstw pozaeu-
ropejskich niezale¿nie od œrodka transportu oraz na terytorium pañstw europej-
skich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego,
z wy³¹czeniem pkt 3;

2) organizowanie imprez turystycznych i poœredniczenie na zlecenie klientów w za-
wieraniu umów o œwiadczenie us³ug turystycznych na terytorium pañstw euro-
pejskich z wykorzystaniem innego œrodka transportu ni¿ transport lotniczy w ra-
mach przewozu czarterowego, z wy³¹czeniem pkt 3;

3) organizowanie imprez turystycznych i poœredniczenie na zlecenie klientów w za-
wieraniu umów o œwiadczenie us³ug turystycznych na terytorium krajów ma-
j¹cych l¹dow¹ granicê z Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹, a w przypadku Federacji Rosyj-
skiej w obrêbie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a tak¿e organizowanie krajo-
wych imprez turystycznych i poœredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu
umów o œwiadczenie krajowych us³ug turystycznych, w tym imprez zagranicznej
turystyki przyjazdowej.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ z powy¿ej cytowanego upowa¿nienia ustawowego nie wynika
mo¿liwoœæ dokonania podzia³u prowadzonej dzia³alnoœci i, co za tym idzie, zró¿nicowa-
nia wysokoœci zabezpieczenia finansowego w zale¿noœci od liczby i czêstotliwoœci orga-
nizowania imprez turystycznych w ramach ró¿nych rodzajów oraz zakresów
dzia³alnoœci prowadzonej przez danego przedsiêbiorcê. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y
stwierdziæ, i¿ wprowadzenie tego typu zmiany do treœci rozporz¹dzenia wykracza³oby
poza zakres delegacji ustawowej ujêtej w ustawie, co z legislacyjnego i prawnego punk-
tu widzenia jest niedopuszczalne. Zgodnie bowiem z brzmieniem §115 Za³¹cznika do
rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad tech-
niki prawodawczej” z dnia 20 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 908) w rozporz¹dze-
niu zamieszcza siê tylko przepisy reguluj¹ce sprawy przekazane do unormowania
w przepisie upowa¿niaj¹cym (upowa¿nieniu ustawowym).

Nale¿y jednoczeœnie nadmieniæ, i¿ zgodnie z §4 przedmiotowego rozporz¹dzenia Mi-
nistra Finansów w przypadku gdy organizator turystyki lub poœrednik turystyczny jed-
noczeœnie wykonuje dzia³alnoœæ w wiêcej ni¿ jednym zakresie, o którym mowa w §2,
minimalna wysokoœæ sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest okreœlana
na poziomie wy¿szej wartoœci procentowej lub kwotowej w³aœciwej dla zabezpieczenia
finansowego wykonywanej dzia³alnoœci. Takie brzmienie przepisu zwi¹zane jest z po-
trzeb¹ wyeliminowania ewentualnych nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu przedmio-
towej regulacji, polegaj¹cych na zawieraniu przez przedsiêbiorców prowadz¹cych
dzia³alnoœæ w wiêcej ni¿ jednym zakresie umów zabezpieczenia finansowego na kwoty
ni¿sze – w³aœciwe dla mniej ryzykownej dzia³alnoœci.

Przedstawiaj¹c powy¿sze pragnê jednoczeœnie dodaæ, i¿ celem nowelizacji ustawy
o us³ugach turystycznych, w wyniku której Minister Finansów by³ zobligowany do wy-
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dania przedmiotowego rozporz¹dzenia – wprowadzonej ustaw¹ z dnia 29 kwietnia
2010 r. o zmianie ustawy o us³ugach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks
wykroczeñ (Dz.U. Nr 106, poz. 672) – by³o m.in. dostosowanie przepisów ustawy do po-
stanowieñ Dyrektywy Rady 90/314 z 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych
podró¿y, wakacji i wycieczek. Dyrektywa w art. 7 stanowi, i¿ na wypadek swojej nie-
wyp³acalnoœci organizator i/lub punkt sprzeda¿y detalicznej, bêd¹cy stron¹ umowy,
powinni zapewniæ dostateczne zabezpieczenie umo¿liwiaj¹ce zwrot nadp³aconych pie-
niêdzy oraz powrót konsumenta z podró¿y. Koniecznoœæ dostosowania przepisów po-
wsta³a w zwi¹zku z zarzutami Komisji Europejskiej – Naruszenie Nr 2007/4445,
a resortem wiod¹cym w sprawie implementacji przepisów Dyrektywy by³o Minister-
stwo Sportu i Turystyki.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy, przed-
siêbiorca wykonuj¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie organizowania imprez tury-
stycznych oraz poœredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o œwiadczenie
us³ug turystycznych jest obowi¹zany zapewniæ klientom, na wypadek swojej niewyp³a-
calnoœci, pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjaz-
du lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy organizator
turystyki lub poœrednik turystyczny wbrew obowi¹zkowi nie zapewnia tego powrotu,
a tak¿e zapewniæ klientom zwrot wp³at wniesionych tytu³em zap³aty za imprezê turys-
tyczn¹ w wypadku gdy z przyczyn dotycz¹cych organizatora turystyki lub poœrednika
turystycznego oraz osób, które dzia³aj¹ w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie
zrealizowana, a tak¿e zapewniæ klientom zwrot czêœci wp³at wniesionych tytu³em za-
p³aty za imprezê turystyczn¹, odpowiadaj¹c¹ czêœci imprezy turystycznej, która nie zo-
stanie zrealizowana z przyczyn dotycz¹cych organizatora turystyki lub poœrednika
turystycznego oraz osób, które dzia³aj¹ w ich imieniu, przez:

a) zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
b) zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów.
Jak siê zatem wydaje celem ustawy oraz Dyrektywy by³o zapewnienie jak najbardziej

pe³nego pokrycia oraz zaspokojenia roszczeñ zg³aszanych przez klientów biur podró¿y
w zwi¹zku z niewyp³acalnoœci¹ przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w bran¿y turystycznej.

Na zakoñczenie pragnê stwierdziæ, i¿ w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie przedmiotowego
rozporz¹dzenia nie odnotowano nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu regulacji, b¹dŸ
te¿ nieadekwatnoœci przyjêtych unormowañ w stosunku do specyfiki bran¿y turystycz-
nej. W przypadku dostrze¿enia b¹dŸ zasygnalizowania tego typu problemu, rozwa¿ona
zostanie mo¿liwoœæ wprowadzenia stosownych zmian w przepisach wykonawczych. Na
marginesie nale¿y wskazaæ, i¿ w ramach prac nad ostatecznym brzmieniem rozpo-
rz¹dzenia, jego projekt by³ d³ugo i szeroko konsultowany, m.in. z podmiotami bran¿y
turystycznej oraz rynku ubezpieczeniowego.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Wies³aw Szczuka
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Jak wynika z ustawy o radiofonii i telewizji, publiczne radiofonia i tele-
wizja powinny realizowaæ misjê publiczn¹, oferuj¹c programy cechuj¹ce siê
miêdzy innymi pluralizmem, innowacyjnoœci¹ i wysok¹ jakoœci¹. W celu
umo¿liwienia realizacji tej¿e misji pobiera siê od abonentów stosowne op³aty,
co wynika z kolei z ustawy o op³atach abonamentowych.

Œledz¹c jednak – nawet pobie¿nie – ramówkê poszczególnych progra-
mów telewizji publicznej, ³atwo zauwa¿yæ, ¿e wspomniana misyjnoœæ jest
w wielu przypadkach mocno w¹tpliwa. Podkreœlaj¹ to sami odbiorcy, twier-
dz¹c, ¿e programy oferowane widzom czêsto nie spe³niaj¹ nawet elementar-
nych standardów jakoœciowych i s¹ wtórne, a wiêc nie tylko nie maj¹
po¿¹danej innowacyjnoœci, ale równie¿ wysokiej jakoœci. Ponadto czêst¹
praktyk¹ jest emitowanie programów spe³niaj¹cych walory misyjnoœci,
a wiêc programów ambitnych, kreuj¹cych œwiatopogl¹d, póŸnym wieczorem
w dni powszechne. Jednoczeœnie w czasie najwiêkszej ogl¹dalnoœci trudno
znaleŸæ pozycje wartoœciowe, a wiêc spe³niaj¹ce kryteria misji publicznej.
Zdaniem wielu osób, zw³aszcza osób pracuj¹cych, dostêp do interesuj¹cych
ich programów telewizji publicznej, ze wzglêdu na bardzo niekorzystny czas
emisji, jest zdecydowanie utrudniony. Gdy weŸmie siê to pod uwagê, trudno
dziwiæ siê pasywnej postawie niektórych obywateli w odniesieniu do obo-
wi¹zku ponoszenia op³at abonamentowych.

Dlatego te¿ zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o zbadanie mechanizmów,
które wp³ywaj¹ na kszta³t ramówki poszczególnych programów telewizji
publicznej, a tak¿e czynników, które sprawiaj¹, ¿e jej misyjnoœæ jest ograni-
czona.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, paŸdziernika 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Ryszarda Knosali z³o¿one podczas

82. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 sierpnia 2011 r., (sygn. BPS/DSK-043-3951/11)
uprzejmie przekazujê stosowne informacje.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. z 2004 r. nr 253, poz. 2531) nadawcy radiowi i telewizyjni kszta³tuj¹ program
samodzielnie, a tak¿e ponosz¹ za niego odpowiedzialnoœæ. Zakres terminu „samodziel-
nie” nale¿y rozumieæ w ten sposób, ¿e nadawca kszta³tuje program bez niczyjego wp³y-
wu, niezale¿nie, odrêbnie, nie bêd¹c uzale¿nionym od nikogo. Ponadto, zgodnie
z art. 14 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji „na³o¿enie na nadawcê obowi¹zku lub za-
kazu rozpowszechniania okreœlonej audycji lub przekazu mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie na
podstawie ustawy”.
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Zgodnie z tym, podmioty zewnêtrzne wzglêdem nadawcy, w tym Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, nie mog¹ mieæ wp³ywu na decyzje nadawców co do kszta³tu
tworzonego przez nich programu. Ingerencja organów publicznych jest jedynie dopusz-
czalna w sytuacji naruszenia prawa przez nadawcê. Wówczas, organem w³aœciwym do
podjêcia dzia³añ jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, której Przewod- nicz¹cy, na
podstawie art. 10 ust. 1–3, „mo¿e ¿¹daæ od nadawcy przedstawienia materia³ów, doku-
mentów i udzielenia wyjaœnieñ w zakresie niezbêdnym dla kontroli zgodnoœci dzia³ania
nadawcy z przepisami ustawy i warunkami koncesji”, „mo¿e wezwaæ nadawcê do za-
niechania dzia³añ w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów, je¿eli naru-
szaj¹ one przepisy ustawy, uchwa³y Krajowej Rady lub warunki koncesji”, a tak¿e, na
podstawie uchwa³y KRRiT, mo¿e wydaæ decyzjê nakazuj¹c¹ zaniechanie przez nadaw-
cê dzia³añ naruszaj¹cych ustawê, uchwa³ê KRRiT lub warunki koncesji.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ zasady wype³niania misji publicznej przez
nadawców publicznych okreœlone zosta³y w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji. Po-
nadto jednostki publicznej radiofonii i telewizji opracowuj¹ corocznie w porozumieniu
z Krajow¹ Rad¹ plany finansowo-programowe przedsiêwziêæ w zakresie realizacji za-
dañ wynikaj¹cych z misji publicznej. Plany finansowo-programowe okreœlaj¹ m.in. ro-
dzaje audycji rozpowszechnianych w programach telewizyjnych.

W zwi¹zku z powy¿szym pragnê podkreœliæ, i¿ Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego nie mo¿e wp³ywaæ na kszta³t programu nadawcy publicznego, na emitowane
przez niego audycje, ani na porê emisji poszczególnych audycji. Wszelkie uwagi doty-
cz¹ce kszta³tu programów nadawców publicznych powinny byæ kierowane do tych na-
dawców, a tak¿e do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która mo¿e wp³ywaæ na
kszta³t oferty programowej s³u¿¹cej wykonywaniu misji publicznej w trakcie uzgadnia-
nia planów finansowo-programowych.

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

Z powa¿aniem

Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Przepisy prawa pracy maj¹ za zadanie regulowanie wzajemnych stosun-
ków pomiêdzy pracownikami i pracodawcami, gwarantowanie pewnych za-
sad zatrudnienia, korzystnych dla obu stron umowy o pracê.

Najbardziej upowszechnionymi formami prawnymi odnosz¹cymi siê do
œwiadczenia pracy s¹ umowa o pracê na czas okreœlony oraz umowa o pracê
na czas nieokreœlony. Umowa na czas nieokreœlony jest zazwyczaj korzyst-
niejsza dla pracownika, poniewa¿ gwarantuje wiêksz¹ pewnoœæ co do sto-
sunku pracy. Równie¿ umowa o pracê na czas okreœlony w pewnych przy-
padkach znajduje swoje uzasadnienie i akceptacjê obu stron stosunku pracy.
Zdarzaj¹ siê jednak przypadki zawierania umów na czas okreœlony na bar-
dzo d³ugie okresy – nawet powy¿ej piêciu lat. Pracodawcy chc¹ w ten sposób
zapewniæ sobie mo¿liwoœæ szybkiego zwolnienia pracownika bez potrzeby
podawania uzasadnienia. Zjawisko to nasila siê szczególnie w momencie,
gdy na okreœlonym rynku pracy panuj¹ warunki niekorzystne dla pracowni-
ków i de facto jedyn¹ alternatyw¹ dla tak niekorzystnej umowy jest bezrobo-
cie.

Do wskazanego problemu odniós³ siê nawet S¹d Najwy¿szy, który w jed-
nym ze swoich orzeczeñ stwierdzi³, ¿e zawarcie d³ugoterminowej umowy
o pracê na czas okreœlony z klauzul¹ wczeœniejszego jej rozwi¹zania z dwu-
tygodniowym okresem wypowiedzenia mo¿e byæ kwalifikowane jako obej-
œcie prawa pracy oraz naruszenie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Niestety
obowi¹zuj¹ce przepisy zezwalaj¹ na tak¹ praktykê.

Wydaje siê zatem uzasadnione, aby w przepisach prawa pracy ustano-
wiæ normy, które okreœla³yby maksymalny okres, na jaki mo¿e zostaæ zawar-
ta umowa na czas okreœlony. Rozwi¹zanie to powinno w pierwszej kolejnoœci
zapobiegaæ opisanym praktykom obchodzenia prawa pracy.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 7.09. 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Ryszarda Knosalê
podczas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 sierpnia 2011 r., w którym zosta³ zawarty
postulat zmiany przepisów Kodeksu pracy dotycz¹cych zawierania umów o pracê na
czas okreœlony, pragnê uprzejmie wyjaœniæ, co nastêpuje.

Umowa o pracê na czas okreœlony jest jedn¹ z terminowych umów o pracê. Co do
zasady zawierana jest do koñca okresu ustalonego dat¹ kalendarzow¹, b¹dŸ poprzez
wskazanie zdarzenia, którego zajœcie spowoduje rozwi¹zanie stosunku pracy (np. po-
wrót do pracy pracownika, który by³ na urlopie wychowawczym i by³ w tym czasie za-
stêpowany przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracê na czas
okreœlony).

Wed³ug przepisów Kodeksu pracy, ustalenie okresu trwania umowy o pracê na
czas okreœlony, pozostawione jest woli obu stron o tyle, o ile jest to zgodne z celem ta-
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kiej umowy (np. koniecznoœæ wykonania przez pracownika zadañ roz³o¿onych w cza-
sie). Warto bowiem pamiêtaæ, i¿ zawarcie terminowej umowy o pracê, tak jak dokona-
nie ka¿dej innej czynnoœci prawnej, musi odpowiadaæ swemu spo³eczno-gospodar-
czemu przeznaczeniu i jeœli jest niezgodne z tym celem, nie korzysta z ochrony (art. 8
Kodeksu pracy).

Dodatkowo nale¿y wspomnieæ, i¿ ograniczenia w zakresie zatrudniania pracowni-
ków na czas okreœlony, zosta³y wprowadzone ustaw¹ z dnia 1 lipca 2009 r. o ³agodzeniu
skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 125,
poz. 1035 z póŸn. zm.). Artyku³ 13 ust. 1 ww. ustawy stanowi bowiem, i¿ okres zatrud-
nienia na podstawie umowy o pracê na czas okreœlony, a tak¿e ³¹czny okres zatrudnie-
nia na podstawie kolejnych umów o pracê na czas okreœlony miêdzy tymi samymi
stronami stosunku pracy, nie mo¿e przekraczaæ 24 miesiêcy. Natomiast ust. 2 cyt. ar-
tyku³u wskazuje, i¿ za kolejn¹ umowê na czas okreœlony, nale¿y uwa¿aæ umowê zawar-
t¹ przed up³ywem 3 miesiêcy od rozwi¹zania lub wygaœniêcia poprzedniej umowy
zawartej na czas okreœlony.

Literalne brzmienie powy¿szego przepisu wskazuje zatem wyraŸnie, i¿ pracodawca,
w okresie obowi¹zywania przepisów ustawy (tj. od dnia 22 sierpnia 2009 r. do dnia
31 grudnia 2011 r.), ma prawo do zawarcia nieokreœlonej liczby umów o pracê na czas
okreœlony, byleby tylko ogólny czas ich trwania (pocz¹wszy od dnia wejœcia w ¿ycie
ustawy) nie przekracza³ ustawowego limitu 24 miesiêcy. Przy czym trzeba podkreœliæ,
i¿ zgodnie z art. 3 powo³anej ustawy adresatem jej norm prawnych s¹ wy³¹cznie przed-
siêbiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z póŸn. zm.).

Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze nale¿y stwierdziæ, i¿ zarówno przepisy Kodeksu pracy
(pomimo braku wyraŸniej regulacji), jak równie¿ ww. ustawy nie dopuszczaj¹ mo¿liwo-
œci zawierania wieloletnich umów o pracê na czas okreœlony miêdzy tymi samymi stro-
nami stosunku pracy. Znalaz³o to zreszt¹ odzwierciedlenie w licznym orzecznictwie
S¹du Najwy¿szego. Zgodnie z zapatrywaniem wyra¿onym w wyroku z dnia 25 paŸdzier-
nika 2007 r. (sygn. akt II PK 49/07, OSNP z 2008 r. Nr 21–22, poz. 317) – niedopusz-
czalne jest zawarcie wieloletniej umowy o pracê na czas okreœlony z klauzul¹
wczeœniejszego jej rozwi¹zania za dwutygodniowym wypowiedzeniem, chyba ¿e co in-
nego wynika z przepisów prawa pracy albo z charakteru umowy dotycz¹cej wykonywa-
nia zadañ oznaczonych w czasie albo, gdy z innych przyczyn nie narusza to
usprawiedliwionego i zgodnego interesu obu stron stosunku pracy. Je¿eli zawarcie
umowy o pracê na czas okreœlony by³o niedopuszczalne, stosunek pracy podlega prze-
pisom prawa pracy o umowie na czas nieokreœlony. W uzasadnieniu do tego wyroku
S¹d Najwy¿szy wspomnia³, i¿ umowy o pracê na czas okreœlony – okreœlaj¹ce d³ug¹
(wieloletni¹) perspektywê zatrudnienia, z jednoczesn¹ klauzul¹ rozwi¹zywalnoœci za
dwutygodniowym wypowiedzeniem – by³y ju¿ przedmiotem wypowiedzi orzeczniczych
S¹du Najwy¿szego – m.in. w wyroku z dnia 7 wrzeœnia 2005 r. (sygn. akt II PK 294/04,
OSNP z 2006 r. Nr 13–14, poz. 207). S¹d Najwy¿szy orzek³ wówczas, i¿ zawarcie d³ugo-
terminowej umowy o pracê na czas okreœlony (w tamtej sprawie by³o to 9 lat) z dopusz-
czalnoœci¹ wczeœniejszego jej rozwi¹zania za dwutygodniowym wypowiedzeniem mo¿e
byæ kwalifikowane jako obejœcie przepisów prawa pracy, ich spo³eczno-gospodarczego
przeznaczenia oraz zasad wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 58 §1 i 2 k.c. w zwi¹zku
z art. 300 k.p.). Warto tak¿e wspomnieæ, i¿ w uzasadnieniu do uchwa³y sk³adu siedmiu
sêdziów S¹du Najwy¿szego z dnia 16 kwietnia 1998 r. (sygn. akt III ZP 52/97, OSNAPiUS
z 1998 r. Nr 19, poz. 558), rozwa¿aj¹c problem w kontekœcie niepo¿¹danej na rynku
pracy praktyki pracodawców wielokrotnego zawierania terminowych umów o pracê,
S¹d Najwy¿szy przypomnia³, ¿e po pierwsze – standardem prawa pracy jest umowa
na czas nieokreœlony, „która ze wzglêdu na sposób i zakres ochrony przed jej roz-
wi¹zaniem najpe³niej respektuje uzasadnione potrzeby pracownika”, po drugie –
umowa terminowa jest wyj¹tkiem, który jeœli ma byæ zastosowany, to tylko ze wzglê-
du na usprawiedliwione interesy obu stron stosunku pracy i „nie mo¿e byæ przez pra-
codawcê nadu¿ywany w celu obejœcia przepisów o ochronie trwa³oœci bezterminowego
stosunku pracy”.
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W kontekœcie poruszonego przez Pana Senatora problemu, znamiennym pozostaje
tak¿e fakt, i¿ koniecznoœæ zapobiegania nadu¿ywaniu przez pracodawców umów o pra-
cê na czas okreœlony wynika wprost z przepisów prawa wspólnotowego tj. Dyrektywy
Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycz¹cej porozumienia ramowego w spra-
wie pracy na czas okreœlony, zawartego przez Europejsk¹ Uniê Konfederacji Przemys³o-
wych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiêbiorstw Publicznych
(CEEP) oraz Europejsk¹ Konfederacjê Zwi¹zków Zawodowych (ETUC). Celem tego Poro-
zumienia jest m.in. ustanowienie ram dla zapobiegania nadu¿yciom wynikaj¹cym
z wykorzystywania kolejnych umów lub stosunków pracy zawieranych na czas okreœ-
lony, co wynika z klauzuli 1 Porozumienia. Zgodnie zaœ z klauzul¹ 5 Porozumienia,
w celu zapobiegania nadu¿yciom wynikaj¹cym z wykorzystywania kolejnych umów
lub stosunków pracy zawieranych na czas okreœlony, Pañstwa Cz³onkowskie, po prze-
prowadzeniu konsultacji z partnerami spo³ecznymi, zgodnie z ustawodawstwem krajo-
wym, uk³adami zbiorowymi i praktyk¹, i/lub partnerzy spo³eczni, wprowadzaj¹, o ile
nie istniej¹ równowa¿ne rozwi¹zania prawne, zmierzaj¹ce do zapobiegania nadu¿y-
ciom, w sposób uwzglêdniaj¹cy potrzeby szczególnych ga³êzi i/lub grup pracowników,
jeden lub wiêcej spoœród nastêpuj¹cych œrodków:

a) obiektywne powody, uzasadniaj¹ce odnowienie takich umów lub stosunków pracy;
b) maksymaln¹ ³¹czn¹ d³ugoœæ kolejnych umów o pracê lub stosunków pracy na

czas okreœlony;
c) liczbê odnowieñ takich umów lub stosunków.
Pañstwa Cz³onkowskie, po przeprowadzeniu konsultacji z partnerami spo³eczny-

mi, i/lub partnerzy spo³eczni, ustalaj¹, o ile to w³aœciwe, na jakich warunkach umowy
zawarte na czas okreœlony lub stosunki pracy:

a) bêd¹ uwa¿ane za kolejne;
b) bêd¹ uwa¿ane za umowy o pracê lub stosunki pracy zawarte na czas nieokreœlony.
Ponadto, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, pañ-

stwom cz³onkowskim pozostawiono pewn¹ swobodê w kwestii wykonania postano-
wieñ powy¿szego Porozumienia, jednak¿e „s¹ one zobowi¹zane do zapewnienia
rezultatu przewidzianego w prawie wspólnotowym”, czyli zapobiegania nadu¿yciom
wynikaj¹cym z wykorzystywania kolejnych umów lub stosunków pracy zawieranych
na czas okreœlony.

Podsumowuj¹c nale¿y pamiêtaæ, i¿ ka¿dy pracownik, który czuje siê pokrzywdzony
zawarciem z nim wieloletniej umowy o pracê na czas okreœlony, mo¿e zawsze wyst¹piæ
do s¹du pracy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy na czas nieokreœlo-
ny. Powództwo takie jest uzasadnione w szczególnoœci, gdy z okolicznoœci sprawy wy-
nika, ¿e zawarcie d³ugoletniej umowy o pracê na czas okreœlony zosta³o na pracowniku
„wymuszone” przez pracodawcê (np. gdy alternatyw¹ dla takiej umowy by³o nieuzyska-
nie przez pracownika zatrudnienia w ogóle).

Pomijaj¹c powy¿sze pragnê tak¿e dodaæ, i¿ poruszona przez Pana Senatora tematy-
ka jest obecnie przedmiotem zarówno autonomicznych rozmów partnerów spo³ecz-
nych, jak równie¿ tematem prac Zespo³u Prawa Pracy i Uk³adów Zbiorowych
Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych. Zatem ewentualna zmiana
obowi¹zuj¹cego stanu prawnego w przedmiotowej kwestii mo¿e nast¹piæ dopiero po
przedstawieniu stronie rz¹dowej uzgodnionego stanowiska.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Posiadanie psa wi¹¿e siê nie tylko z przyjemnoœci¹ obcowania ze zwie-
rzêciem, ale tak¿e z wieloma obowi¹zkami, które ci¹¿¹ na w³aœcicielach
czworonogów. Jednym z nich jest obowi¹zek sprz¹tania zanieczyszczeñ, któ-
re pies pozostawia w miejscach publicznych. Na ten temat du¿o siê dyskutu-
je, jest on czêsto poruszany przez opiniê publiczn¹, jednak przeœwiadczenie
o koniecznoœci sprz¹tania po swoich pupilach jest s³abo zakorzenione
w œwiadomoœci ich w³aœcicieli. Sta³ym elementem polskiego krajobrazu s¹
wiêc zanieczyszczone chodniki i skwery. Jest to nie tylko nieestetyczne, ale
implikuje szereg zagro¿eñ w aspekcie higieny.

Pró¿no jednak szukaæ regulacji, które w skali kraju w sposób ujednolico-
ny odnosi³yby siê do przedstawionego problemu, w³¹czaj¹c w to równie¿ jed-
nolite sankcje dla niezdyscyplinowanych w³aœcicieli czworonogów. Zgodnie
z przepisami ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, ka¿da
gmina mo¿e ustanowiæ szczegó³owe przepisy reguluj¹ce tê kwestiê w odnie-
sieniu do swojego obszaru. W konsekwencji tylko czêœæ gmin wskazuje
w uchwalonym prawie miejscowym ci¹¿¹cy na w³aœcicielach obowi¹zek usu-
wania zanieczyszczeñ po pupilach. Brak jednolitej ogólnokrajowej polityki
w przedmiotowym zakresie umacnia ambiwalentne podejœcie w³aœcicieli
czworonogów do obowi¹zku uprz¹tniêcia pozostawianych przez nie zanie-
czyszczeñ. Co wiêcej wydaje siê, ¿e jeœli nawet w niektórych gminach przewi-
dziano sankcje w powy¿szym zakresie, to zazwyczaj s¹ one ma³o dotkliwe,
a co gorsza, nieefektywnie egzekwowane.

Znamienne, ¿e wskazany problem praktycznie nie wystêpuje na przyk³ad
w Wielkiej Brytanii. Nie wynika to jedynie z poczucia przyzwoitoœci angielskich
obywateli, ale przede wszystkim z bardzo surowych sankcji pieniê¿nych za
zanieczyszczanie przestrzeni publicznej – jest to narzêdzie, które nad wyraz
skutecznie kszta³tuje samodyscyplinê w³aœcicieli czworonogów.

Uprzejmie proszê o rozwa¿enie przedstawionego problemu i ewentualne
podjêcie odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej w omawianym zakresie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Stanowisko
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 12 sierpnia 2011 r.

Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury

Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu przekazujê, wed³ug w³aœciwoœci, oœwiadczenie z³o¿one przez senatora

Ryszarda Knosalê podczas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu 5.08.2011 r., w sprawie
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ujednolicenia regulacji dotycz¹cych obowi¹zku sprz¹tania zanieczyszczeñ pozostawio-
nych po psach w miejscach publicznych.

Zagadnienia zawarte w przedmiotowej interpelacji nie nale¿¹ do kompetencji Mi-
nistra Œrodowiska.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 26 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Ryszarda Knosali Nr BPS/DSK-043-

-3953/11, przekazane przez Ministerstwo Œrodowiska, w sprawie przepisów dotycz¹cych
sprz¹tania po psach w miejscach publicznych, uprzejmie przekazujê co nastêpuje.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z póŸn. zm.) utrzymanie
czystoœci i porz¹dku w gminie nale¿y do obowi¹zkowych zadañ w³asnych gminy. Gmi-
ny zapewniaj¹ czystoœæ i porz¹dek na swoim terenie i tworz¹ warunki niezbêdne do ich
utrzymania, a w szczególnoœci m.in. okreœlaj¹ wymagania wobec osób utrzymuj¹cych
zwierzêta domowe w zakresie bezpieczeñstwa i czystoœci w miejscach publicznych
(art. 3 ust. 2 pkt 4).

W myœl art. 4 ust. 1 przedmiotowej ustawy rada gminy, po zasiêgniêciu opinii pañ-
stwowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystoœci i porz¹d-
ku na terenie gminy (akt prawa miejscowego), który okreœla szczegó³owe zasady
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy dotycz¹ce m.in. obowi¹zków osób
utrzymuj¹cych zwierzêta domowe, maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego u¿ytku (art. 4 ust. 2 pkt 6).

Ka¿de niewykonanie obowi¹zków okreœlonych w regulaminie (prawo miejscowe)
jest wykroczeniem i podlega karze grzywny, o czym stanowi art. 10 ust. 2a ww. ustawy.

Z uwagi na powy¿sze, w mojej opinii, ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach daje gminom kompetencje prawne uchwalenia obowi¹zku osób posiada-
j¹cych psy, do usuwania zanieczyszczeñ pozostawionych przez nie oraz jego egzekucji.

Odnosz¹c siê do postawionego przez Pana Senatora zarzutu „braku jednolitej ogól-
nokrajowej polityki w przedmiotowym zakresie”, pragnê przypomnieæ, i¿ jest to zadanie
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w³asne gminy. Szczególnie problem zanieczyszczeñ terenów publicznych przez psy wy-
stêpuje w gminach miejskich, uzdrowiskowych itp. Zatem ró¿ne podejœcie gmin do re-
gulacji w tej materii na swoim terenie, mo¿e wynikaæ ze wzglêdu na specyfikê gminy.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, i¿ gminy w celu utrzymania
w czystoœci terenów publicznych, podejmuj¹ dzia³ania (akcje, kampanie) propaguj¹ce
sprz¹tanie po psach.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Misio³ka

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Osoby zatrzymane, a nastêpnie przes³uchiwane w charakterze œwiadka
lub podejrzanego w trakcie postêpowania przygotowawczego prowadzonego
przez organa Policji i Prokuratury winny mieæ zagwarantowan¹ swobodê wy-
powiedzi co do okolicznoœci, odnoœnie do których s¹ odpytywane, co gwarantu-
je, przynajmniej w teorii, kodeks postêpowania karnego. Jednak nawet je¿eli
swoboda wypowiedzi zostaje zachowana, to i tak powstaj¹cy protokó³ z prze-
s³uchania jest z natury rzeczy li tylko skondensowanym streszczeniem wypo-
wiedzi osoby przes³uchiwanej, w którym nie zostaj¹ ujête istotne elementy jej
wypowiedzi, takie jak na przyk³ad intonacja, okraszenie swych wypowiedzi
komentarzami czy te¿ przymiotnikami, które to elementy w sposób zasadniczy
mog¹ zmieniæ sens wypowiedzi przes³uchiwanego.

Dlatego te¿ rodzi siê pytanie, czy nie nale¿a³oby wprowadziæ wideoreje-
stracji wszystkich czynnoœci, wraz z licznikiem czasu i dat¹, od momentu za-
trzymania podejrzanego a¿ po zakoñczenie rozprawy g³ównej, tak aby
wyeliminowaæ jak¹kolwiek mo¿liwoœæ nacisku na przes³uchiwanego – ze
szczególnym uwzglêdnieniem, i¿ przes³uchania kogokolwiek i w jakimkol-
wiek charakterze mog¹ odbywaæ siê tylko i wy³¹cznie w monitorowanym po-
koju przes³uchañ – i zgodnie z zasad¹ „co nie jest zarejestrowane na filmie
i w systemie monitoruj¹cym dŸwiêk, nie istnieje”. Zastosowanie tej zasady
pozwoli tak¿e na wyeliminowanie b³êdów proceduralnych, na przyk³ad mo¿-
liwe bêdzie wychwycenie braku pouczenia o przys³uguj¹cych œrodkach za-
skar¿enia. Wprowadzenie œrodków, o których mowa w oœwiadczeniu, winno
te¿ zapobiec sytuacjom, w których na przyk³ad podejrzany ze œladami pobi-
cia skar¿y policjantów o zastosowanie niedozwolonych metod œledczych.

Andrzej Misio³ek

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 14 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana senatora Andrzeja Misio³ka pod-

czas 82. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 sierpnia 2011 r., prze-
s³anym przy piœmie Pani Wicemarsza³ek Gra¿yny Anny Sztark z dnia 9 sierpnia 2011 r.,
dotycz¹cym rejestracji obrazu i dŸwiêku wszystkich czynnoœci procesowych w postê-
powaniu karnym, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

W aktualnie obowi¹zuj¹cym stanie prawnym zarówno przepisy Kodeksu postêpo-
wania karnego, jak i Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia przewiduj¹
mo¿liwoœæ utrwalania za pomoc¹ urz¹dzenia rejestruj¹cego obraz lub dŸwiêk czynno-
œci procesowych, z których przebiegu konieczne lub mo¿liwe jest sporz¹dzenie proto-
ko³u (por. art. 147 §1 k.p.k., art. 37 §3 k.p.s.w.). Art. 147 §2 k.p.k. statuuje nawet
wzglêdny obowi¹zek – je¿eli wzglêdy techniczne nie stoj¹ temu na przeszkodzie –
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utrwalania za pomoc¹ urz¹dzenia rejestruj¹cego dŸwiêk przes³uchania œwiadka lub
bieg³ego, gdy zachodzi niebezpieczeñstwo, ¿e jego przes³uchanie nie bêdzie mo¿liwe
w dalszym postêpowaniu, b¹dŸ gdy czynnoœci tej dokonuje sêdzia wyznaczony lub s¹d
wezwany. Ponadto obowi¹zek ten – w postaci utrwalania za pomoc¹ urz¹dzenia reje-
struj¹cego obraz i dŸwiêk – rozci¹ga siê na przes³uchanie pokrzywdzonego przestêp-
stwami przeciwko wolnoœci seksualnej i obyczajnoœci oraz przeciwko rodzinie i opiece,
który w chwili przes³uchania nie ukoñczy³ 15 lat, jak równie¿ na przes³uchanie œwiad-
ka w sprawach o przestêpstwa pope³nione z u¿yciem przemocy lub groŸby bezprawnej
lub o przestêpstwa przeciwko wolnoœci seksualnej i obyczajnoœci, je¿eli w chwili prze-
s³uchania nie ukoñczy³ on 15 lat.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w sytuacji, gdy przebieg czynnoœci protoko³owanej jest utrwa-
lany za pomoc¹ urz¹dzenia rejestruj¹cego obraz lub dŸwiêk, nie ma koniecznoœci pod-
wójnego odzwierciedlania przebiegu tej czynnoœci, gdy¿ stosownie do art. 147 §3 k.p.k.
(a w postêpowaniu w sprawach o wykroczenia – art. 147 §3 k.p.k. w zw. z art. 37 §5
k.p.s.w.) pisemny protokó³ mo¿na wówczas ograniczyæ do zapisu najbardziej istotnych
oœwiadczeñ osób bior¹cych w niej udzia³. Zapis obrazu lub dŸwiêku, a tak¿e przek³ad
zapisu dŸwiêku staj¹ siê za³¹cznikami do protoko³u.

W tym stanie rzeczy trzeba stwierdziæ, ¿e ustawy procesowe aktualnie zezwalaj¹
w szerokim zakresie na rejestracjê obrazu lub dŸwiêku czynnoœci przeprowadzanych
w postêpowaniu oraz na dowodowe wykorzystanie tych zapisów.

Nieodzowne jest zwrócenie uwagi na to, ¿e choæ rejestracja obrazu lub dŸwiêku
z czynnoœci procesowych ma swe niew¹tpliwe zalety, to w praktyce ³¹czy siê ona z ko-
niecznoœci¹ rozwi¹zania istotnych problemów. Zaakcentowaæ wypada, ¿e zapis obrazu
lub dŸwiêku z przebiegu czynnoœci procesowej w wierny sposób odzwierciedla przebieg
tej czynnoœci, co stanowi o jego niezaprzeczalnej wartoœci dowodowej. Na gruncie po-
stêpowania karnego kluczowe bêdzie wypracowanie u¿ytecznego sposobu zapoznawa-
nia siê cz³onków sk³adu orzekaj¹cego i stron procesowych z treœci¹ poczynionych
zapisów obrazu lub dŸwiêku. W tym zakresie wchodzi w grê albo odtworzenie przez za-
interesowan¹ osobê ca³oœci nagrania i ewentualne sporz¹dzenie notatek, albo te¿ do-
konanie przez pracownika organu transkrypcji tego nagrania na formê pisemn¹.
Obydwie te formy s¹ doœæ czasoch³onne, a dokonanie transkrypcji jest te¿ pracoch³on-
ne i wymagaj¹ce udzia³u wyspecjalizowanej kadry urzêdniczej. Nale¿y przy tym pod-
kreœliæ, ¿e dok³adna znajomoœæ przebiegu protoko³owanych czynnoœci przez organ
procesowy i strony jest niezbêdna w wielu sytuacjach w toku postêpowania, przyk³a-
dowo przy przygotowywaniu siê do rozprawy, przed wydaniem orzeczenia, przed wnie-
sieniem œrodka odwo³awczego czy rozpoznaniem tego œrodka.

Warto nadmieniæ, ¿e w celu przyjêcia optymalnych rozwi¹zañ w tym zakresie z pew-
noœci¹ inspiruj¹ce bêdzie wykorzystanie doœwiadczeñ nabytych na gruncie praktyki
funkcjonuj¹cej w procesie cywilnym, w zwi¹zku z wprowadzeniem ustaw¹ z dnia
29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 108,
poz. 684) do tej procedury protoko³ów sporz¹dzanych za pomoc¹ urz¹dzeñ rejestru-
j¹cych dŸwiêk albo obraz i dŸwiêk (art. 157–158 k.p.c.).

Tym niemniej na tle obecnie obowi¹zuj¹cych unormowañ procedury karnej i wy-
kroczeniowej nale¿y wyraziæ przekonanie, ¿e organ procesowy powinien w danej spra-
wie, przy uwzglêdnieniu wystêpuj¹cych w niej okolicznoœci oraz mo¿liwoœci technicz-
nych, indywidualnie podejmowaæ decyzjê, czy przebieg czynnoœci ma byæ utrwalony za
pomoc¹ urz¹dzenia rejestruj¹cego obraz lub dŸwiêk, maj¹c w szczególnoœci na uwadze
d¹¿enie do realizacji zasady prawdy materialnej i bezpoœrednioœci. Z tego wzglêdu sto-
sowanie rejestracji by³oby po¿¹dane zw³aszcza w odniesieniu do czynnoœci o szczegól-
nym znaczeniu dla tocz¹cego siê postêpowania, a przede wszystkim tzw. czynnoœci
niepowtarzalnych.

Nie jest uprawnione zapatrywanie, jakoby pisemny protokó³ nie móg³ odzwiercied-
laæ charakterystycznych elementów relacji osoby przes³uchiwanej, takich jak: u¿ywa-
ne specyficzne s³ownictwo, intonacja g³ogu czy reakcje towarzysz¹ce wypowiedzi
(np. p³acz, widoczne zdenerwowanie). Zgodnie z art. 148 §2 k.p.k. wyjaœnienia, zezna-
nia, oœwiadczenia i wnioski oraz stwierdzenia okreœlonych okolicznoœci przez organ
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prowadz¹cy postêpowanie zamieszcza siê w protokole z mo¿liw¹ dok³adnoœci¹, a osoby
bior¹ce udzia³ w czynnoœci maj¹ prawo ¿¹daæ zamieszczenia w protokole z pe³n¹ dok³ad-
noœci¹ wszystkiego, co dotyczy ich praw lub interesów. A zatem, je¿eli charakterystycz-
ne elementy wypowiedzi osoby przes³uchiwanej mog¹ mieæ znaczenie dowodowe,
w szczególnoœci w aspekcie oceny jej wiarygodnoœci, powinny one byæ wskazane i opi-
sane w protokole. Zaznaczyæ przy tym trzeba, ¿e funkcjê zabezpieczaj¹c¹ zgodnoœæ tre-
œci protoko³u z rzeczywistym przebiegiem czynnoœci pe³ni te¿ art. 150 §2 k.p.k.,
zgodnie z którym osoba uczestnicz¹ca w czynnoœci mo¿e podpisuj¹c protokó³ zg³osiæ
jednoczeœnie zarzuty co do jego treœci, zarzuty te nale¿y wci¹gn¹æ do protoko³u wraz
z oœwiadczeniem osoby wykonuj¹cej czynnoœæ protoko³owan¹, jak równie¿ art. 152
k.p.k., wedle którego strony oraz osoby maj¹ce w tym interes prawny mog¹ z³o¿yæ
wniosek o sprostowanie protoko³u rozprawy i posiedzenia, wskazuj¹c na nieœcis³oœci
i opuszczenia.

Maj¹c wszak¿e œwiadomoœæ istotnego znaczenia procesowego mo¿liwie jak najwier-
niejszego odzwierciedlania przebiegu czynnoœci protoko³owanej, problematyka ta znaj-
duje siê w obszarze bie¿¹cego zainteresowania Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Trzeba
mieæ jednak na wzglêdzie, ¿e ewentualne zmiany normatywne dotycz¹ce obowi¹zku re-
jestrowania obrazu i dŸwiêku z przebiegu czynnoœci procesowych dotyczy³yby ró¿nych
organów prowadz¹cych postêpowanie przygotowawcze i jurysdykcyjne, a w szczegól-
noœci s¹dów, prokuratury i Policji. £¹czy³oby siê to równie¿ z koniecznoœci¹ poniesie-
nia du¿ych nak³adów finansowych przez poszczególne resorty na wyposa¿enie tych
jednostek w odpowiedni sprzêt techniczny. Niezale¿nie od tego, wprowadzenie przed-
miotowego obowi¹zku wymaga³oby odpowiednich zmian szeregu instytucji zakorze-
nionych w specyfice polskiego modelu postêpowania karnego. Prace w tym zakresie
prowadzone s¹ w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 25 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 9 sierpnia 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-3954/11), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana An-
drzeja Misio³ka podczas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 sierpnia 2011 roku
w sprawie wideorejestracji czynnoœci w postêpowaniu karnym, uprzejmie przedsta-
wiam nastêpuj¹ce informacje.

W procedurze karnej kwestie dotycz¹ce przes³uchiwania œwiadków oraz oskar¿o-
nego (podejrzanego) uregulowane zosta³y w przepisach Kodeksu postêpowania karnego
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(K.p.k). Zgodnie z art. 143 §1 K.p.k. spisania protoko³u wymaga m.in. przes³uchanie
oskar¿onego (podejrzanego), œwiadka, bieg³ego oraz kuratora. Nie ulega te¿ w¹tpliwo-
œci, ¿e przebieg czynnoœci mo¿e byæ utrwalony za pomoc¹ urz¹dzenia rejestruj¹cego
obraz lub dŸwiêk. Wówczas, protokó³ mo¿na ograniczyæ do zapisu najbardziej istot-
nych oœwiadczeñ osób bior¹cych w niej udzia³. Podkreœlenia jednak wymaga, ¿e jest to
subsydiarna forma utrwalenia przebiegu czynnoœci procesowej, która w ¿adnym wy-
padku nie mo¿e zast¹piæ protoko³u (art. 147 §1 K.p.k.).

Ka¿dorazowe podjêcie decyzji dotycz¹cej utrwalenia przebiegu czynnoœci protoko-
³owanych za pomoc¹ urz¹dzenia rejestruj¹cego obraz lub dŸwiêk jest warunkowane
przede wszystkim koniecznoœci¹ zapewnienia prawid³owego toku postêpowania, np.
w wypadku gdy zachodzi niebezpieczeñstwo, ¿e przes³uchanie osoby nie bêdzie mo¿li-
we w dalszym postêpowaniu. Praktyka procesowa wskazuje, ¿e ww. sposób utrwalenia
czynnoœci stosowany jest przede wszystkim w sprawach skomplikowanych, wielow¹t-
kowych, o najwiêkszym ciê¿arze gatunkowym.

W tym miejscu nale¿y wskazaæ na trudnoœci, jakie mog³yby wi¹zaæ siê z wprowa-
dzeniem obligatoryjnej wideorejestracji wszystkich czynnoœci postêpowania karnego,
ze szczególnym uwzglêdnieniem przes³uchania osób, o których mowa w art. 143 §1
pkt 2 K.p.k., tj. oskar¿onego (podejrzanego), œwiadka, bieg³ego i kuratora. Zatrzymanie
osoby podejrzanej dokonywane jest najczêœciej w wyniku realizacji przez funkcjonariu-
szy Policji czynnoœci s³u¿bowych „w trybie natychmiastowym”, bez uprzedniego plano-
wania i przygotowania, przy zaistnieniu warunków okreœlonych w art. 244 K.p.k.
Przes³uchania œwiadka dokonuje siê niejednokrotnie, z uwagi na okolicznoœci sprawy
i dobro postêpowania przygotowawczego, poza siedzib¹ jednostki Policji, np. w miejscu
zdarzenia. W odniesieniu do samej tylko kategorii podejrzanych, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
corocznie Policja oraz Prokuratura przekazuj¹ dane o blisko 500.000 podejrzanych do
Policyjnego Systemu Statystki Przestêpczoœci TEMIDA. Ogólna liczba czynnoœci proce-
sowych, które mia³yby podlegaæ utrwaleniu za pomoc¹ urz¹dzeñ rejestruj¹cych obraz
lub dŸwiêk jest trudna do oszacowania, jednak¿e taka koniecznoœæ mog³aby przyczyniæ
siê do wyd³u¿enia czasu postêpowania przygotowawczego.

Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, i¿ brak obowi¹zku nagrywania np. przes³uchania
podejrzanego lub œwiadka nie czyni aktualnych sposobów utrwalania tej czynnoœci
nieskutecznymi. Przepisy Kodeksu postêpowania karnego nak³adaj¹ na organ prowa-
dz¹cy postêpowanie obowi¹zek zamieszczania w protokole wyjaœnieñ, zeznañ, oœwiad-
czeñ i wniosków oraz stwierdzenia okreœlonych okolicznoœci z mo¿liw¹ dok³adnoœci¹.
Osobom bior¹cym udzia³ w czynnoœciach procesowych przys³uguje, w œwietle art. 148
§2 K.p.k., prawo do ¿¹dania zamieszczenia w protokole z pe³n¹ dok³adnoœci¹ wszyst-
kiego, co dotyczy ich praw i interesów, a tak¿e odczytania fragmentów wypowiedzi
wci¹gniêtych do protoko³u. Ponadto, art. 150 §2 K.p.k. zawiera rozwi¹zanie pozwala-
j¹ce osobie podpisuj¹cej protokó³ na jednoczesne zg³oszenie zarzutów co do jego treœci,
które s¹ wci¹gane do protoko³u. Wszelkie skreœlenia, poprawki oraz uzupe³nienia po-
czynione w protokole wymagaj¹ omówienia podpisanego przez osoby podpisuj¹ce pro-
tokó³ (art. 151 K.p.k.).

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senator-

skim. Przekazano mi informacjê, ¿e prokurator Prokuratury Apelacyjnej
w Rzeszowie w dniu 30.06.2011 r. postawi³ zarzuty przekroczenia upraw-
nieñ lub niedope³nienia obowi¹zków przez:

— inspektora kontroli skarbowej Wac³awa K., zatrudnionego w UKS
w Rzeszowie w oddziale w Tarnobrzegu;

— komisarza skarbowego Jerzego T., zatrudnionego w UKS w Rzeszowie
w oddziale w Tarnobrzegu.

Wy¿ej wymienieni podczas wykonywania w 2011 r. kontroli skarbowej
w przedsiêbiorstwie dopuœcili siê dzia³ania na szkodê interesu publicznego
Skarbu Pañstwa, oczekuj¹c z tego tytu³u korzyœci maj¹tkowej w postaci na-
grody od dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie (art. 231 k.k.), to
znaczy podjêli próbê negocjacji z podatnikiem wysokoœci uszczuplenia podat-
kowego, a konkretnie – zaproponowali za³atwienie sprawy podatnika bez
przeprowadzania postêpowania kontrolnego na podstawie wczeœniej dostar-
czonych dowodów. Dotychczas zgromadzony materia³ dowodowy w postaci
dostarczonych dokumentów wskazywa³, ¿e podatnik powinien zwróciæ Skar-
bowi Pañstwa 24 tysi¹ce z³ zaleg³oœci tytu³em podatku od towarów i us³ug
(podatnik wystawia³ faktury o zani¿onej wartoœci). Na tê propozycjê podatnik
odpowiedzia³ negatywnie, nagrywaj¹c jednoczeœnie ca³¹ rozmowê. Komplet-
ne nagranie, wraz z zawiadomieniem, trafi³o do CBA, które wszczê³o w tej
sprawie œledztwo.

Po odmowie podatnika zespó³ kontrolny przeprowadzi³ kompleksowe po-
stêpowanie kontrolne, którego efektem by³o wykrycie uszczuplenia w podat-
ku od towarów i us³ug o dwukrotnie wy¿szej wartoœci 50 tysiêcy z³. Po
dorêczeniu protoko³u kontroli podatnik skorygowa³ deklaracje i uiœci³ zaleg³o-
œci, zgodzi³ siê tak¿e z pe³nymi ustaleniami kontroli.

Analiza przedstawionego przypadku powinna nie ograniczaæ siê tylko do
czynu tych dwóch urzêdników, lecz dotyczyæ równie¿ okolicznoœci, w jakich
usi³owano pope³niæ przestêpstwo okreœlone w przepisie art. 231 k.k., z opisu
sytuacji wynika bowiem jasno, ¿e motywacj¹ dzia³ania by³a chêæ osi¹gniêcia
korzyœci w postaci nagrody premiowej od dyrektora zak³adu pracy. Nale¿y
wobec tego zauwa¿yæ, i¿ wprowadzony przez dyrektora Urzêdu Kontroli
Skarbowej w Rzeszowie regulamin nagradzania nie premiuje w³aœciwych po-
staw, polegaj¹cych na dochodzeniu do obiektywnej prawdy materialnej, a je-
dynie osi¹gniêcie przez zespó³ kontrolny wp³aty podatkowej oraz wymierze-
nie du¿ej liczby mandatów za wykroczenia. Reasumuj¹c, nale¿a³oby stwier-
dziæ, ¿e kontroluj¹cy, „negocjuj¹c” z podatnikiem i proponuj¹c mu korzystne
za³atwienie sprawy, wcale nie oczekiwali korzyœci od niego, lecz liczyli na na-
grodê od dyrektora za sprawn¹ egzekucjê zobowi¹zañ wobec Skarbu Pañ-
stwa. W tych okolicznoœciach nagannym w szerszym rozumieniu, czy te¿
kryminogennym, nazwaæ nale¿y sam regulamin, który nie kreuje w³aœciwych
postaw – przeciwnie, daje on motywacjê do dzia³añ niepo¿¹danych.

Wobec tego pragnê zwróciæ siê z zapytaniem odnoœnie do przedmiotowe-
go regulaminu: czy ministerstwo w jakikolwiek sposób kontroluje takie prze-
pisy i regulaminy? Czy s¹ wytyczne ministerstwa w sprawie uchwalania
przedmiotowych regulaminów przez poszczególnych dyrektorów? I czy na
gruncie opisanych okolicznoœci Pan Minister zamierza podj¹æ dzia³ania kon-
trolne w stosunku do obowi¹zuj¹cych regulaminów w zakresie kontroli po-
datkowej?

Bardzo proszê o informacjê, czy wymienione praktyki mia³y b¹dŸ maj¹
miejsce w innych urzêdach kontroli skarbowej.

Proszê o merytoryczne ustosunkowanie siê do przedstawionych kwestii.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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OdpowiedŸ

Warszawa, 31 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przy piœmie z dnia 9 sierpnia 2011 r. znak: BPS/DSK-

-043-3956/11 oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora W³adys³awa Ortyla podczas
82. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 sierpnia 2011 r. uprzejmie informujê, ¿e sprawa
przeprowadzonej kontroli przez pracowników Urzêdu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie,
jest przedmiotem postêpowania prowadzonego przez kontrolê wewnêtrzn¹ na wniosek
Prokuratury zgodnie z decyzj¹ Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

Jednoczeœnie podkreœlam, ¿e z koñcem 2004 r. straci³y moc uregulowania prawne,
w myœl których, tworzony by³ fundusz motywacyjny na wyp³aty nagród dla pracowni-
ków, którzy bezpoœrednio przyczynili siê do ujawnienia przestêpstw i wykroczeñ skar-
bowych. Od stycznia 2005 r. w zakresie tworzenia funduszu nagród obowi¹zuj¹ ju¿
tylko przepisy ustawy o s³u¿bie cywilnej, zgodnie z którymi cz³onkom korpusu s³u¿by
cywilnej za szczególne osi¹gniêcia w pracy zawodowej mo¿na przyznaæ nagrodê ze spe-
cjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród w s³u¿bie cywilnej. Fundusz ten two-
rzony jest jako 3% odpis planowanych wynagrodzeñ osobowych. Nie jest wiêc powi¹za-
ny z ustaleniami z kontroli przeprowadzanych przez pracowników jednostek organiza-
cyjnych kontroli skarbowej.

Zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cym stanem prawnym ustalenia kontroli skarbowej
nie maj¹ zatem wp³ywu na wyp³aty nagród ze wspomnianego funduszu pozostaj¹cego
w dyspozycji dyrektorów generalnych urzêdów.

Ka¿dy urz¹d kontroli skarbowej posiada indywidualny regulamin wyp³acania na-
gród. Zarówno projekt regulaminu jak i wszelkie w nim zmiany s¹ ka¿dorazowo uzgad-
niane ze zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi w urzêdzie. Zwi¹zki zawodowe kontro-
luj¹ tak¿e wydatkowanie œrodków przeznaczonych na nagrody.

Regulaminy te maj¹ charakter dokumentów wewnêtrznych i nie podlegaj¹ zatwier-
dzaniu czy akceptacji przez organ nadzoruj¹cy. Jakakolwiek ingerencja by³aby mo¿li-
wa wy³¹cznie w przypadku, gdyby postanowienia regulaminu narusza³y zasady prawa.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŸn. zm.) za ca³oœæ gospodarki finanso-
wej odpowiedzialny jest kierownik jednostki tj. dyrektor urzêdu kontroli skarbowej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz
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Oœwiadczenie senator Marii Pañczyk-Pozdziej

skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Zwracam siê z proœb¹ o rozstrzygniêcie zasadnoœci decyzji wyw³aszcze-
niowych w stosunku do nastêpuj¹cych osób: Piotra G., Roberta U. i Paw³a M.

Wymienione osoby s¹ wspó³autorami obywatelskiego projektu przebiegu
autostrady p³atnej A1 z pominiêciem obszaru Bytomia i Stolarzowic. Inwesto-
rem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Ów projekt rozpatrywany by³ przez generalnego inspektora nadzoru bu-
dowlanego, a jego odmowa zosta³a zaskar¿ona do wojewódzkiego s¹du ad-
ministracyjnego. W tym czasie wojewoda œl¹ski wyda³ decyzjê natychmias-
towej wykonalnoœci, a w œlad za ni¹ decyzjê o wyw³aszczeniu, które zosta³y
zaskar¿one do drugiej instancji. Przeprowadzono egzekucjê usuwaj¹c¹ miesz-
kañców z ich posesji, a ich domy zosta³y wyburzone.

Skar¿¹cy maj¹ poczucie ewidentnej niesprawiedliwoœci i nieliczenia siê
z ich prawami, z prawami obywateli demokratycznego pañstwa.

Proszê o rozpatrzenie tej¿e sprawy, któr¹ sygnuje Komitet Obrony Miesz-
kañców Stolarzowic.

Z wyrazami szacunku
Maria Pañczyk-Pozdziej

Stanowisko
ZASTÊPCY RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 12.09.2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do pisma Pani Marsza³ek z dnia 9 sierpnia 2011 r. zawieraj¹cego

skierowane do Pani Ireny Lipowicz – Rzecznika Praw Obywatelskich oœwiadczenie Pani
Senator Marii Pañczyk-Pozdziej dotycz¹ce kwestionowanych przez cz³onków Komitetu
Obrony Mieszkañców Stolarzowic decyzji wyw³aszczeniowych uprzejmie informujê, ¿e
Pani Rzecznik podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do wyjaœnienia, czy w przedmiotowej spra-
wie dosz³o do naruszenia praw lub wolnoœci cz³owieka i obywatela. W tym celu wysto-
sowane zosta³o pismo do Komitetu Obrony Mieszkañców Stolarzowic reprezentowa-
nego przez Pana Piotra Gajdzika z proœb¹ o wskazanie przebiegu postêpowania admi-
nistracyjnego w sprawie i nades³anie kserokopii istotnych dla sprawy dokumentów.

Po zgromadzeniu informacji niezbêdnych do rozpoznania sprawy Rzecznik zajmie
stanowisko w przedmiotowej sprawie, o którym Pani Senator Maria Pañczyk-Pozdziej
zostanie niezw³ocznie poinformowana.

Z powa¿aniem

Stanis³aw Trociuk
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Piechniczka

skierowane do ministra sportu i turystyki Adama Giersza

Dobiega koñca kolejna kadencja Senatu. W czasie jest trwania wprowa-
dzono wiele ustaw dotycz¹cych kultury fizycznej jako pojêcia obejmuj¹cego
sport wyczynowy, edukacjê z zakresu wychowania fizycznego w szko³ach
i uczelniach, kszta³cenie kadr oraz bezpieczeñstwo w obiektach sportowych.
Wiele tematów maj¹cych wp³yw na poziom sportu w Polsce zosta³o pominiê-
tych. Byæ mo¿e nie wymagaj¹ one oddzielnych ustaw, tylko raczej rozpo-
rz¹dzeñ lub kontroli dokonywanych systematycznie przez ministra sportu.

Ze wzglêdu na fakt, ¿e nie bêdê kandydowa³ do Senatu w kolejnej kaden-
cji, chcia³bym teraz zasygnalizowaæ, jakie problemy wymagaj¹ przemyœlenia
i odpowiedniego, dla dobra sportu, rozwi¹zania. Chodzi o:

— liczbê obcokrajowców graj¹cych w klubach ligowych wszystkich gier
zespo³owych;

— sumy transferowe wyp³ywaj¹ce z naszego kraju; nie mo¿e to byæ for-
m¹ prania brudnych pieniêdzy;

— poziom kursów trenerskich organizowanych przez uczelnie niesportowe;
— wyjazdy dzieci i m³odzie¿y wysoce uzdolnionej sportowo do krajów

zachodnich.
Zwracam te¿ uwagê na system wspierania kultury fizycznej przez pañ-

stwo: rola mecenatu czy fiskusa?
Kolejna sprawa: media jako mentor i motywator czy te¿ destruktor sportu?
Problemem jest te¿ procent dzieci i m³odzie¿y niebior¹cych udzia³u w lek-

cjach wychowania fizycznego.
Celowo nie komentujê ¿adnego z wymienionych problemów, pozostawia-

j¹c sposób ich rozwi¹zania stosownym organom, którymi s¹:
— Ministerstwo Sportu i Turystyki,
— PKOL,
— polskie zwi¹zki sportowe,
— uczelnie typu AWF.
Zwracam jedynie uwagê, ¿e t³umaczenie siê, zas³anianie siê przepisami

Unii Europejskiej nie wytrzymuje krytyki, albowiem wiele krajów wprowadzi-
³o lub wprowadza swoje przepisy, zaœ my pozostaniemy na szarym koñcu.

Niektóre tematy mo¿na by³oby poruszyæ podczas naszej prezydencji
w Unii Europejskiej.

Z powa¿aniem
Antoni Piechniczek

OdpowiedŸ

Warszawa, 31 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Antoniego Piechni-

czka, przekazane pismem z dnia 9 sierpnia 2011 r. (sygn. BPS/DSK-043-3958/11),
uprzejmie informujê co nastêpuje.
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W odniesieniu do liczby obcokrajowców graj¹cych w klubach rywalizuj¹cych
w konkurencjach gier zespo³owych nale¿y zauwa¿yæ, i¿ obecnie obowi¹zuj¹ce uregulo-
wania prawne s¹ zgodne z przepisami unijnymi, których Polska, jako kraj cz³onkowski
zobowi¹zana jest przestrzegaæ. Ograniczenia liczby obywateli pañstw cz³onkowskich
UE uprawnionych do reprezentowania klubów sportowych zosta³y uznane za sprzecz-
ne z prawem Unii przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci. Promowana przez Miê-
dzynarodow¹ Federacjê Pi³ki No¿nej (FIFA) tzw. zasada „6+5” zosta³a równie¿
odrzucona, jako niezgodna ze wspólnotow¹ zasad¹ swobodnego przep³ywu pracowni-
ków na obszarze UE. Jedyn¹ zgodn¹ z unijnym prawem zasad¹ odnosz¹c¹ siê do
wspierania szkolenia na poziomie lokalnym jest opracowana przez UEFA i obowi¹zu-
j¹ca w niektórych rozgrywkach tzw. „home-grown players rule”. Jest to jednak regu³a,
która nie zawiera ¿adnych warunków, co do narodowoœci, a jedynie statusu wycho-
wanka, a kluby nie maj¹ obowi¹zku w³¹czenia do kadry meczowej konkretnej ich licz-
by, a jedynie posiadania takiej liczby graczy w sk³adzie zg³oszonym do rozgrywek.
W zwi¹zku z tym powy¿sze regulacje zosta³y uznane za nienaruszaj¹ce postanowieñ
Traktatu z Lizbony w punktach dotycz¹cych swobodnego przep³ywu pracowników.

Co do kwestii transferów podzielam pogl¹d, i¿ nie mog¹ one s³u¿yæ zjawisku tzw.
prania brudnych pieniêdzy, a sytuacje naruszaj¹ce uczciwoœæ zawodów sportów nale-
¿y zwalczaæ z ca³¹ stanowczoœci¹. Pragnê podkreœliæ, i¿ ochrona uczciwoœci zawodów
sportowych, w tym walka z ustawieniem wyników spotkañ i korupcj¹ oraz zapobiega-
nie praniu brudnych pieniêdzy poprzez sport, jest jednym z tematów priorytetowych
polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w obszarze sportu. W odniesieniu
do transferów nale¿y mieæ jednak¿e na uwadze, i¿ system transferowy w poszczegól-
nych sportach kszta³towany jest przez miêdzynarodowe federacje i narodowe zwi¹zki
sportowe i to od tych organizacji w du¿ej mierze zale¿y zwiêkszenie przejrzystoœci
transakcji i zapobieganie patologiom im towarzysz¹cym.

Jeœli chodzi o kwestiê kursów trenerskich, ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z póŸn. zm.) uporz¹dkowa³a przepisy dotycz¹ce ich
przeprowadzenia celem zwiêkszenia liczby trenerów i instruktorów. Wychodz¹c na-
przeciw europejskim koncepcjom deregulacji lub bardzo ograniczonej regulacji praw-
nej zawodów obszaru kultury fizycznej, odst¹piono od przewidzianych w ustawie
o kulturze fizycznej uregulowañ dotycz¹cych instruktorów rekreacji ruchowej, instruk-
torów sportu osób niepe³nosprawnych, instruktorów odnowy biologicznej czy in-
struktorów dyscypliny sportu. Warto przy tym zauwa¿yæ, i¿ na chwilê obecn¹ nie jest
mo¿liwa kompleksowa ocena funkcjonowania nowych rozwi¹zañ zawartych w ustawie
o sporcie oraz towarzysz¹cych jej rozporz¹dzeniach z uwagi na krótki okres obowi¹zy-
wania powy¿szych uregulowañ. Ponadto nale¿y mieæ na uwadze, i¿ poziom wyszkole-
nia specjalistycznej kadry trenerskiej zale¿y w g³ównej mierze od narodowych
zwi¹zków sportowych, posiadaj¹cych w tej materii swobodê dzia³ania i odpowiedzial-
noœæ wynikaj¹c¹ ze statusu posiadanego w obrêbie danego sportu.

Odnoœnie do problemu wyjazdów z kraju dzieci i m³odzie¿y uzdolnionej sportowo, Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki stara siê zapewniæ mo¿liwie najlepsze w obecnej sytuacji
warunki dla rozwoju m³odych zawodników, o czym najlepiej œwiadcz¹ rosn¹ce nak³ady
na sport m³odzie¿owy. Ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dys-
ponentem jest minister w³aœciwy do spraw kultury fizycznej w roku 2006 przeznaczo-
no 110 531 tys. z³ na rozwijanie sportu wœród dzieci i m³odzie¿y, z czego 79 476 tys. z³
przypad³o na zadania z zakresu szkolenia i wspó³zawodnictwa m³odzie¿y uzdolnionej
sportowo. W roku 2008 liczby te kszta³towa³y siê odpowiednio na poziomie 149 624 tys. z³
i 106 583 tys. z³ by w ubieg³ym roku osi¹gn¹æ ju¿ poziom odpowiednio 206 725 tys.
i 148 522 tys. z³. Ponadto rokrocznie kilkanaœcie milionów z³otych na sport dzieci
i m³odzie¿y przeznaczanych jest ze œrodków Funduszu Zajêæ Sportowych dla Uczniów,
którego dysponentem równie¿ jest minister w³aœciwy do spraw kultury fizycznej. Nato-
miast z cz. 25 (Kultura fizyczna) bud¿etu pañstwa w ci¹gu ostatnich kilku lat Minister-
stwo finansowa³o zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w œrodowisku
akademickim, wspomaga³o Akademickie Centra Szkolenia Sportowego oraz zapewnia-
³o stypendia i nagrody dla uzdolnionych kadrowiczów. Równie¿ rozwój infrastruktury
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sportowej na terenie naszego kraju, zw³aszcza program „Moje Boisko – Orlik 2012”
przyczynia siê w ogromnym stopniu do istotnej poprawy warunków treningowych naj-
m³odszych zawodników, szczególnie w grach zespo³owych.

Odnoœnie do roli pañstwa we wspieraniu kultury fizycznej zosta³a ona jasno zdefinio-
wana w szeregu obowi¹zuj¹cych w naszym kraju aktów prawnych. W ustawie o sporcie
zawarte s¹ regulacje stwarzaj¹ce mo¿liwoœci dofinansowywania uprawiania lub orga-
nizowania sportu oraz jego promocjê przez pañstwo. Przepisami ustawy uregulowano
tak¿e zasady finansowania sportu przez jednostki samorz¹du terytorialnego. Dotoczy
to w szczególnoœci dotacji celowych dla klubów sportowych oraz tworzenia warunków
sprzyjaj¹cych rozwojowi sportu, co w myœl ustawy o sporcie jest zadaniem w³asnym
samorz¹du terytorialnego. Wspieranie sportu przez pañstwo wynika ponadto z podpi-
sanego przez Polskê Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a dok³adnie art. 165,
który po raz pierwszy przyzna³ Unii Europejskiej kompetencje w obszarze sportu.

W odniesieniu do zwi¹zku mediów i sportu, Ministerstwo Sportu i Turystyki stoi na
stanowisku, i¿ rol¹ mediów jest przede wszystkim edukacja i promowanie spo³ecznych
wartoœci, jakimi charakteryzuje siê sport. Pozytywnym trendem jest trwaj¹cy od wielu
lat zwi¹zek mediów ze sportem s³u¿¹cy upowszechnianiu sportowej aktywnoœci i pro-
mocji sportu. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, i¿ rozwój mediów s³u¿y tak¿e rozwojowi sportu
poprzez powiêkszenie kana³ów przekazywania informacji, zw³aszcza w obszarze
tzw. nowych mediów, co zwiêksza iloœæ doniesieñ ze œwiata sportu i transmisji ze spor-
towych wydarzeñ. Rozwój mediów niesie korzyœci dla œrodowiska sportowego tak¿e
dziêki rosn¹cym nak³adom finansowym przekazywanym za prawa do transmisji wyda-
rzeñ sportowych oraz podniesieniu atrakcyjnoœci sponsoringowej widowiska, rywali-
zuj¹cych klubów/sportowców oraz zawodów sportowych. Korzystaj¹ na tym zarówno
federacje jak i kluby sportowe, zw³aszcza w obszarze najpopularniejszych sportów ze-
spo³owych.

Odnoœnie do osób nieuczestnicz¹cych w zajêciach wychowania fizycznego Minister-
stwo Sportu i Turystyki poprzez systemowe dzia³ania prowadzi starania ku zmniejsze-
niu liczby dzieci i m³odzie¿y, niebior¹cych udzia³u w powy¿szych zajêciach. Dzia³ania
te realizowane s¹ m.in. poprzez œrodki ze wspomnianego Funduszu Zajêæ Sportowych
dla Uczniów, dziêki którym w ubieg³ym roku zrealizowany zosta³ udzia³ w zajêciach ok.
130 000 uczniów. Tak¿e w ramach realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki programu „Sport Wszystkich Dzieci” wydatkowano w zesz³ym roku 58 173 tys. z³, co
stanowi kwotê o 7 500 tys. z³ wiêksz¹ ni¿ w roku poprzednim i o 15 000 tys. z³ wiêksz¹
ni¿ w roku 2008.

Z powa¿aniem

Adam Giersz
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Sidorowicza

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Chcia³bym skierowaæ oœwiadczenie do Pani Minister w zwi¹zku z sytua-
cj¹ stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Po likwidacji zak³adów bud¿etowych pieni¹dze za badania wykonywa-
ne przez sanepidy trafiaj¹ w tej chwili bezpoœrednio do bud¿etu pañstwa,
a nie na konto, z którego mo¿na by zasilaæ wydatki rzeczowe danej stacji. Po-
woduje to, ¿e stacje sanitarno-epidemiologiczne, obarczone nowymi zadania-
mi zwi¹zanymi na przyk³ad z badaniem nowych substancji narkotycznych
itp., itd., po wykonaniu takiego badania po prostu nie maj¹ z czego finanso-
waæ kolejnych badañ. Ta sprawa wymaga dosyæ pilnej regulacji i tego w³aœ-
nie dotyczy moja proœba do pani minister.

W³adys³aw Sidorowicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.09.05

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 9 sierpnia 2011 r., znak: BPS/DSK-043-3959/11,

w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana W³adys³awa Sidorowicza, Senatora
Rzeczypospolitej Polskiej podczas 82. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 5 sierpnia 2011 r. uprzejmie informujê, co nastêpuje.

W zwi¹zku ze zmianami, jakie zosta³y wprowadzone w ustawie z dnia 14 marca
1985 r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z póŸn.
zm., dalej zwan¹ ustaw¹) przez art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie nie-
których ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ administracji
publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z póŸn. zm.), który wszed³ w ¿ycie
1 stycznia 2010 r., uprawnienia organu za³o¿ycielskiego w stosunku do wojewódzkich
i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przys³uguj¹ce ministrowi w³aœci-
wemu ds. zdrowia zosta³y przekazane wojewodom.

Jednoczeœnie, dalsze zmiany w funkcjonowaniu wojewódzkich i powiatowych sta-
cji sanitarno-epidemiologicznych zosta³y wprowadzone w art. 10 ust. 4a ustawy
w brzmieniu ustalonym przez art. 130 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci
leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654). Od dnia 1 lipca 2011 r. wojewoda posiada upraw-
nienia podmiotu tworz¹cego w stosunku do wojewódzkiej i powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy, stacja sanitarno epidemiologiczna jest jednostk¹
bud¿etow¹ bêd¹c¹ podmiotem leczniczym finansowanym z bud¿etu pañstwa.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze, zarówno Minister Zdrowia, jak i G³ówny Inspektor Sani-
tarny nie bior¹ udzia³u w procesie ustalania œrodków bud¿etowych dla wojewódzkich
i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Odpowiedni wojewodowie s¹ dyspo-
nentami g³ównymi œrodków bud¿etowych, bior¹ udzia³ w planowaniu œrodków bud¿eto-
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wych, w oparciu o za³o¿enia okreœlone przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje
wstêpne kwoty wydatków oraz zasady i wytyczne do opracowania projektu bud¿etu.

Jednoczeœnie, uprzejmie informujê, i¿ na zabezpieczenie realizacji zadañ zwi¹za-
nych z sytuacjami kryzysowymi takimi jak kwestie nowych narkotyków czy zagro¿enia
bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, w miarê potrzeb uruchamiano œrodki bud¿etu pañstwa,
w tym w ramach rezerwy celowej oraz wprowadzono stosowne nowe przepisy prawne.
Osi¹gniêcie wysokiej efektywnoœci dzia³añ w zakresie zdrowia publicznego, by³o i jest
mo¿liwe dziêki sprawnie funkcjonuj¹cej Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, podleg³ej
Ministrowi Zdrowia, a kierowanej przez G³ównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wpro-
wadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) stacje
sanitarno-epidemiologiczne mog¹ pozyskiwaæ œrodki finansowe z tytu³u sprzeda¿y
us³ug zleconych, w szczególnoœci w zakresie:

� badañ laboratoryjnych, badañ i pomiarów œrodowiskowych i innych czynnoœci do-
tycz¹cych oceny jakoœci zdrowotnej i bezpieczeñstwa zdrowotnego;

� prowadzenia szkoleñ i egzaminów oraz wykonywania ocen zdrowotnych.
Œrodki pozyskane z wy¿ej wymienionych zadañ stanowi¹ dochody bud¿etu pañstwa.
Zgodnie z art. 93 i art. 94 cytowanej wy¿ej ustawy utworzone przez jednostki bud¿e-

towe wydzielone rachunki dochodów w³asnych mog³y funkcjonowaæ zgodnie z dotych-
czasowymi przepisami, z jednoczesnym regulowaniem zobowi¹zañ i œci¹ganiem nale¿-
noœci, do dnia 31 grudnia 2010 r. Œrodki pieniê¿ne przekazane na rachunek
pomocniczy, mog³y byæ wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r.,
po tym terminie nale¿a³o przekazaæ je na dochody bud¿etu pañstwa.

W latach 2011–2012 planuje siê utworzenie w bud¿ecie pañstwa rezerwy celowej
przeznaczonej na omawiane wydatki, w wysokoœci odpowiadaj¹cej planowanemu
przyrostowi dochodów. Równowartoœæ œrodków zg³oszonych przez jednostki do projek-
tu bud¿etu na 2011 rok z likwidacji rachunku dochodów w³asnych zosta³a ujêta w re-
zerwie celowej bud¿etu pañstwa poz. 57 – Skutki zmian systemowych wynikaj¹cych ze
wskazanego wy¿ej art. 94 ustawy. Z rezerwy tej bêd¹ mog³y byæ zwiêkszane w ci¹gu ro-
ku wydatki jednostek bud¿etowych na realizacjê przyjêtych zadañ, które by³y finanso-
wane w ramach zlikwidowanego rachunku dochodów w³asnych.

Ewentualne zwiêkszenie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie omawia-
nych zadañ bêdzie zatem mog³o byæ dokonane po udokumentowaniu uzyskania do-
chodów zwi¹zanych z ich wykonaniem i wykazaniu, ¿e przyznanie dodatkowych
œrodków z rezerwy celowej jest niezbêdne do prawid³owej realizacji zadañ.

W 2011 roku utworzono w bud¿ecie pañstwa rezerwê celow¹ w wysokoœci odpowia-
daj¹cej planowanemu przyrostowi omawianych dochodów. Równowartoœæ œrodków
dochodów bud¿etu pañstwa z tytu³u sprzeda¿y us³ug zleconych zosta³a ujêta w rezer-
wie celowej bud¿etu pañstwa poz. 57 – Skutki zmian systemowych wynikaj¹cych ze
wskazanego wy¿ej art. 94 ustawy.

W roku 2011 r. w ramach rezerwy zwiêkszane s¹ wydatki stacji sanitarno-epide-
miologicznych do wysokoœci dochodów bud¿etu pañstwa uzyskanych z tytu³u sprzeda-
¿y us³ug. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o finansach publicznych utworzenie
przedmiotowej rezerwy w bud¿ecie pañstwa bêdzie jeszcze mo¿liwe w 2012 r.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenia senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Jako senator ziemi radomskiej proszê o aktualn¹ informacjê od Ministra
Infrastruktury w sprawie projektu, remontu i rozbudowy linii kolejowej nr 8
na trasie Warszawa – Radom, a w szczególnoœci na odcinku Warka – Radom.

Zgodnie z wczeœniej pozyskanymi informacjami obecnie tocz¹ siê prace
projektowe i dokumentacyjne w nastêpuj¹cych segmentach:

— wykonanie dokumentacji geodezyjnej ³¹cznie z mapami do celów pro-
jektowych;

— wykonanie przez firmê Jacobs Polska dokumentacji przetargowej do
og³oszenia przetargu na roboty budowlane;

— wykonanie przez firmê Mott MacDonald Limited dokumentacji przetar-
gowej i projektowej.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania w sprawie
obecnie trwaj¹cych prac na linii kolejowej nr 8, które prowadzi spó³ka
PKP PLK SA, nadzorowanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

1. Czy obecnie firmy realizuj¹ce zlecenia dla PKP PLK maj¹ jakieœ opóŸ-
nienia w wykonaniu zleceñ?

2. Czy podpisywano jakieœ aneksy do zleceñ dla firm wy³onionych w try-
bie przetargowym?

3. Jaka firma jest wykonawc¹ robót geodezyjnych i map do celów projek-
towych?

Proszê o podanie terminów realizacji zadañ dla wspomnianych firm.
4. Jakie odcinki linii kolejowej nr 8 bêd¹ budowane w pierwszej kolejnoœci?
5. Kiedy realnie rozpoczn¹ siê prace modernizacyjne na odcinku Warsza-

wa-Okêcie – Radom?
6. Kiedy realnie rozpoczn¹ siê prace na odcinku Warka – Radom?

Jako senator ziemi radomskiej proszê o informacjê w sprawie przyczyn
ci¹g³ych opóŸnieñ poci¹gów na trasie kolejowej Radom – Warszawa. Aktual-
nie dojazdy kolej¹ na odcinku Radom – Warszawa s¹ ogromnie utrudnione
z racji nagminnych opóŸnieñ. Punktualnoœæ przyjazdu poci¹gów do stacji do-
celowych i poœrednich jest bardzo istotna ze wzglêdu na codzienne korzysta-
nie z tej trasy przez tysi¹ce mieszkañców regionu Radomsko. SpóŸnienia
poci¹gów s¹ wielokrotnie przyczyn¹ spóŸnieñ podró¿nych. Zatem poprawa
punktualnoœci kursowania poci¹gów jest bardzo istotn¹ kwesti¹ z punktu
widzenia lokalnej spo³ecznoœci.

Taki trudny stan sprawy, tj. punktualnoœci kursowania poci¹gów, jest po-
garszany dodatkowo przez brak zamieszczania bie¿¹cych informacji o opóŸnie-
niach na stronie internetowej www.rozklad-pkp.pl w zak³adce „opóŸnienia”.
Zadziwia brak koordynacji w przekazywaniu informacji pomiêdzy spó³kami ko-
lejowymi i spó³k¹ odpowiedzialn¹ za internetowy rozk³ad jazdy.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi
na nastêpuj¹ce pytania.

1. W jaki sposób Minister Infrastruktury ma zamiar poprawiæ punktual-
noœæ przyjazdu poci¹gów do stacji docelowych i poœrednich na trasie Warsza-
wa – Radom?

2. Jaki jest powód ci¹g³ych opóŸnieñ na tej trasie?
3. Kiedy zostan¹ zbudowane na tej trasie dwa tory?
4. Kto jest odpowiedzialny za obs³ugê i aktualizacjê strony internetowej

www.rozklad-pkp.pl?
5. Kto jest odpowiedzialny za aktualizacjê strony internetowej

www.rozklad-pkp.pl?
6. Kiedy i w jaki sposób zostanie usprawniony przep³yw informacji

o opóŸnieniach, jakie powinny byæ zamieszczone w internecie w zak³adce
„opóŸnienia”?

Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2 wrzeœnia 2011 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenia Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza z³o¿one

podczas 82. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 sierpnia 2011 ro-
ku, w sprawie remontu i rozbudowy linii kolejowej nr 8 Warszawa – Radom, przedk³a-
dam poni¿sze informacje na zadane pytania w przedmiotowych oœwiadczeniach.

Oœwiadczenie 1.

1. Czy obecnie firmy realizuj¹ce zlecenia dla PKP PLK SA maj¹ jakieœ opóŸnienia
w wykonaniu zleceñ?

W ramach Projektu POliŒ 7.1–19.1 pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek
Warszawa-Okêcie – Radom” realizowana jest umowa na wykonanie dokumentacji geo-
dezyjnej, w tym map do celów projektowych. Wykonawca przekaza³ z opóŸnieniem ma-
teria³y dla odcinka Warszawa Okêcie – Radom.

Natomiast w ramach Projektu POIiŒ 7.1–19.2 pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8,
odcinek Warszawa-Okêcie – Radom – PRACE PRZYGOTOWAWCZE” realizowane s¹
umowy na opracowanie dokumentacji projektowych i materia³ów przetargowych na
wybór wykonawców robót dla LCS Warszawa-Okêcie i LCS Radom oraz umowa na
opracowanie za³¹czników do wniosku o dofinansowanie dla projektu POliŒ 7.1–19.1.
Opracowywane materia³y w ramach umów realizowanych w ramach 7.1–19.2 Wyko-
nawcy przekazuj¹ zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

2. Czy podpisywano jakieœ aneksy do zleceñ dla firm wy³onionych w trybie przetar-
gowym?

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisa³o dwa aneksy do umów dotycz¹cych prac na
odcinku Warszawa-Okêcie – Radom. Pierwszy do umowy na wykonanie dokumentacji
geodezyjnej, w tym map dla celów projektowych, drugi zaœ do umowy na opracowanie
za³¹czników do wniosku o dofinansowanie dla projektu POliŒ 7.1–19.1.

3. Jaka firma jest wykonawc¹ robót geodezyjnych i map do celów projektowych? Pro-
szê o podanie terminów realizacji zadañ dla wspomnianych firm.

Wykonawc¹ dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych jest konsorcjum
firm w sk³adzie:

– Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spó³ka z o.o. z siedzib¹
w Olsztynie, przy ul. 1 Maja 13 – Lider Konsorcjum,

– Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spó³ka z o.o. w Lublinie
z siedzib¹ w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 2 – Partner Konsorcjum,

– Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAP Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza 66 – Partner Konsorcjum,

– MAREK & MOSKWIÑSKI Spó³ka Jawna z siedzib¹ w Warszawie, przy ul. Pêcickiej 20
– Partner Konsorcjum

Wed³ug informacji uzyskanych od PKP PLK SA harmonogram dla wykonania doku-
mentacji geodezyjnej, w tym map do celów projektowych (wg umowy) przedstawia siê
nastêpuj¹co:

1. Etap Za³o¿enie osnowy – termin przekazania Zamawiaj¹cemu – 28.07.2009 r.
2. Etap Wykonanie zdjêæ lotniczych – termin przekazania Zamawiaj¹cemu –

28.07.2009 r.
3. Etap LCS Kielce – termin przekazania Zamawiaj¹cemu – 26.09.2009 r.
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4. Etap LCS Skar¿ysko-Kamienna – termin przekazania Zamawiaj¹cemu –
26.10.2009 r.

5. Etap LCS Warszawa-Okêcie – termin przekazania Zamawiaj¹cemu – 10.11.2009 r.
6. Etap LCS Radom – termin przekazania Zamawiaj¹cemu – 25.11.2009 r.
Dotychczas nie zrealizowano jeszcze Etapów LCS Skar¿ysko-Kamienna i LCS Kiel-

ce, które maj¹ byæ wykonane do koñca bie¿¹cego roku.

4. Jakie odcinki linii kolejowej nr 8 bêd¹ budowane w pierwszej kolejnoœci?
Zak³ada siê, ¿e w pierwszej kolejnoœci roboty zwi¹zane z modernizacj¹ rozpoczn¹

siê na odcinku Warszawa-Okêcie – Czachówek P³d. (obszar LCS Warszawa-Okêcie).

5. Kiedy realnie rozpoczn¹ siê prace modernizacyjne na odcinku Warszawa-Okêcie –
Radom?

Zgodnie z za³o¿eniami realizacji projektu POliŒ 7.1–19.1 rozpoczêcie prac moderni-
zacyjnych na odcinku Warszawa-Okêcie – Czachówek P³d. mo¿liwe bêdzie po zakoñ-
czeniu opracowania dokumentacji projektowej i po wy³onieniu wykonawcy robót.
Planuje siê, ¿e nast¹pi to na prze³omie 2012/2013 roku.

6. Kiedy realnie rozpoczn¹ siê prace na odcinku Warka – Radom?
Zgodnie z za³o¿eniami realizacji projektu POliŒ 7.1–19.1 rozpoczêcie prac moderni-

zacyjnych linii nr 8 na odcinku Czachówek P³d. – Radom planowane jest w II kwartale
2013 roku.

Oœwiadczenie 2.

1.2. W jaki sposób Minister Infrastruktury ma zamiar poprawiæ punktualnoœæ przy-
jazdu poci¹gów do stacji docelowych i poœrednich na trasie Warszawa – Radom?
Jaki jest powód ci¹g³ych opóŸnieñ na tej trasie?

Na wstêpie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ogólny stan techniczny linii nr 8 jest niezadowala-
j¹cy. Niedogodnoœci w postaci wyd³u¿onego czasu jazdy, opóŸnieñ czy braku mo¿liwo-
œci zwiêkszenia liczby poci¹gów w godzinach szczytu s¹ skutkiem degradacji
infrastruktury kolejowej wynikaj¹cej z wieloletnich zaniedbañ inwestycyjnych. Niedo-
stateczna iloœæ œrodków finansowych przeznaczanych na remonty i bie¿¹ce utrzymanie
spowodowa³a wprowadzanie ograniczeñ prêdkoœci, które s¹ konieczne dla zachowania
warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu. Dotychczasowe dzia³ania resortu infra-
struktury zwi¹zane by³y miêdzy innymi z zapewnieniem finansowania oraz termino-
wym przeprowadzeniem inwestycji w odniesieniu do koniecznej modernizacji. Takie
dzia³ania maj¹ u swych podstaw s³u¿yæ poprawie ¿ycia mieszkañców okolicznych miej-
scowoœci le¿¹cych wzd³u¿ kolejowego ci¹gu komunikacyjnego na linii kolejowej nr 8.
Poprawa warunków podró¿owania na trasie z Warszawy do Radomia nast¹pi z chwil¹
zakoñczenia modernizacji linii nr 8. natomiast w miarê realizowania poszczególnych
jej etapów bêd¹ usuwane przeszkody obni¿aj¹ce komfort jazdy na poszczególnych
odcinkach.

3. Kiedy zostan¹ zbudowane na tej trasie dwa tory?
Odcinek linii kolejowej nr 8 Warka – Radom bêdzie modernizowany w ramach Lo-

kalnego Centrum Sterowania (LCS) Radom. W zakres tej modernizacji wchodzi miêdzy
innymi budowa drugiego toru. Zakoñczenie realizacji prac budowlanych planowane
jest na koniec 2014 roku.

4.5. Kto jest odpowiedzialny za obs³ugê i aktualizacjê strony internetowej
www.rozklad-pkp.pl? Kto jest odpowiedzialny za aktualizacjê strony interneto-
wej www.rozklad-pkp.pl?

Za obs³ugê i aktualizacjê strony internetowej www.rozklad-pkp.pl jest odpowie-
dzialna TK Telekom Sp. z o.o., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa.
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6. Kiedy i w jaki sposób zostanie usprawniony przep³yw informacji o opóŸnieniach, ja-
kie powinny byæ zamieszczone w Internecie w zak³adce „opóŸnienia”?

Dla sprawnej i rzetelnej realizacji informacji pasa¿erów w zakresie opóŸnieñ po-
ci¹gów podejmowane s¹ kroki w zakresie rozwoju tzw. Us³ugi zwi¹zanej z „systemem
informacji dynamicznej”. Wymagaæ to bêdzie pe³nej wspó³pracy z systemami informa-
tycznymi stosowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Niestety w chwili obecnej
trudno jest okreœliæ ramy czasowe rozwoju dodatkowych us³ug.

Mam nadziejê, ¿e przedstawione wyjaœnienia uzna Pan za satysfakcjonuj¹ce.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z uwagi na pytania rolników i producentów rolnych zwracam siê do Pana

Ministra z proœb¹ o udzielenie informacji w sprawie odszkodowañ dla rolni-
ków w zwi¹zku ze zniszczeniami plantacji, upraw rolnych, powodowanymi
przez zwierzêta. Na jakiej zasadzie s¹ ustalane odszkodowania, jaka jest ich
wysokoœæ? Czy planowane s¹ zmiany przepisów prawa reguluj¹cego wyp³a-
ty stosownych odszkodowañ?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

Stanowisko
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2011.08.16

Pan
Andrzej Kraszewski
Minister Œrodowiska

Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu przesy³am, zgodnie z kompetencjami, oœwiadczenie Pana Eryka Smu-

lewicza Senatora RP dotycz¹ce systemu wyp³aty odszkodowañ za szkody wyrz¹dzane
przez zwierzêta ³owne w uprawach rolnych, przekazan¹ przy piœmie Marsza³ka Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej znak BPS/DSK-043-3961/11 z dnia 9 sierpnia 2011 roku.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Andrzej Butra

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 31.08.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza z³o¿one na 82. posie-

dzeniu Senatu RP w dniu 5 sierpnia br., przekazane Ministrowi Œrodowiska przez Mi-
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nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 16 sierpnia 2011 r. zgodnie z w³aœciwo-
œci¹, a do którego skierowa³ je Marsza³ek Senatu swoim pismem z dnia 9 sierpnia br.,
w sprawie systemu szacowania i wyp³aty odszkodowañ za szkody w uprawach rolnych
wyrz¹dzane przez zwierzêta ³owne, wyra¿am poni¿ej nastêpuj¹ce stanowisko.

Chcê zaznaczyæ, ¿e jest ono identyczne do stanowiska przekazanego w odpowiedzi
na oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego w tej samej kwestii, z³o¿one na 80. po-
siedzeniu Senatu RP.

„Obowi¹zuj¹ce od roku rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 8 marca 2010 r.
w sprawie sposobu postêpowania przy szacowaniu szkód oraz wyp³at odszkodowañ za
szkody w uprawach i p³odach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272) jest wynikiem d³ugo-
trwa³ej pracy miêdzyresortowego zespo³u i wypracowanym kompromisem pomiêdzy
interesami gospodarki ³owieckiej i rolnej. W jego tworzeniu oprócz przedstawicieli Mi-
nisterstwa Œrodowiska brali udzia³ przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Krajowej Rady Izb Rolniczych (jako przedstawiciele i reprezentanci rolników) oraz
przedstawiciele Polskiego Zwi¹zku £owieckiego. Chcia³bym tak¿e podkreœliæ, ¿e nowe-
lizacja i wydanie nowego rozporz¹dzenia zainicjowane zosta³y przez Krajow¹ Radê Izb
Rolniczych i w przewa¿aj¹cej mierze uwzglêdni³a postulaty rolników.

Procedura szacowania szkód ³owieckich ma na celu potrzebê okreœlenia faktyczne-
go rozmiaru szkody, jak i okreœlenie wartoœci zniszczonych plonów. St¹d wynika po-
trzeba wstêpnego (np. na wiosnê) i ostatecznego szacowania szkody (przed zbiorami,
jesieni¹) oraz ponownego szacowania szkody w przypadku jej powtarzania siê w ci¹gu
ca³ego okresu rozwoju danej uprawy. Podstaw¹ okreœlenia wysokoœci odszkodowania
jest zawarta ugoda stron w której wypracowaniu mo¿e uczestniczyæ przedstawiciel
w³aœciwej izby rolniczej lub przedstawiciel gminy.

W celu zapewnienia mo¿liwie szybkiej wyp³aty odszkodowania zosta³ wyznaczony
trzydziestodniowy termin na przekazanie jej poszkodowanemu i to bez wzglêdu na sy-
tuacjê finansow¹ dzier¿awcy lub zarz¹dcy obwodu ³owieckiego. Kondycja finansowa
ko³a ³owieckiego zawsze jest uzale¿niona od sposobu prowadzenia gospodarki ³owiec-
kiej ze szczególnym uwzglêdnieniem planowania wysokoœci pozyskania zwierzyny czy-
ni¹cej najwiêksze szkody i dopuszczalnego poziomu szkód ³owieckich, oczywiœcie
z uwzglêdnieniem zjawisk klêskowych.

Odnosz¹c siê do kwestii poprawy zaistnia³ej sytuacji, czyli zmniejszenia liczby wy-
stêpuj¹cych szkód ³owieckich, chcia³bym zwróciæ uwagê na obecnie funkcjonuj¹ce
w naszym systemie prawnym rozwi¹zania. Ustawa Prawo ³owieckie w art. 47 ust. 1
wprowadza obowi¹zek wspó³dzia³ania w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami ³o-
wieckimi. W³aœciciele lub posiadacze gruntów rolnych i leœnych powinni, zgodnie z po-
trzebami, wspó³dzia³aæ z dzier¿awcami i zarz¹dcami obwodów ³owieckich w zabezpie-
czaniu gruntów przed szkodami, o których mowa w art. 46 ww. ustawy. Celem wspó³-
dzia³ania jest, z jednej strony uratowanie upraw i p³odów przed uszkodzeniem lub zni-
szczeniem, a z drugiej zaoszczêdzenie znacznych kwot wydatkowanych przez dzier¿aw-
ców i zarz¹dców obwodów ³owieckich na wyp³atê ewentualnych odszkodowañ.
Oczywiœcie, mo¿e to dotyczyæ tak¿e grodzenia najbardziej zagro¿onych upraw rolnych,
chocia¿ koszty dla obu stron mog¹ byæ powa¿nym wydatkiem.

Koñcz¹c, chcia³bym poinformowaæ, ¿e w najbli¿szej przysz³oœci nie przewiduje siê
nowelizacji przepisów obowi¹zuj¹cych od 2010 r. dotycz¹cych szacowania szkód ³o-
wieckich i wyp³aty odszkodowañ”.

Z powa¿aniem

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

skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Ko³odzieja

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam siê do Pana Prezesa z proœb¹ o udzielenie informacji odnoœnie

do tego, jak przebiega program udzielania preferencyjnych kredytów oraz jak
przedstawia siê kwestia udzielanych przez ARiMR porêczeñ i gwarancji sp³a-
ty kredytów. Przedmiotowy program jest uzupe³nieniem dzia³ania „Przywra-
canie potencja³u produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wyst¹pienia klêsk
¿ywio³owych oraz wprowadzenie odpowiednich dzia³añ zapobiegawczych”,
które jest realizowane w ramach PROW 2007-2013.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 18.08.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do otrzymanego pisma w za³¹czeniu przekazujê Panu Marsza³kowi

informacjê na temat kredytów preferencyjnych, gwarancji i porêczeñ ARiMR, przygoto-
wane w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Eryka Smulewicza.

Jednoczeœnie, zgodnie z proœb¹, elektroniczna wersja odpowiedzi zostanie przeka-
zana na wskazany w piœmie adres poczty elektronicznej.

Z powa¿aniem

PREZES
Tomasz Ko³odziej

Za³¹cznik

Kredyty preferencyjne oraz gwarancje i porêczenia ARiMR

W 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontynuuje realizacjê
polityki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie modernizacji gospodarstw rol-
nych, przetwórstwa produktów rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskich. Podstaw¹
prawn¹ udzielania pomocy finansowej ze œrodków krajowych jest rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadañ ARiMR
(Dz. U. Nr 22, poz. 121 ze zm.).

Podstawow¹ form¹ pomocy krajowej s¹ dop³aty do oprocentowania kredytów
udzielanych przez banki wspó³pracuj¹ce z Agencj¹. Kredyty te s¹ popularnym Ÿród³em
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finansowania inwestycji realizowanych w rolnictwie i przetwórstwie produktów rol-
nych, a tak¿e wspó³finansuj¹ wznawianie produkcji w gospodarstwach rolnych po
szkodach wynikaj¹cych z niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Dodatkow¹ pomo-
c¹ Agencji dla osób ubiegaj¹cych siê o kredyty preferencyjne, które nie posiadaj¹ wy-
maganych przez banki zabezpieczeñ, s¹ gwarancje i porêczenia sp³aty kredytów.

Zgodnie z decyzj¹ podjêt¹ przez Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w 2011 r. udostêpnionych zosta³o 12 linii kredytowych z dop³atami Agencji do opro-
centowania:

1. kredyty na realizacjê inwestycji w gospodarstwach rolnych, dzia³ach specjalnych
produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub
udzia³ów – Symbol nIP,

2. kredyty na zakup u¿ytków rolnych – Symbol nKZ,
3. kredyty na utworzenie lub urz¹dzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie

ukoñczy³y 40 roku ¿ycia – Symbol nMR,
4. kredyty na realizacjê inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych

oraz na zakup akcji lub udzia³ów przez grupy producentów rolnych utworzone na
podstawie ustawy z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. o grupach producentów rolnych
i ich zwi¹zkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) – Sym-
bol nGP,

5. kredyty na zakup u¿ytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiêk-
szenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kszta³towaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) – Symbol nGR,

6. kredyty na realizacjê inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnic-
twie zapewniaj¹cych wysok¹ jakoœæ produktu – Symbol nNT,

7. kredyty na realizacjê inwestycji w ramach „Bran¿owego programu rozwoju
wspólnego u¿ytkowania maszyn i urz¹dzeñ rolniczych” – symbol nBR10,

8. kredyty na realizacjê inwestycji w ramach „Bran¿owego programu restrukturyza-
cji przetwórstwa ziemniaka na skrobiê w Polsce” – symbol nBR13,

9. kredyty na realizacjê inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyza-
cji i modernizacji przemys³u miêsnego, ch³odnictwa sk³adowego i przetwórstwa
jaj w Polsce” – symbol nBR14,

10. kredyty na realizacjê inwestycji w ramach „Bran¿owego programu mleczarstwa”
– symbol nBR15,

11. kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia-
³ach specjalnych produkcji rolnej, w których wyst¹pi³y szkody spowodowane przez
suszê, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosen-
ne, powódŸ, huragan, piorun, obsuniêcie siê ziemi lub lawinê – symbol nKL01,

12. kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia³ach
specjalnych produkcji rolnej, w których wyst¹pi³y szkody spowodowane przez
suszê, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosen-
ne, powódŸ, huragan, piorun, obsuniêcie siê ziemi lub lawinê – symbol nKL02.

Kredyty preferencyjne na finansowanie inwestycji

Przeznaczenie kredytów obejmuje m.in.:
� dla gospodarstw rolnych i dzia³ów specjalnych produkcji rolnej – zakup u¿ytków

rolnych, zakup, budowa, modernizacja i remont budynków, zakup lub instalacja
maszyn, urz¹dzeñ i wyposa¿enia, zak³adanie plantacji wieloletnich,

� dla zak³adów przetwórstwa produktów rolnych – budowa, modernizacja i remont
budynków, zakup lub instalacja maszyn i urz¹dzeñ, zakup specjalistycznych
œrodków transportu.

Oprocentowanie p³acone przez kredytobiorcê nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿ 2% w skali
roku. Obecnie oprocentowanie dla kredytobiorcy wynosi 3,8% w przypadku linii nIP
i 2% w przypadku pozosta³ych linii kredytowych.

Okres kredytowania w zale¿noœci od linii kredytowej wynosi od 8 do 20 lat, w tym
karencja w sp³acie kredytu nie mo¿e byæ d³u¿sza ni¿ 2 lub 3 lata.
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Kwota kredytów nie mo¿e przekraczaæ:
� 80% inwestycji w gospodarstwie rolnym (90% nGR) i nie wiêcej ni¿ 4 mln z³,
� 70% inwestycji w dzia³ach specjalnych produkcji rolnej i nie wiêcej ni¿ 8 mln z³,
� 70% inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych i nie wiêcej ni¿ 16 mln z³,
� 80% wartoœci akcji lub udzia³ów i nie wiêcej ni¿ 4 mln z³ (linia nIP) lub 5 mln z³

(linia nGP).
Aby uzyskaæ preferencyjny kredyt inwestycyjny nale¿y:
· przygotowaæ plan inwestycji (z wy³¹czeniem kredytów na zakup akcji lub udzia-

³ów),
� z³o¿yæ w banku wspó³pracuj¹cym z Agencj¹ wniosek o kredyt wraz z planem inwe-

stycji i innymi wymaganymi dokumentami.
W bie¿¹cym roku gospodarstwa rolne mog¹ równie¿ zaci¹gaæ kredyty inwestycyjne,

do których Agencja stosuje pomoc w postaci czêœciowej sp³aty kapita³u (nowa forma
pomocy – uruchomiona w paŸdzierniku 2010 r.). W przypadku tych kredytów wyso-
koœæ oprocentowania okreœla bank, a Agencja sp³aca za kredytobiorcê czêœæ kapita³u –
maksymalnie 33 tys. z³.

Plan finansowy Agencji na 2011 r. na dop³aty do oprocentowania kredytów inwe-
stycyjnych udzielanych w 2011 r. przewiduje kwotê 79 800 tys. z³, przy za³o¿eniu li-
mitu akcji kredytowej w wysokoœci 3 mld z³. Kwoty te zosta³y przyznane bankom na
2011 r. na podstawie ich pisemnych wniosków.

Jednoczeœnie banki, wg danych otrzymanych na dzieñ 31.07.2011 r., od pocz¹tku
2011 r. udzieli³y 7 921 kredytów inwestycyjnych na kwotê 1 562 mln z³.

Ponadto, w planie finansowym na 2011 r. na czêœciow¹ sp³atê kapita³u kredytów
udzielanych w 2011 r. zarezerwowana zosta³a kwota 5 000 tys. z³, która w ca³oœci
udostêpniona zosta³a bankom wspó³pracuj¹cym. W ramach tej formy pomocy w oma-
wianym okresie banki udzieli³y 118 kredytów na kwotê 11 mln z³ wykorzystuj¹c œrodki
Agencji w wysokoœci oko³o 1,6 mln z³.

Kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji po klêskach

W 2011 r. Agencja kontynuuje stosowany od wielu lat program pomocy na wzno-
wienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia³ach specjalnych produkcji rolnej,
w których wyst¹pi³y szkody spowodowane przez suszê, grad, deszcz nawalny, ujemne
skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódŸ, huragan, piorun, obsuniêcie siê
ziemi lub lawinê. Program jest finansowany w ca³oœci ze œrodków krajowych i funkcjo-
nuje równolegle do dzia³ania „Przywracanie potencja³u produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych oraz wprowadzenie odpowiednich dzia³añ za-
pobiegawczych” realizowanego w ramach PROW 2007–2013.

Przeznaczenie kredytów „klêskowych” obejmuje m.in.:
� odbudowê, remonty kapitalne budynków i budowli do produkcji lub przechowywa-

nia, remont lub zakup w miejsce zniszczonych: ci¹gników, maszyn, urz¹dzeñ rol-
niczych,

� zakup rzeczowych œrodków obrotowych do produkcji rolnej np.: materia³u siewnego,
nawozów, œrodków ochrony roœlin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza ¿ywego, pasz.

Formalnym dokumentem potwierdzaj¹cym wyst¹pienie szkody jest opinia woje-
wody dot. zakresu i wysokoœci szkód. Poszkodowany sk³ada j¹ w banku wraz z wnios-
kiem o kredyt i innymi dokumentami (w przypadku kredytu inwestycyjnego z planem
inwestycji).

Kwota kredytu inwestycyjnego nie mo¿e przekroczyæ wartoœci odtworzeniowej
œrodków trwa³ych, a obrotowego kwoty obni¿enia dochodu. Jednoczeœnie kwota kredy-
tu mo¿e wynosiæ max 4 mln z³ – gospodarstwa rolne lub 8 mln z³ – dzia³y specjalne
produkcji rolnej.

Wk³ad w³asny kredytobiorcy nie jest wymagany. Kredytobiorca zobowi¹zany jest
natomiast w terminie 3 miesiêcy od pobrania kredytu udokumentowaæ jego wykorzy-
stanie. W przypadku kredytu obrotowego udokumentowaniu podlega co najmniej
50% wydatków.
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Oprocentowanie kredytów wynosi obecnie:
� 0,1% w skali roku – je¿eli poszkodowany ubezpieczy³ min. 50% powierzchni upraw

rolnych, z wy³¹czeniem ³¹k i pastwisk, lub 50% zwierz¹t gospodarskich,
� 3,85% w skali roku – w pozosta³ych przypadkach.
Okres kredytowania dla kredytu klêskowego inwestycyjnego nie mo¿e wynosiæ

wiêcej ni¿ 8 lat, natomiast dla kredytu klêskowego obrotowego – maksymalnie 4 lata.
Karencja w sp³acie kredytu nie mo¿e byæ d³u¿sza ni¿ odpowiednio 2 lata lub 4 lata.

Od pocz¹tku 2011 r. do chwili obecnej do Agencji wp³ynê³o 39 zgód Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na uruchomienie tej formy pomocy pañstwa dla ok. 4 tys. go-
spodarstw, poszkodowanych w wyniku klêski powodzi z 2010 r. i 2011 r., przymroz-
ków wiosennych w 2011 r., gradu w 2011 r., deszczu nawalnego w 2010 r., obsuniêcia
siê ziemi w 2011 r., ujemnych skutków przezimowania w 2011 r. Oszacowana przez
komisje wojewódzkie kwota strat wynosi ³¹cznie 160,3 mln z³.

Z tytu³u tegorocznych klêsk ¿ywio³owych MRiRW wyda³ 21 zgód dla nastêpuj¹cych
województw:

� dolnoœl¹skiego – 3 zgody z tytu³u powodzi i przymrozków wiosennych,
� kujawsko-pomorskiego – 3 zgody z tytu³u powodzi, przymrozków wiosennych

i ujemnych skutków przezimowania,
� lubelskiego – 4 zgody z tytu³u ujemnych skutków przezimowania, przymrozków

wiosennych, gradu i powodzi,
� lubuskiego – 2 zgody z tytu³u powodzi i ujemnych skutków przezimowania,
� mazowieckiego – 2 zgody z tytu³u powodzi i przymrozków wiosennych,
� podkarpackiego – 1 zgoda z tytu³u ujemnych skutków przezimowania i obsuniêcia

siê ziemi,
·pomorskiego – 1 zgoda z tytu³u ujemnych skutków przezimowania,
� warmiñsko-mazurskiego – 3 zgody z tytu³u powodzi, gradu, ujemnych skutków

przezimowania, przymrozków wiosennych,
� wielkopolskiego – 1 zgoda z tytu³u powodzi i ujemnych skutków przezimowania,
� zachodniopomorskiego – 1 zgoda z tytu³u powodzi i ujemnych skutków przezimo-

wania.
Dotychczas Banki nie wystêpowa³y do Agencji o przyznanie dla ww. województw li-

mitów œrodków umo¿liwiaj¹cych udzielanie kredytów klêskowych.
Na 2011 r. w planie finansowym na dop³aty do oprocentowania kredytów klêsko-

wych udzielanych w 2011 r. zarezerwowana zosta³a kwota 30 920 tys. z³, przy za³o¿e-
niu akcji kredytowej ok. 1 mld z³. Banki otrzyma³y limit œrodków na dop³aty do
oprocentowania nowo udzielanych kredytów w kwocie 14,7 mln z³. Przyznana ban-
kom akcja kredytowa wynosi 502 mln z³ i dotyczy potrzeb banków z tytu³u klêsk ¿y-
wio³owych maj¹cych miejsce w 2010 r.

Wg danych otrzymanych z banków na dzieñ 31.07.2011 r., od pocz¹tku 2011 r.
udzieli³y one 14 628 kredytów klêskowych na kwotê 410 mln z³.

Banki wspó³pracuj¹ce z Agencj¹

Obecnie o kredyty preferencyjne mo¿na ubiegaæ siê w: Banku Polskiej Spó³dziel-
czoœci SA, Banku Gospodarki ¯ywnoœciowej SA, Mazowieckim Banku Regionalnym
SA, Gospodarczym Banku Wielkopolski SA, ING Banku Œl¹skim SA, Banku Zachod-
nim WBK SA, Banku Polska Kasa Opieki SA, a tak¿e w bankach spó³dzielczych zrze-
szonych w BPS SA, SGB GBW SA i MR Bank SA.

Gwarancje i porêczenia sp³aty kredytów

O dodatkow¹ pomoc w formie gwarancji lub porêczenia mo¿e ubiegaæ siê kredyto-
biorca, który nie ma pe³nego i wymaganego procedurami banku zabezpieczenia kredy-
tu ale posiada, wed³ug oceny banku, zdolnoœæ do sp³aty zabezpieczonego przez Agencjê
kredytu. Ponadto ubiegaj¹c siê o gwarancje lub porêczenie kredytobiorca nie mo¿e za-
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legaæ z p³atnoœciami z tytu³u podatków, sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne oraz nie
mo¿e mieæ wymagalnych zobowi¹zañ wobec Agencji z tytu³u udzielonej pomocy.

Gwarancje lub porêczenia sp³aty kredytów mog¹ byæ udzielane przez Agencjê do
wysokoœci:

� 60% wykorzystanej kwoty kredytu i nie wiêcej ni¿ do kwoty 1 mln z³ – w przypadku
porêczeñsp³atykredytów inwestycyjnychorazkredytównazakupakcji lubudzia³ów,

� 80% wykorzystanej kwoty kredytu i nie wiêcej ni¿ do kwoty 1 mln z³ – w przypadku
gwarancji sp³atykredytówinwestycyjnychorazkredytównazakupakcji lubudzia³ów,

� 80% wykorzystanej kwoty kredytu i nie wiêcej ni¿ do kwoty 100 tys. z³ – w przy-
padku gwarancji lub porêczeñ sp³aty kredytów „klêskowych”.

Gwarancje i porêczenia s¹ terminowe, tj. udzielane s¹ maksymalnie na okres objê-
ty umow¹ kredytu, wyd³u¿ony o 3 miesi¹ce. Gwarancj¹ lub porêczeniem nie mog¹ byæ
objête odsetki, prowizje i inne op³aty nale¿ne bankowi, a tak¿e koszty zaspokojenia
wierzytelnoœci banku.

Warunkiem ubiegania siê o udzielenie gwarancji lub porêczenia jest w szczególnoœci:
� zawarcie pomiêdzy bankiem a Kredytobiorc¹ warunkowej umowy kredytu,

tj. umowy zawieraj¹cej warunek, ¿e bank uruchomi kredyt po przyjêciu udzielonej
przez Agencjê gwarancji lub po podpisaniu umowy porêczenia przez Agencjê
i bank,

� z³o¿enie przez Kredytobiorcê za poœrednictwem banku wniosku o udzielenie gwa-
rancji lub porêczenia, na formularzu opracowanym i udostêpnionym przez Agen-
cjê wraz z wymaganymi za³¹cznikami.

Agencja z tytu³u udzielonego porêczenia lub gwarancji pobiera jednorazowo pro-
wizjê w wysokoœci od 0,3% do 0,5% kwoty porêczenia oraz od 0,75% do 1,5% kwoty
gwarancji (zale¿nie od d³ugoœci okresu, na jaki udzielono porêczenie lub gwarancjê).

O porêczenia lub gwarancje sp³aty kredytów klêskowych mo¿na ubiegaæ siê za po-
œrednictwem banków udzielaj¹cych kredytów preferencyjnych.

Z dodatkowej pomocy Agencji, zwi¹zanej z kredytami preferencyjnymi, w 2011 r.
skorzysta³o 2 kredytobiorców, którym Agencja udzieli³a 2 porêczeñ kredytów inwesty-
cyjnych w wysokoœci 480 tys. Z³.

PREZES
Tomasz Ko³odziej
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Oœwiadczenie senatora Henryka Stok³osy

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Zanim przyst¹piê do omówienia istoty mojego oœwiadczenia i charakteru
mojej proœby do ministra finansów, chcia³bym kilka dobrych s³ów powiedzieæ
o programie STOP18!. Program ten dzia³a ju¿ od czternastu lat i konsekwent-
nie zmierza do rygorystycznego przestrzegania zakazu sprzeda¿y wyborów
tytoniowych osobom niepe³noletnim.

Sam jestem osob¹ niepal¹c¹, œwiadom¹ szkodliwoœci tego na³ogu i dlate-
go z uznaniem odnoszê siê do dzia³añ ludzi, którzy anga¿uj¹ siê w ten pro-
gram. Ich dzia³alnoœæ wspiera rz¹dowe przedsiêwziêcia w tym zakresie, na
przyk³ad akcje „Razem bezpieczniej” i „Bezpieczne wakacje”.

Program STOP18! koncentruje siê na edukacji sprzedawców oraz uœwia-
damianiu ca³ego spo³eczeñstwa o istnieniu i skali problemu dostêpu niepe³no-
letnich do wyrobów tytoniowych. Rozmiary tego zjawiska pokazuj¹ badania
programu STOP18!, wed³ug których 63% sprzedawców sprzedaje papierosy
osobie wygl¹daj¹cej na mniej ni¿ osiemnaœcie lat.

Wyniki tego badania nie obejmuj¹ strefy nielegalnego handlu, w której
dostêp niepe³noletnich do wyrobów tytoniowych jest ca³kowicie poza kontro-
l¹. I tego w³aœnie dotyczy list, jaki przekazali mi organizatorzy programu.

Pisz¹ oni: „Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed nastêpstwami
u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych od 15 listopada 2010 r. zobowi¹zu-
je do umieszczenia w punkcie sprzeda¿y informacji u³atwiaj¹cych odmawia-
nie sprzeda¿y papierosów nieletnim. Jest to krok w dobrym kierunku. Jednak
istnieje wyraŸna potrzeba prowadzenia dalszych intensywnych dzia³añ edu-
kacyjnych i profilaktycznych, poprawiaj¹cych egzekucjê dobrego, ju¿ istnie-
j¹cego prawa.

O ile dzia³ania zmierzaj¹ce do polepszenia przestrzegania zakazu sprze-
da¿y wyborów tytoniowych niepe³noletnim w punktach legalnej sprzeda¿y
przynosz¹ pozytywne efekty, o tyle bardzo niepokoj¹cym zjawiskiem towa-
rzysz¹cym sprzeda¿y papierosów jest dostêp niepe³noletnich do nielegalnych
wyrobów tytoniowych, to jest do papierosów z przemytu oraz papierosów nie-
wiadomego pochodzenia i sk³adu (produkowanych nielegalnie). Takie papie-
rosy s¹ tañsze, ponadto sprzedawane s¹ poza ca³kowit¹ kontrol¹ prawa, na
bazarach oraz w miejscach nieoznakowanych obowi¹zkow¹ widoczn¹ i czy-
teln¹ informacj¹ o zakazie sprzeda¿y wyrobów tytoniowych osobom do
lat 18. Tym samym staj¹ siê bardziej dostêpne dla niepe³noletnich.

Kolejnym zagro¿eniem, je¿eli chodzi o dostêp niepe³noletnich do wyrobów
tytoniowych, jest tytoñ do samodzielnego skrêcania. Jest on ob³o¿ony ni¿sz¹
akcyz¹ ni¿ papierosy, przez co jest bardziej dostêpny cenowo. Pomimo ¿e tê
ostatni¹ kwestiê podnosiliœmy wielokrotnie w przesz³oœci, a tak¿e Minister-
stwo Zdrowia wielokrotnie postulowa³o koniecznoœæ zrównania poziomu opo-
datkowania tytoniu luzem z opodatkowaniem akcyz¹ gotowych papierosów,
nic w tej kwestii nie uleg³o zmianie. Szans¹ na rozwi¹zanie tego problemu jest
proces ustalania stawek akcyzy na 2012 r., który prawdopodobnie po waka-
cjach bêdzie przedmiotem prac parlamentarnych”. Tyle mówi list.

Ze swej strony zachêcam Pana Ministra do przemyœlenia argumentów je-
go autorów. S¹dzê, ¿e dobrze by³oby, aby Pañskie s³u¿by kontrolne przy
wspó³pracy z policj¹ i s³u¿bami celnymi bli¿ej przyjrza³y siê nielegalnej sprze-
da¿y papierosów z przemytu i w³asnej produkcji.

Jako przedsiêbiorca nie jestem zwolennikiem podnoszenia podatków, ale
postulat zrównania akcyzy na papierosy i tytoñ luzem wydaje mi siê sensowny.

Henryk Stok³osa
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OdpowiedŸ

Warszawa, 8 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 9 sierpnia 2011 r. znak: BPS/DSK-043-3963/11,

przy którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Henryka Stok³osê
na 82. posiedzeniu Senatu w dniu 5 sierpnia 2011 r. w sprawie dostêpu niepe³nolet-
nich do wyrobów tytoniowych uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Ograniczaniu konsumpcji wyrobów tytoniowych, a przede wszystkim ochronie
przed skutkami palenia osób nieletnich, s³u¿y w³aœciwa polityka cenowa. Jest ona
oparta na podstawowym za³o¿eniu, ¿e odpowiednio wysokie ceny na wyroby tytoniowe
czyni¹ je mniej atrakcyjnymi i tym samym mniej dostêpnymi dla osób o niskich docho-
dach i nieletnich.

Ceny wyrobów tytoniowych nie s¹ ustalane administracyjnie lecz przez podatników
akcyzy od tych wyrobów, zatem nak³adany corocznie wy¿szy podatek akcyzowy maj¹cy
charakter cenotwórczy i bêd¹cy jedynym instrumentem w gestii resortu finansów, wy-
musza na tych podmiotach dokonywanie podwy¿ek cen, tym samym ma istotny wp³yw
na popyt rynkowy i konsumpcjê wyrobów tytoniowych. Dlatego w cenie popularnych
(tanich) papierosów, ciesz¹cych siê najwiêksz¹ sprzeda¿¹ a¿ 85% udzia³ stanowi kwota
pobieranych podatków (akcyzowego i VAT-u).

Polityka podatkowa w zakresie akcyzy od wyrobów tytoniowych uwzglêdnia szereg
uwarunkowañ. Do najwa¿niejszych z nich nale¿y zaliczyæ aspekt zdrowotny, zobo-
wi¹zania Polski wobec UE i wzglêdy bud¿etowe.

Polityka podatkowa, stosowana przez resort finansów, jest zgodna ze wskazaniami
zawartymi w art. 6 Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu U¿ycia Tytoniu i w art. 3
pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ycia
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z póŸn. zm.) obliguj¹cymi
do wdra¿ania odpowiedniej polityki podatkowej ukierunkowanej na ograniczenie do-
stêpnoœci wyrobów tytoniowych, a tym samym ich konsumpcji jako sposobu realizacji
celów zdrowotnych.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy wprowadzono zakaz sprzeda¿y wyrobów
tytoniowych osobom do lat 18. Zatem stosowane instrumenty podatkowe i wspomaga-
j¹ce je instrumenty pozapodatkowe przynosz¹ pozytywne efekty skutkuj¹ce spadkiem
konsumpcji wyrobów tytoniowych i ich dostêpu osobom niepe³noletnim.

Odnosz¹c siê do postulatu podwy¿szenia akcyzy na tytoñ do palenia, tzw. tytoñ do
skrêtów papierosowych, do poziomu akcyzy na papierosy produkowane fabrycznie,
a tym samym wzmocnienia bariery cenowej maj¹cej wp³yw na ograniczenie konsump-
cji tego wyrobu przez osoby o niskich dochodach i utrudniaj¹cej jego dostêp dla nie-
pe³noletnich uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Papierosy gotowe jak i tytoñ do rêcznego sporz¹dzania papierosów s¹ wyrobami,
które konkuruj¹ ze sob¹ na rynku, jako wyroby przeznaczone do palenia i s¹ równie
szkodliwe dla zdrowia. Zatem z punktu widzenia celu zdrowotnego, co podnosi resort
zdrowia prowadz¹c politykê prozdrowotn¹, nie istniej¹ racjonalne przes³anki utrzymy-
wania ró¿nic w opodatkowaniu akcyz¹ tych wyrobów.

Aktualnie tytoñ do palenia jest opodatkowany ni¿sz¹ stawk¹ kwotow¹ podatku ak-
cyzowego ni¿ papierosy, gdy¿ tytoñ ten jest tylko pó³produktem, a nie wyrobem goto-
wym i ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê ma mniejsz¹ zdolnoœæ generowania podatków ni¿
papierosy.

Obowi¹zuj¹ca aktualnie dyrektywa Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r.
zmieniaj¹ca dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury
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oraz stawek podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych oraz dyrekty-
wê 2008/118/WE wprowadzi³a zwiêkszenie minimalnego wspólnotowego obci¹¿enia
podatkiem akcyzowym wyrobów tytoniowych zachowuj¹c jednak¿e ró¿nice w opodat-
kowaniu miêdzy papierosami i tytoniem do rêcznego sporz¹dzania papierosów, tak aby
docelowo akcyza na tytoñ do rêcznego sporz¹dzania papierosów stanowi³a 2/3 akcyzy
papierosowej.

Zdaniem resortu finansów stawki akcyzy na tytoñ do palenia oprócz uwzglêdniania
celów zdrowotnych winny kszta³towaæ siê w odpowiedniej relacji do akcyzy na papiero-
sy, aby zachowaæ stabilizacjê i równowagê na rynku wyrobów tytoniowych. A zatem re-
sort finansów stoi na stanowisku, i¿ powinny zachowane byæ odpowiednie ró¿nice
w opodatkowaniu miedzy tymi wyrobami.

Ró¿nica w opodatkowaniu miêdzy tytoniem do palenia, a papierosami, pozwala na
funkcjonowanie na rynku wyrobów tytoniowych o ró¿nej ofercie cenowej, co w konsek-
wencji mo¿e ograniczyæ zachêtê do siêgania, przez konsumentów zw³aszcza tych o nis-
kich dochodach, po wyroby tytoniowe pochodz¹ce z przemytu i nielegalnej produkcji,
które w du¿ej mierze s¹ niewiadomego pochodzenia i w¹tpliwej jakoœci (najgorsze pod
wzglêdem gatunkowym, mog¹ce zawieraæ œrodki toksyczne i uzale¿niaj¹ce).

Zrównanie zaœ akcyzy na tytoñ do palenia do poziomu akcyzy papierosowej i wzmoc-
nienie tym samym bariery cenowej z pewnoœci¹ mo¿e powodowaæ spadek konsumpcji
tego wyrobu przez palaczy o niskich dochodach i zwrócenie siê w kierunku wyrobów ty-
toniowych pochodz¹cych z nielegalnych Ÿróde³. Ka¿da bowiem wysoka podwy¿ka akcy-
zy, wp³ywaj¹ca na wzrost cen detalicznych, wzmacnia zachêtê dla przemytu i nielegalnej
produkcji, gdy¿ pochodz¹ce z nielegalnych Ÿróde³ wyroby tytoniowe nie s¹ obci¹¿one ¿ad-
nymi nale¿noœciami celnymi i podatkowymi zatem charakteryzuj¹ siê du¿¹ elastyczno-
œci¹ cenow¹ i zawsze bêd¹ konkurowaæ z legalnymi wyrobami tytoniowymi.

Zrównanie akcyzy na znajduj¹cy siê w legalnym obrocie tytoñ do palenia i papierosy
z du¿ym prawdopodobieñstwem nie mia³oby wp³ywu na dostêp niepe³noletnich do
tych wyrobów tytoniowych, bowiem funkcjonuj¹cy zakaz sprzeda¿y osobom do lat 18
dotyczy wszystkich wyrobów tytoniowych bez wzglêdu na ich cenê. Wydaje siê równie¿,
i¿ zrównanie akcyzy nie pomo¿e w lepszej egzekucji zakazu sprzeda¿y wyrobów tyto-
niowych nieletnim, co zosta³o zasugerowane przez twórców Programu STOP 18!, dzia³a-
j¹cego na rzecz poprawy przestrzegania sprzeda¿y wyrobów tytoniowych osobom
niepe³noletnim.

Problemem jest natomiast niew¹tpliwie u³atwiony dostêp niepe³noletnich do wyrobów
tytoniowych pochodz¹cych z nielegalnych Ÿróde³, tj. z przemytu i nielegalnej produkcji.

Ogólnie wiadomo, ¿e ten nielegalny proceder jest problemem globalnym, z którym
borykaj¹ siê rz¹dy wielu pañstw. Na nielegalnym obrocie tymi wyrobami traci bud¿et
pañstwa, legalni sprzedawcy, jaki i system opieki zdrowotnej – czyli wszyscy obywatele.
Zatem przemyt i nielegalna produkcja traktowane s¹ z du¿¹ uwag¹, a ich zwalczanie
wymaga intensyfikacji dzia³añ kontrolnych i prewencyjnych (m.in. ze strony s³u¿b
podleg³ych Ministrowi Finansów) oraz nak³adów finansowych.

Do podstawowych zadañ S³u¿by Celnej, traktowanych priorytetowo, nale¿y niedo-
puszczenie do wzrostu poda¿y na rynku krajowym wyrobów tytoniowych pocho-
dz¹cych z nielegalnych Ÿróde³. Dla zapewnienia realizacji tych zadañ opracowana
zosta³a Strategia S³u¿by Celnej w zakresie zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu
wyrobów tytoniowych.

Koncentruje siê ona na okreœleniu i ukierunkowaniu dzia³añ S³u¿by Celnej, które
stworz¹ sytuacjê, by przemyt wyrobów tytoniowych by³ nieop³acalny ze wzglêdu na wy-
sokie ryzyko ujawnienia i wynikaj¹ce z tego konsekwencje prawne i finansowe.

Wieloletnie obserwacje S³u¿by Celnej, a tak¿e analiza dostêpnych informacji doty-
cz¹cych doœwiadczeñ innych s³u¿b odpowiedzialnych za ochronê porz¹dku prawnego,
wskazuj¹, ¿e istotnym ogniwem w dystrybucji wyrobów tytoniowych pochodz¹cych
z nielegalnych Ÿróde³ s¹ lokalne bazary i targowiska. Dotyczy to zarówno ma³ych
oœrodków, jak i du¿ych aglomeracji miejskich.

Celem ograniczenia przedmiotowej dystrybucji miejsca, gdzie tradycyjnie dokony-
wano obrotu wyrobami tytoniowymi pochodz¹cymi z nielegalnych Ÿróde³, od lat podda-
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wane by³y przez organy celne regularnym kontrolom. Kontrole te przeprowadzane s¹
samodzielnie albo wspólnie z innymi s³u¿bami: Policj¹, Stra¿¹ Graniczn¹, Stra¿¹ Miej-
sk¹ lub organami skarbowymi.

O zaanga¿owaniu si³ i œrodków S³u¿by Celnej w kontrolowanie bazarów i targowisk
œwiadczy zestawienie liczby przeprowadzonych w latach 2009 i 2010 dzia³añ kontrol-
nych:

Wyszczególnienie 2009 2010

Zrealizowanych samodzielnie 2309 3080

Zrealizowanych wspólnie z innymi s³u¿bami 508 400

£¹cznie 2817 3480

Prowadzone monitorowanie sprzeda¿y bazarowej i dokonywane kontrole maj¹
przede wszystkich znaczenie prewencyjne, utrudniaj¹ obrót wyrobami pochodz¹cymi
z nielegalnych Ÿróde³ i eliminuj¹ czêœæ jego uczestników. W 2011 roku kierownictwo
S³u¿by Celnej zaplanowa³o intensyfikacjê dzia³añ kontrolnych w obszarach selektyw-
nie wybranych na podstawie analizy ryzyka. Jednym z nich jest w³aœnie kontrola
handlu na bazarach i targowiskach miejskich, ukierunkowana na maksymalne ogra-
niczenie obrotu wyrobami tytoniowymi pochodz¹cymi z nielegalnych Ÿróde³.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Dominik Radziwi³³
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Oœwiadczenie senatora Henryka Stok³osy

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Zmor¹ Polaków, zw³aszcza tych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
s¹ liczne w naszym prawodawstwie absurdy, które – mimo interwencji –
trudno zlikwidowaæ. Nie³atwo bowiem przebiæ siê zdrowemu rozs¹dkowi
przez mur biurokratycznego uporu. Najbardziej opornymi na wszelkie zmiany
s¹ tak zwane przepisy powielaczowe, czyli zasady ustanowione na poziomie
ró¿nego rodzaju zarz¹dzeñ i rozporz¹dzeñ.

Niedawno odwiedzi³ mnie znajomy rolnik z gminy Wysoka, który zwróci³
uwagê na absurdalnoœæ rozporz¹dzenia ministra finansów, wed³ug przepisów
którego ten sam nawóz ob³o¿ony jest dwoma ró¿nymi stawkami podatkowymi.

Nie chcia³em uwierzyæ, ale po jego wyjœciu poprosi³em moich prawników,
by to sprawdzili. I okaza³o siê, ¿e mój s¹siad ma racjê. Owe absurdalne dwie
ró¿ne stawki dotycz¹ce tego samego nawozu znajduj¹ siê w rozporz¹dzeniu
ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o po-
datku od towarów i us³ug z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 246, pozy-
cja 1649).

Krótko wyjaœniê, na czym ten prawny idiotyzm polega. Wiêkszoœæ nawo-
zów, jakie rolnicy kupuj¹, obci¹¿ona jest oœmioprocentow¹ stawk¹ podatku
od towarów i us³ug. Jest to szczególnie wa¿ne dla ma³ych i œrednich gospo-
darstw, które nie s¹ p³atnikami tego podatku. Podatek taki powinien doty-
czyæ tak¿e siarczanu magnezu, który – szczególnie w Wielkopolsce – jest
powszechnie u¿ywany, albowiem saldo magnezu w tutejszych glebach jest
ujemne. Tymczasem podatek na ten nawóz jest dwojaki, zale¿ny od jego
sk³adu chemicznego, a precyzyjniej: od iloœci magnezu w nawozie. Absurd?
Wcale nie. Zajrzyjmy do wspomnianego rozporz¹dzenia. Siarczan magnezu
(16% MgO i 32% SO

3
), zaklasyfikowany pod kodem PKWiU 20.15.51.0 (siarcz-

ki, siarczyny i siarczany), jest opodatkowany stawk¹ 8% w przypadku
gdy, po pierwsze, przeznaczony jest do stosowania jako nawozy, pasze lub
dodatki (surowiec) do pasz i, po drugie, ich nabywc¹ jest p³atnik podatku rol-
nego lub podatku dochodowego z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej, który
z³o¿y³ odpowiednie oœwiadczenie u sprzedawcy nawozów. O ile wymienione
warunki nie zostan¹ spe³nione, nawozy te nale¿y obj¹æ dwudziestotrzypro-
centow¹ stawk¹ podatku od towarów i us³ug (zgodnie z §7 ust. 2 rozpo-
rz¹dzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i us³ug). Siarczan magnezu natomiast, zwany
kizerytem, o sk³adzie chemicznym 25% MgO, 50% SO3 zaklasyfikowany jest,
ze wzglêdu na wy¿sz¹ zawartoœæ Mg, pod kodem PKWiU 08.91.19.0 i opodat-
kowany stawk¹ dwudziestotrzyprocentow¹ pomimo tego, ¿e stosowany jest
wy³¹cznie jako nawóz rolniczy i zarejestrowany jako nawóz WE. Tak wiêc
mój rozmówca, rolnik z Wysokiej, ma racjê. Stawka podatku VAT, jakim ob³o-
¿ono ten sam nawóz, zale¿y nie od jego zastosowania, lecz od sk³adu che-
micznego.

W tej sytuacji postulujê, aby Pan Minister Finansów zlikwidowa³ ten ab-
surdalny zapis. Moim zdaniem, a tak¿e w opinii, jak s¹dzê, moich wyborców
rolników, zarówno jeden jak i drugi nawóz s³u¿¹cy temu samemu celowi po-
winien byæ opodatkowany oœmioprocentow¹ stawk¹. Dzisiejsza sytuacja
ró¿nicuj¹ca stawkê podatku od towarów i us³ug w zale¿noœci od sk³adu na-
wozu ogranicza wiêkszoœci gospodarstw rodzinnych w Polsce, a zw³aszcza
w Wielkopolsce, dostêp do niektórych œrodków produkcji rolnej. W tym kon-
tekœcie chcia³bym zachêciæ Pana Ministra do korekty tego rozporz¹dzenia
i ujednolicenia opodatkowania sprzeda¿y siarczanu magnezu, a w ten spo-
sób zlikwidowania oczywistego absurdu prawnego.

Henryk Stok³osa
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OdpowiedŸ

Warszawa, 6 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do przes³anego przy piœmie z dnia 9 sierpnia 2011 r. znak: BPS/DSK-043-

-3963/11 tekstu oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Henryka Stok³osê podczas
82. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 sierpnia 2011 r. w sprawie obni¿enia z 23% do 8%
stawki podatku od towarów i us³ug dla siarczanu magnezu – kizerytu, uprzejmie informujê.

W Polsce od pocz¹tku obowi¹zywania zasad podatku od towarów i us³ug, opodatkowane we-
d³ug obni¿onych stawek towary by³y identyfikowane przy pomocy klasyfikacji statystycznych.

Od dnia 1 stycznia 2011 r., na podstawie zmian wprowadzonych ustaw¹ z dnia
29 paŸdziernika 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 226,
poz. 1476), towary i us³ugi podlegaj¹ce opodatkowaniu wed³ug stawek obni¿onych po-
datku od towarów i us³ug, w tym nawozy, identyfikowane s¹ przy pomocy Polskiej Kla-
syfikacji Wyrobów i Us³ug, wprowadzonej w ¿ycie rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 29 paŸdziernika 2008 r. (Dz. U. 207, poz. 1435) – por. art. 5a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z póŸn. zm.).

Istot¹ prac zwi¹zanych z opracowaniem obecnie obowi¹zuj¹cego „Wykazu towarów
i us³ug opodatkowanych stawk¹, o której mowa w art. 41 ust. 2 ww. ustawy o podatku
od towarów i us³ug”, by³o jak najwierniejsze prze³o¿enie (przet³umaczenie) obowi¹zu-
j¹cego do koñca ubieg³ego roku za³¹cznika nr 3 do tej ustawy, na symbole i nazwy sto-
sowane w „nowej PKWiU”. Podobne za³o¿enie zosta³o przyjête w przepisach
wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i us³ug.

W zwi¹zku z tym, ¿e siarczan magnezu zwany kizerytem sklasyfikowany wg ww.
PKWiU w grupowaniu 08.91.19.0 „Pozosta³e minera³y chemiczne i do produkcji nawo-
zów” nie jest w rozumieniu tej klasyfikacji nawozem, podlega on bez wzglêdu na prze-
znaczenie opodatkowaniu 23% stawk¹ podatku. Podkreœliæ nale¿y, ¿e w okresie do
dnia 31 grudnia 2010 r. kizeryt równie¿ podlega³ opodatkowaniu wg podstawowej
stawki podatku od towarów i us³ug.

Z wyjaœnieñ G³ównego Urzêdu Statystycznego wynika, ¿e w rozumieniu Nomenkla-
tury Scalonej (CN), stanowi¹cej bazê pojêciow¹ i merytoryczn¹ ww. wersji Polskiej Klasy-
fikacji Wyrobów i Us³ug, jako nawozy w dziale CN 31 mog¹ byæ klasyfikowane jedynie
produkty, zawieraj¹ce trzy, dwa lub przynajmniej jeden pierwiastek nawozowy jako g³ów-
ny sk³adnik (azot, fosfor lub potas). Opisany w ww. kizeryt o sk³adzie chemicznym
25%MgO, 50%SO3 nie zawiera w sk³adzie ww. pierwiastków nawozowych. Fakt, ¿e w ro-
zumieniu innych przepisów produkt ten, okreœlany jest jako nawóz i stosowany w takim
charakterze – nie ma wp³ywu na jego zaklasyfikowanie, zgodnie z CN i PKWiU 2008.

Uprzejmie informujê, ¿e sprawa rozszerzenia zakresu stosowania stawki obni¿onej
podatku od towarów i us³ug na kizeryt bêdzie analizowana nie tylko w œwietle obecnej
sytuacji bud¿etowej. Je¿eli w wyniku tych analiz oka¿e siê, ¿e brak jest podstaw do ró¿-
nego traktowania siarczanu magnezu u¿ywanego jako nawóz (bêd¹cego równie¿ su-
rowcem wyjœciowym do produkcji materia³ów u¿ywanych w procesie klejenia tkanin
lub w przemyœle garbarskim), podejmê przy uwzglêdnieniu opinii resortu rolnictwa
w tym zakresie stosowne dzia³ania.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Henryka Stok³osy

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Kilka tygodni temu skierowa³em na rêce Pana Ministra oœwiadczenie
w sprawie rejestracji w Polsce samochodów z kierownic¹ po lewej stronie.
Oœwiadczenie to ukaza³o siê na moim blogu internetowym i wywo³a³o bardzo
interesuj¹c¹ dyskusjê. Sprowokowa³o te¿ ludzi zainteresowanych samocho-
dami do skierowania kolejnych listów do mnie i próœb o interwencjê, z których
jedna wydaje mi siê szczególnie zasadna. Dlatego, korzystaj¹c ze swych upraw-
nieñ, w formie oœwiadczenia przekazujê j¹ na rêce Pana Ministra.

Jest to proœba skierowana przez m³odych przedsiêbiorców z Pi³y, zajmu-
j¹cych siê importem samochodów osobowych, którzy postuluj¹ uproszczenie
procedury w, zdawa³oby siê, drobnej, ale dla nich bardzo uci¹¿liwej sprawie
wyrabiania tablic próbnych. W liœcie do mnie opisuj¹ to tak:

„Importerzy samochodów osobowych ca³ych, nieuszkodzonych, którzy
sprowadzaj¹ samochody z zagranicy, choæ mog¹ bezpiecznie przemieszczaæ
siê nimi, musz¹ wynajmowaæ pomoc drogow¹ w celu przetransportowania
ich do mechanika, lakiernika, myjni i na przegl¹d techniczny. Podkreœlamy,
¿e dotyczy to aut posiadaj¹cych aktualny i wa¿ny przegl¹d techniczny wyko-
nany w kraju, z którego pochodz¹. W innych krajach Unii Europejskiej pro-
blem ten rozwi¹zany jest racjonalniej ni¿ u nas. Na przyk³ad w s¹siednich
Niemczech firmy z bran¿y samochodowej maj¹ do dyspozycji komplet tablic
próbnych oraz ksi¹¿kê do rejestracji numerów VIN danego samochodu. Takie
samochody mog¹ siê poruszaæ wszêdzie, w tym mog¹ przekraczaæ granice.
Samochody z obcymi tablicami próbnymi mo¿na spotkaæ tak¿e na naszych
drogach. Te tablice maj¹ numery w kolorze czerwonym, a koszt ich wykupie-
nia wynosi oko³o 150 euro rocznie. Tymczasem w Polsce – pisz¹ autorzy listu
– a¿eby otrzymaæ tablice próbne, nale¿y posiadaæ te same dokumenty, które
potrzebne s¹ do rejestracji pojazdu. Nie ma te¿ mo¿liwoœci, tak jak w krajach
Europy Zachodniej, otrzymania przez przedsiêbiorców tablic próbnych, za
op³atê ca³oroczn¹, niezbêdnych do przejazdu do wspomnianych firm, w tym
na przegl¹d techniczny”.

Autorzy tego listu do mnie zwracaj¹ tak¿e uwagê na niedogodnoœci, jakie
z tego powodu dotykaj¹ nie tylko ich, ale tak¿e ich klientów. „Z powodu braku
tablic próbnych – jak pisz¹ – nie ma mo¿liwoœci odbycia jazdy próbnej z klien-
tem w celu wykluczenia ewentualnych uszkodzeñ i nieporozumieñ doty-
cz¹cych stanu technicznego samochodu. Poniewa¿ s¹ to samochody z rynku
wtórnego, ka¿dy potencjalny nabywca po prostu domaga siê takiej jazdy
próbnej. I nie ma co siê temu dziwiæ”.

Przekazuj¹c Panu Ministrowi Infrastruktury – który jest równoczeœnie jed-
nym z bardziej prominentnych dzia³aczy PO – postulaty przedsiêbiorców han-
dluj¹cych samochodami, mam nadziejê, ¿e nie zlekcewa¿y Pan tej drobnej
z pozoru sprawy i w myœl has³a swej partii, która obiecywa³a Polakom „przy-
jazne pañstwo”, rozwi¹¿e pozytywnie ten problem.

Henryk Stok³osa
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OdpowiedŸ

Warszawa, 15 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo nr BPS/DSK-043-3964/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r., prze-

kazuj¹ce tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Henryka Stok³osê podczas
82. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 sierpnia 2011 r., uprzejmie wyjaœniam, ¿e stosow-
nie do art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z póŸn. zm.), czasowej rejestracji pojazdu dokonuje
starosta w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania (siedzibê) w³aœciciela pojazdu.
Rejestracji czasowej pojazdu dokonuje siê na wniosek w³aœciciela w przypadkach: wy-
wozu pojazdu za granicê, przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na tery-
torium RP lub przejazdu pojazdu zwi¹zanego z koniecznoœci¹ dokonania jego badania
technicznego lub naprawy. Istnieje zatem mo¿liwoœæ czasowego zarejestrowania pojaz-
du i jego przejazdu np. w celu wykonania badania technicznego pojazdu, naprawy lub
dostarczenie z miejsca zakupu. Nale¿y równie¿ uwzglêdniaæ, ¿e zgodnie z ww. ustaw¹,
pojazd zarejestrowany za granic¹ dopuszcza siê do ruchu, je¿eli odpowiada wymaga-
nym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem re-
jestracyjnym, sk³adaj¹cym siê z liter alfabetu ³aciñskiego i cyfr arabskich, a kieruj¹cy
pojazdem ma przy sobie dokument stwierdzaj¹cy dokonanie rejestracji.

Ministerstwo Infrastruktury okreœlaj¹c ramy prawne systemu rejestracji pojazdów,
w tym równie¿ rejestracji czasowej, musi uwzglêdniaæ szereg aspektów z tym zwi¹za-
nych, w tym wytyczne wynikaj¹ce z ww. ustawy – koniecznoœæ zapewnienia prawid³o-
wego zabezpieczenia dokumentów zwi¹zanych z rejestracj¹, tablicami rejestracyjnymi
i innymi oznaczeniami oraz przeciwdzia³ania dopuszczeniu do ruchu pojazdów pocho-
dz¹cych z kradzie¿y. Istotna jest jednoczeœnie potrzeba zapewnienia bezpieczeñstwa
ruchu drogowego warunkowana w³aœciwym stanem technicznym pojazdów oraz za-
gwarantowania porz¹dku i bezpieczeñstwa pañstwa i obywateli. Powy¿szemu s³u¿y
m.in. dokonywanie rejestracji wy³¹cznie przez organy do tego uprawnione i w oparciu
o dokumenty okreœlone ustawowo, a tak¿e gromadzenie informacji o pojazdach w pañ-
stwowych systemach. Obecne regulacje w zakresie rejestracji czasowej realizuj¹ te wy-
magania.

Swobodne dysponowanie przez dowolnych przedsiêbiorców prowadz¹cych obrót
pojazdami dokumentacj¹ dopuszczaj¹c¹ pojazd do ruchu, czy brak mo¿liwoœci odno-
towywania pojazdów w systemach ewidencyjnych i id¹ce za tym problemy z identyfika-
cj¹ pojazdów i ich w³aœcicieli, stanowi³oby ryzykowne odejœcie do racjonalnych
ustawowych wytycznych. Pragnê przy tym podkreœliæ, ¿e stosownie do Dyrektywy Ra-
dy 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów, pañstwa cz³on-
kowskie UE mog¹ okreœlaæ w³asne systemy rejestracji czasowej pojazdów. Stosuj¹ przy
tym powszechnie zasadê czasowej rejestracji w celach wywozu pojazdu z kraju, a nie
jego przywozu. Pañstwa europejskie korzystaj¹ z tej mo¿liwoœci ustanawiaj¹c regulacje
krajowe, uwzglêdniaj¹ce uwarunkowania danego pañstwa. Z tego wzglêdu rozwi¹zania
stosowane w poszczególnych krajach mog¹ siê ró¿niæ.

Odnosz¹c siê do przytoczonych w oœwiadczeniu Pana senatora niemieckich tablic
handlowych, wydawanych wraz z dowodami rejestracyjnymi wype³nianymi dla tych
tablic przez podmiot w obrocie pojazdami, uprzejmie informujê, ¿e w mojej ocenie takie
tablice i dokumenty mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie w ruchu krajowym pañstwa,
w którym s¹ one wystawiane. Takie stanowisko wynika z uwzglêdnienia art. 35 Kon-
wencji o ruchu drogowym, sporz¹dzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., wobec
którego nale¿y uznaæ, ¿e ka¿dy pojazd uczestnicz¹cy w ruchu miêdzynarodowym powi-
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nien byæ zarejestrowany przez w³aœciwy organ, a kieruj¹cy powinien mieæ przy sobie
wa¿ny dowód stwierdzaj¹cy tê rejestracjê. Postanowienia te znajduj¹ odzwierciedlenie
w przepisach art. 38 i 71 ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przy tak okreœlonych
warunkach, nie spe³nia wymagañ ww. Konwencji i ustawy dokument, który nie po-
twierdza rejestracji pojazdu przez w³aœciwy organ, a zosta³ wype³niony przez podmiot
w obrocie pojazdami, nawet je¿eli blankiet tego dokumentu wyda³ organ administracji
danego pañstwa. Organ ten nie bêdzie mia³ w tej sytuacji wiedzy, ¿e pojazd o danym
numerze identyfikacyjnym (VIN) korzysta z takiego dokumentu i z tablic rejestracyj-
nych o danym numerze rejestracyjnym. Pojazd ten nie znajdzie siê te¿ w ewidencji po-
jazdów zarejestrowanych przez ten organ. W przypadku naruszenia przepisów w ruchu
drogowym w innym pañstwie, organy kontroli tego pañstwa w zasadzie nie mia³yby
mo¿liwoœci uzyskania potwierdzenia z organu pañstwa, w którym taki dokument funk-
cjonuje w obrocie handlowym, o rejestracji tego pojazdu.

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury wobec niemieckich dokumentów i tablic
handlowych nie jest odosobnione, maj¹c na uwadze kontakty robocze z innymi admi-
nistracjami pañstw cz³onkowskich UE. Uznanie takich tablic i dokumentów na teryto-
rium Polski, stanowi³oby w mojej ocenie powa¿ny problem w kontekœcie, nie tylko
mo¿liwoœci sprawdzania i potwierdzania danych tych pojazdów przez organy kontroli
ruchu drogowego, ale przerejestrowywania pojazdów i mo¿liwoœci potwierdzania da-
nych przez polskie organy rejestruj¹ce o pojazdach uprzednio zarejestrowanych w in-
nym pañstwie (np. w Niemczech).

Administracje europejskie podjê³y dyskusjê nad mo¿liwoœci¹ harmonizacji czaso-
wej rejestracji pojazdów i wydawania tzw. handlowych tablic rejestracyjnych i ich do-
kumentów. Jednak jej dotychczasowy przebieg wskazuje, ¿e zagadnienie ma z³o¿ony
charakter i jest trudne do ujednolicenia na poziomie europejskim. Odnoœnie nato-
miast do rozwi¹zañ krajowych informujê, ¿e Ministerstwo Infrastruktury przygotowa³o
projekt nowej ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego, w którym zapro-
ponowano regulacje umo¿liwiaj¹ce producentom pojazdów i ich autoryzowanym dys-
trybutorom czasowe dopuszczanie do ruchu pojazdów na potrzeby przeprowadzania
jazd testowych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W ostatnich latach podjêto budowê sieci dróg ekspresowych i autostrad
oczekiwanych przez obywateli od lat. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki œrodkom
unijnym przeznaczonym na ten cel.

Jedna z tych inwestycji – droga ekspresowa S-8 – dziêki staraniom lo-
kalnej spo³ecznoœci bêdzie przebiegaæ przez województwo ³ódzkie, przez
Zduñsk¹ Wolê, Sieradz i Pabianice. Realizuj¹c swoje podstawowe funkcje,
droga S-8 stanowiæ bêdzie tak¿e obwodnicê tych miast. Nowa droga nie roz-
wi¹¿e jednak problemów komunikacyjnych czêœci oœrodków bardziej odda-
lonych od przysz³ej ekspresówki. Do takich miast nale¿y w szczególnoœci
Wieluñ. Miasto to cierpi w zwi¹zku z du¿ym ruchem na przebiegaj¹cej przez
nie drodze krajowej prowadz¹cej w kierunku Be³chatowa. Jedynym roz-
wi¹zaniem tego dotkliwego problemu jest wybudowanie obiecanej przez Pa-
na Ministra obwodnicy tego miasta.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o podjêcie skutecznych dzia³añ
zmierzaj¹cych do jak najszybszego wykonania tej inwestycji, której bu-
dowa, jak donosi prasa, zosta³a prze³o¿ona i bêdzie realizowana po ro-
ku 2013. Choæ droga ta znalaz³a siê na liœcie rezerwowej, a Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje mo¿liwoœæ przyœpie-
szenia inwestycji, na razie s¹ to tylko obietnice, które mieszkañcy Wie-
lunia s³ysz¹ ju¿ od blisko trzydziestu lat. A budowa obwodnicy do tej
pory nie ruszy³a.

Droga ekspresowa S-8, która w swych za³o¿eniach ma tak¿e pe³niæ funk-
cje obwodnic miast, spe³ni swoj¹ rolê jedynie w przypadku powi¹zania zjaz-
dów z uk³adem komunikacyjnym tych miast. W Zduñskiej Woli projekt zak³a-
da wybudowanie w okolicach miejscowoœci Marzenin wêz³a zjazdowego
obejmuj¹cego po³¹czenie z tras¹ krajow¹ nr 12 i 14 poprzez w¹sk¹ powiato-
w¹ ulicê Karsznick¹. Takie rozwi¹zanie jest nie do zaakceptowania. Moim
zdaniem, a tak¿e zdaniem lokalnej spo³ecznoœci oraz lokalnych samorz¹dów,
niezbêdne jest wybudowanie przez GDDKiA nowego kilkukilometrowego
³¹cznika pomiêdzy drog¹ krajow¹ a tras¹ S-8 omijaj¹cego osiedle Karsznice.
Opiniê tak¹ prezentuj¹ tak¿e mieszkañcy kolejarskiej osady, którzy nie chc¹,
¿eby ruch tranzytowy przebiega³ pomiêdzy blokami mieszkalnymi.

Podczas rozmów, które przeprowadzi³em z przedstawicielami GDDKiA,
dowiedzia³em siê, ¿e instytucja ta równie¿ uznaje za konieczne wybudo-
wanie nowej drogi, nie chce siê jednak tego podj¹æ, pozostawiaj¹c problem
do rozwi¹zania samorz¹dom. Moim zdaniem niedopuszczalne jest roz-
wi¹zywanie problemów zwi¹zanych z budow¹ sieci dróg krajowych po-
przez zmuszanie do podejmowania kosztownych inwestycji samorz¹dów,
które nie udŸwign¹ takiego przedsiêwziêcia i które maj¹ wiele innych zadañ
do wykonania.

Przy³¹czaj¹c siê do apeli mieszkañców oraz samorz¹du, wnoszê o przy-
st¹pienie przez GDDKiA do prac zwi¹zanych z przygotowaniem dokumenta-
cji i wybudowaniem ³¹cznika pomiêdzy wêz³em na drodze szybkiego ruchu
S-8 w Marzeninie ko³o Zduñskiej Woli i drogami krajowymi nr 12 i 14.

Uprzejmie proszê o przyst¹pienie do remontu drogi krajowej nr 12 i 14
(obwodnicy) przebiegaj¹cej przez Zduñsk¹ Wolê. W ostatnich latach przygoto-
wana zosta³a dokumentacja przebudowy drogi. Z powodów finansowych roz-
poczêcie inwestycji, która mia³a poprawiæ bezpieczeñstwo, zosta³o jednak
od³o¿one. Wczeœniej zakoñczony zosta³ remont wymienionej drogi jedynie
w czêœci le¿¹cej poza granicami miasta. Wyremontowano tak¿e wiadukt –
tak zwany most karsznicki. Niestety na przysz³oœæ pozostawiono przebudo-
wê czêœci drogi znajduj¹cej siê w granicach miasta. Droga ta jest najbar-
dziej eksploatowana, a jednoczeœnie znajduje siê w fatalnym stanie
technicznym, co w najwiêkszym stopniu stanowi zagro¿enie dla bezpieczeñ-
stwa u¿ytkowników.

Projekt przebudowy obwodnicy Zduñskiej Woli mia³ na celu naprawê na-
wierzchni, ale tak¿e zastosowanie rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do spowolnienia
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ruchu pojazdów i zapewnienia jego p³ynnoœci. Realizacja tego projektu jest
niezbêdna i nie powinna byæ odk³adana. Godzi siê przypomnieæ, ¿e w Polsce
ginie na drogach o ponad 60% ludzi wiêcej ni¿ w innych krajach UE, przede
wszystkim z powodu przekraczania przez kierowców dopuszczalnych prêd-
koœci. Czêœæ z tych ofiar to obywatele, którzy stracili ¿ycie na zduñskowol-
skiej obwodnicy.

Racjonalne wydaje siê ponadto realizowanie inwestycji, dla których
przygotowana jest dokumentacja, a tak w³aœnie jest w przypadku obwodnicy
Zduñskiej Woli. Proszê zatem o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do rozpoczê-
cia realizacji oczekiwanej przebudowy drogi.

Panie Ministrze, proszê Pana o uwzglêdnienie wniosków przedstawio-
nych w tym oœwiadczeniu. Maj¹c na wzglêdzie ograniczone mo¿liwoœci finan-
sowe proszê o realizacjê opisanych inwestycji i przeznaczenie na ten cel
wszystkich pieniêdzy zaoszczêdzonych na budowie trasy S-8. Wystarczy ich
na zrealizowanie tych najpilniejszych w regionie prac, o które wnoszê w tym
oœwiadczeniu.

Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 9 sierpnia 2011 r., znak BPS/DSK-043-3965/11

przy którym przekazano tekst oœwiadczenia senatora Marka Trzciñskiego wyg³oszo-
nego podczas 82. posiedzenia Senatu RP dotycz¹cego budowy drogi ekspresowej
S-8 w woj. ³ódzkim oraz obwodnicy Wielunia, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce in-
formacje.

Zadanie budowy drogi ekspresowej S-8 na terenie województwa ³ódzkiego dotyczy
odcinka od wêz³a Walichnowy do autostrady A1 (wêze³ Wroc³aw) o ³¹cznej d³ugoœci
104,1 km. Przedmiotowe zadanie zosta³o ujête w za³¹czniku nr 1 do Programu Budo-
wy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, przyjêtego przez Radê Ministrów w dniu
25 stycznia br.

W chwili obecnej projekt ten znajduje siê na bardzo zaawansowanym etapie prac.
Uzyskana zosta³a decyzja œrodowiskowa w dniu 8 stycznia 2010 r. oraz z³o¿ony zosta³
do Wojewody £ódzkiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwesty-
cji drogowej, której uzyskanie przewidywane jest w III kwartale br. Jednoczeœnie inwe-
stor zadania (GDDKiA) w sierpniu i listopadzie 2010 r. og³osi³ przetargi na wybór
wykonawcy robót budowlanych dla poszczególnych odcinków realizacyjnych. W dniu
15 lipca br. zosta³a podpisana umowa z wykonawc¹ robót na odcinek nr 1 obejmuj¹cy
budowê wêz³a Walichnowy.

Odnosz¹c siê do kwestii wyboru wariantu przebiegu przedmiotowej drogi i jej loka-
lizacji w rejonie Zduñskiej Woli, w tym równie¿ sposobu powi¹zania z przyleg³ymi tere-

248 82. posiedzenie Senatu w dniu 5 sierpnia 2011 r.



nami, nale¿y wskazaæ, ¿e zosta³y one okreœlone w decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach wydanej przez w³aœciwy organ administracji publicznej po przepro-
wadzeniu postêpowania administracyjnego i konsultacjach spo³ecznych w zakresie
i terminach okreœlonych przepisami prawa. W przedmiotowych kwestiach zastosowa-
nie maj¹ przepisy ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o oce-
nach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póŸn. zm.),
zgodnie z któr¹ przeprowadzane jest postêpowanie w sprawie wydania decyzji o œrodo-
wiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia.

Nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, i¿ konkluzje zawarte w dokumentacji przygotowa-
nej przez inwestora (GDDKiA) i zawarte we wniosku o wydanie decyzji œrodowiskowej
stanowi³y jedynie rekomendacjê preferowanego wariantu przebiegu przedmiotowej
drogi i jej powi¹zania z sieci¹ dróg lokalnych oraz przyleg³ymi terenami, zaœ ostateczne
rozstrzygniêcia w tej kwestii zosta³y zawarte w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Œrodowiska.

Nale¿y równie¿ wskazaæ, ¿e przebieg drogi ekspresowej S-8 na przedmiotowym od-
cinku wraz z rozwi¹zaniami komunikacyjnymi w zakresie powi¹zania z sieci¹ dróg kra-
jowych, powiatowych i gminnych zosta³y jednoznacznie rozstrzygniête na posiedzeniu
Komisji Przedsiêwziêæ Inwestycyjnych, przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych,
które odby³o siê dnia 9 wrzeœnia 2009 r. Przedmiotowe rozwi¹zania, w których brak
jest ³¹cznika pomiêdzy wêz³em „Zduñska Wola Karsznice” a drog¹ krajow¹ nr 12 i 14,
zosta³y potwierdzone w decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach wydanej 8 stycz-
nia 2010 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska dla korytarza drogi
ekspresowej S-8 na terenie woj. ³ódzkiego.

W kwestii lokalizacji wêz³a w rejonie Marzenina – Karsznic i realizacji ³¹cznika drogi
ekspresowej S-8 z drog¹ krajow¹ nr 12/14 w nowym œladzie drogi powiatowej nale¿y
równie¿ wskazaæ, ¿e Ministerstwo Infrastruktury oraz GDDKIA odpowiedzialne s¹ za
rozwój i utrzymanie sieci dróg krajowych. Realizacja postulatów samorz¹du powiato-
wego w postaci budowy ³¹czników drogi ekspresowej S-8 z drog¹ krajow¹ nr 12/14
z przebiegiem po wschodniej stronie linii kolejowej i w³¹czeniem w s¹siedztwie wsi Kra-
bonów i Micha³ów nie wchodz¹ w zakres kompetencji zarz¹dcy dróg krajowych.

W kwestii zadania budowy obwodnicy Wielunia w ci¹gu drogi krajowej nr 8 nale¿y
wskazaæ, ¿e Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako inwestor przedsiê-
wziêcia, podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do przygotowania przedmiotowego zadania do
realizacji, w wyniku których uzyska³a decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjê inwestycji w dniu 28 sierpnia 2007 r. oraz decyzjê o pozwoleniu na
budowê w dniu 30 czerwca 2010 r.

Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e zadanie pn. „Budowa obwodnicy Wielunia na dro-
dze krajowej nr 8” zosta³o ujête w Programie na liœcie zadañ priorytetowych, których
realizacja mo¿e rozpocz¹æ siê do 2013 r. (za³¹cznik nr 1a).

Niestety zakres rzeczowy zawarty w Programie jest wynikiem aktualnych mo¿liwo-
œci 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 lub kwot
wygospodarowanych w ramach korekt przetargowych odpowiedniej zmianie ulegnie
te¿ zakres rzeczowy Programu.

Informujê równie¿, ¿e Ministerstwo Infrastruktury bêdzie kontynuowaæ starania
w celu jak najszybszego zapewnienia œrodków finansowych dla wszystkich inwestycji
ujêtych w Programie na lata 2011–2015, szczególnie dla zadañ priorytetowych ujêtych
w za³¹czniku 1a.
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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 Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwrócili siê z proœb¹ o pomoc mieszkañcy

gminy Maków w zwi¹zku z nieuzasadnionym, ich zdaniem, zmniejszeniem
granic ich ma³ej ojczyzny.

Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 26 lipca 2011 r. procedowano
nad zmianami administracyjnymi gmin i powiatów, w tym gminy Maków na
wniosek Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 marca 2011 r. o w³¹czenie do
dotychczasowego obszaru miasta czêœci obszaru gminy Maków o powierzch-
ni 151,85 ha.

Mieszkañcy gminy Maków zwracaj¹ uwagê na ra¿¹ce nieprawid³owoœci
i naruszanie prawa na etapie przeprowadzania konsultacji spo³ecznych, któ-
rych jak informuj¹ mieszkañcy, de facto nie by³o, oraz wydawania przez Ra-
dê Gminy w Makowie pozytywnej opinii w sprawie zmiany granic. Informo-
wali oni o tym ministra spraw wewnêtrznych i administracji. Na kolejnym
etapie postêpowania, jak wynika z informacji mieszkañców gminy Maków,
równie¿ prezes Rady Ministrów i niektórzy ministrowie byli powiadamiani
o sprzeciwie mieszkañców, przed³o¿ono bowiem petycjê spo³ecznoœci lokalnej
z proœb¹ o negatywne rozpatrzenie wniosku Rady Miasta Skierniewice.

W zwi¹zku z proœb¹ mieszkañców gminy Maków zwracam siê do Pana
Premiera i Pana Ministra MSWiA o odniesienie siê do treœci uzasadnienia do
projektu rozporz¹dzenia RM w sprawie zmiany granic administracyjnych
w czêœci dotycz¹cej gminy Maków, a tak¿e o ustosunkowanie siê do petycji
mieszkañców z dnia 7 lipca bie¿¹cego roku z³o¿onej w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 8 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 9 sierpnia 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-3967/11)

oraz pisma z dnia 9 sierpnia 2011 roku BPS/DSK-043-3966/11), przekazanego przez
Podsekretarza Stanu Zastêpcê Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dotycz¹cych
oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego podczas
82. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany granic admi-
nistracyjnych gminy Maków, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Problematyka dotycz¹ca ustalania i zmiany granic administracyjnych gminy zosta-
³a uregulowana w art. 4–4b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz w przepisach rozporz¹dze-
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nia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku w sprawie trybu postêpowania przy
sk³adaniu wniosków dotycz¹cych tworzenia, ³¹czenia, dzielenia, znoszenia i ustalania
granic gmin, nadawanie gminie lub miejscowoœci statusu miasta, ustalania i zmiany
nazw gmin i siedzib ich w³adz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U.
Nr 86, poz. 943 z póŸn. zm.).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Rada Ministrów tworzy, ³¹czy, dzieli i znosi
gminy oraz ustala ich granice w drodze rozporz¹dzenia. Wspomniane rozporz¹dzenie
mo¿e zostaæ wydane tak¿e na wniosek zainteresowanej rady gminy (art. 4 ust. 2 ustawy).

Wniosek Rady Miasta Skierniewice w sprawie zmiany granic miasta Skierniewice
i gminy Maków, spe³niaj¹c wymogi formalne wynikaj¹ce z przepisów ustawy o samo-
rz¹dzie gminnym i ww. rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku, zo-
sta³ zakwalifikowany do przed³o¿enia Radzie Ministrów.

Przedmiotowy wniosek zosta³ uprzednio poddany wnikliwej analizie merytorycznej,
uwzglêdniaj¹cej wszystkie uwarunkowania proponowanej zmiany. Szczegó³owo zapo-
znano siê zarówno z argumentami przedstawionymi przez wnioskodawcê, jak i argu-
mentami ujêtymi w petycji mieszkañców gminy Maków, z³o¿onej m.in. w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.

Oceniaj¹c zasadnoœæ dokonania wnioskowanej zmiany, Minister Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji zwróci³ uwagê przede wszystkim na uwarunkowania przestrzenne
ustalonego obszaru gminy. Bior¹c pod uwagê, i¿ na omawianym terenie planowane s¹
inwestycje zwi¹zane z funkcj¹ leczniczo-uzdrowiskow¹, przedmiotowa zmiana umo¿li-
wi prowadzenie efektywnej polityki przestrzennej i realizacjê zintegrowanych dzia³añ
w zakresie rozwoju i rozbudowy przedmiotowego obszaru, a tak¿e pozwoli na sprawne
podejmowanie dzia³añ formalnoprawnych w tym zakresie. Ponadto, istotny wp³yw na
sposób rozstrzygniêcia sprawy mia³o powziêcie informacji o wypracowanym porozu-
mieniu pomiêdzy Skierniewicami i gmin¹ Maków odnoœnie do proponowanej zmiany
granic, wyra¿one w pozytywnym zaopiniowaniu zmiany przez obie jednostki. Zmiana
granic miasta Skierniewice i gminy Maków zosta³a pozytywnie zaopiniowana przez Wo-
jewodê £ódzkiego, który stwierdzi³ tak¿e, ¿e za³¹czone do wniosku uchwa³y s¹ zgodne
z prawem i nie bêd¹ w stosunku do nich podejmowane czynnoœci w trybie nadzoru nad
dzia³alnoœci¹ samorz¹du terytorialnego.

W zwi¹zku z powy¿szym, maj¹c na uwadze, ¿e przedmiotowa zmiana granic spe³nia
kryteria okreœlone w art. 4 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym, m.in. poprzez zapew-
nienie obydwu jednostkom terytorium jednorodnego ze wzglêdu na uk³ad osadniczy
i przestrzenny oraz zapewnienie zdolnoœci wykonywania zadañ publicznych, Minister
Spraw Wewnêtrznych i Administracji zarekomendowa³ wspomniany wniosek do pozy-
tywnego rozpatrzenia przez Radê Ministrów. Na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2011 roku
Rada Ministrów, podzielaj¹c stanowisko Ministra SWiA, podjê³a pozytywn¹ decyzjê od-
noœnie do zmiany granic miasta Skierniewice i gminy Maków. Przedmiotowa zmiana
zosta³a uwzglêdniona w §1 pkt 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011
roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib w³adz nie-
których gmin (Dz. U. Nr 158, poz. 937). Rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie z dniem 31 lipca
2011 roku.

Dodaæ równie¿ nale¿y, i¿ omawiana zmiana w dniu 15 lipca 2011 roku zosta³a
uzgodniona na posiedzeniu Zespo³u ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rz¹du i Samo-
rz¹du Terytorialnego.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. W³odzimierz Karpiñski
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze!
Sk³adam oœwiadczenie w sprawie upad³oœci spó³ki „Galbex”.
Do mojego biura senatorskiego zwrócili siê przedstawiciele Stowarzysze-

nia Osób Poszkodowanych przez „Galbex” Cymerman, Dynarek i Sp-ka
i przedstawili dotycz¹c¹ ich sprawê. Mianowicie zostali oni oszukani w wyni-
ku nieuczciwych dzia³añ firmy developerskiej „Galbex”, gdy¿ wp³acili pie-
ni¹dze, a nie uzyskali mieszkañ. Zgodnie z zaprezentowanymi przez
przedstawicieli stowarzyszenia dokumentami rodziny ponios³y straty
w kwotach 50–400 tysiêcy z³, a ³¹czna suma strat wynosi 37 milionów z³. We-
d³ug wypowiedzi pokrzywdzonych, maj¹cych potwierdzenie w przedstawio-
nych mi dokumentach, znajduj¹cych tak¿e odbicie w opinii bieg³ego, istnieje
podejrzenie, ¿e w³aœciciele firmy deweloperskiej ewidentnie dzia³ali na szko-
dê osób wp³acaj¹cych.

Prokuratura wnios³a w tej sprawie akt oskar¿enia do s¹du i od piêciu lat
toczy siê postêpowanie w S¹dzie Rejonowym £ódŸ-Œródmieœcie IV Wydzia³
Karny. Jednak¿e trwa to bardzo d³ugo, gdy¿ postêpowanie karne w tej spra-
wie ci¹gnie siê od dziewiêciu lat, a s¹dowe od piêciu (2 Ds. 133/06). Wydaje
siê, ¿e ta sprawa jest przyk³adem ra¿¹cej nieudolnoœci wymiaru sprawiedli-
woœci i prokuratury, a pokrzywdzeni ludzie s¹ wobec tej opiesza³oœci urzêdni-
ków bezradni. Dotychczas nikt z poszkodowanych nie odzyska³ ani z³otówki,
ponosz¹ oni tylko koszty s¹dowe i adwokackie.

Zwracam równie¿ uwagê na to, i¿ w postêpowaniu s¹dowym karnym
4K 210/07 dopuszczona zosta³a opinia Polskiego Stowarzyszenia Doradców
Rynku Nieruchomoœci, która to opinia w ra¿¹cy sposób przerzuca odpowie-
dzialnoœæ ze sprawców na ofiary.

W zwi¹zku z tym wszystkim zwracam siê do Pana Prokuratora General-
nego i do Pana Ministra Sprawiedliwoœci o pilne zbadanie prawid³owoœci to-
cz¹cych siê postêpowañ dotycz¹cych spó³ki „Galbex” i jej w³aœcicieli oraz
o podjêcie niezbêdnych dzia³añ prawnych zmierzaj¹cych do zapewnienia
prawid³owego dzia³ania wymiaru sprawiedliwoœci w tej sprawie. Nie mo¿e
byæ tak, ¿e ludzie skrzywdzeni i oszukani pozostaj¹ bezradni w obliczu oszu-
stwa i nie otrzymuj¹ od pañstwa niezbêdnej i koniecznej pomocy. Proszê tak-
¿e o szczegó³y wszystkich prowadzonych postêpowañ i œledztw w sprawie
spó³ki „Galbex” i jej w³aœcicieli oraz wszystkich spraw powi¹zanych ze spó³-
k¹ „Galbex”.

Dodatkowo Pana Prokuratora Generalnego proszê o sprawdzenie rzetel-
noœci sporz¹dzonej opinii, w której to biegli s¹dowi z firmy DNR okreœlili dzia-
³ania spó³ki „Galbex” Architektura, których przestêpczy charakter wykaza³a
prokuratura, jako wzorzec dla innych instytucji.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 16 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, z³o¿o-

ne podczas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 sierpnia 2011 r., w sprawie postêpo-
wañ s¹dowych dotycz¹cych P.C. i J.D. prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w formie spó³ki cywilnej pod firm¹ Przedsiêbiorstwo Galbex C., D. i Spó³ka w £odzi,
uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.

Postêpowanie upad³oœciowe P.C. i J.D. prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w formie spó³ki cywilnej pod firm¹ Przedsiêbiorstwo Galbex C., D. i Spó³ka w £odzi, to-
czy³o siê przed S¹dem Rejonowym dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi. Ca³y maj¹tek wcho-
dz¹cy w sk³ad masy upad³oœci zosta³ sprzedany. W toku postêpowania uda³o siê
zaspokoiæ jedynie banki, które posiada³y zabezpieczenia rzeczowe na maj¹tku upad-
³ych d³u¿ników. Wartoœæ sprzedanego maj¹tku nie pozwoli³a na zaspokojenie pozosta-
³ych wierzycieli. W dniu 15 stycznia 2008 r. zosta³o wydane postanowienie
o stwierdzeniu zakoñczenia postêpowania, które jest prawomocne.

Wobec prawomocnego zakoñczenia przedmiotowego postêpowania brak jest praw-
nych mo¿liwoœci objêcia go nadzorem administracyjnym przez Ministra Sprawiedliwoœci.

W zakresie sprawy o sygn. akt IV K 201/07, zawis³ej przed S¹dem Rejonowym dla
£odzi-Œródmieœcia w £odzi ustalono, ¿e akt oskar¿enia o pope³nienie czynów z art. 286
§1 Kodeksu karnego i inne, wp³yn¹³ do s¹du w dniu 9 marca 2007 r. Sprawa nie zosta-
³a dotychczas zakoñczona.

Z poczynionych ustaleñ odnoœnie do toku tego postêpowania s¹dowego wynika, ¿e
przes³uchano 72, spoœród 77 œwiadków, których wezwania na rozprawê domaga³ siê
prokurator, dodatkowo materia³ dowodowy zosta³ uzupe³nieniowy zeznaniami innych
œwiadków przes³uchanych przez s¹d. W sprawie tej przeprowadzono ponadto dowody
z opinii bieg³ych rewidentów, rzeczoznawców oraz z zakresu ekonomii.

Kolejny termin rozprawy, odroczonej na wniosek pe³nomocnika oskar¿ycieli po-
si³kowych, zaplanowano na dzieñ 21 wrzeœnia 2011 r. Na ten termin zosta³o wezwa-
nych 6 œwiadków oraz 2 bieg³ych. Z informacji uzyskanej od Prezesa S¹du Okrêgowego
w £odzi wynika, ¿e s¹ to ostatnie czynnoœci dowodowe zaplanowane przez s¹d orzeka-
j¹cy w tej sprawie, o ile nie wy³oni siê potrzeba przeprowadzenia innych dowodów.

Dokonane ustalenia wskazuj¹, ¿e sprawa ta jest na finalnym etapie rozpoznawania
przez s¹d I instancji. Tym niemniej, dalszy jej tok bêdzie monitorowany i pozostanie
w zainteresowaniu Ministra Sprawiedliwoœci, do czasu prawomocnego zakoñczenia
procesu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
PIERWSZEGO ZASTÊPCY
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 5.09.2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marsza³ek z dnia 9 sierpnia 2011 r., dotycz¹ce oœwiad-

czenia z³o¿onego przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Wojciechowskie-
go podczas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 sierpnia br., uprzejmie informujê, ¿e
w ³ódzkim okrêgu apelacyjnym prowadzone by³y dwa postêpowania przygotowawcze,
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ spó³ki „Galbex” Cymerman, Dynarek i Sp-ka i jej w³aœcicieli,
by³y to w obu przypadkach sprawy Prokuratury Rejonowej £ódŸ-Œródmieœcie.

W sprawie sygn. 2 Ds. 133/06 prokuratura w dniu 14 lutego 2007 r. skierowa³a do
S¹du Rejonowego dla £odzi-Œródmieœcia akt oskar¿enia przeciwko Przemys³awowi Cy-
mermanowi i Jackowi Dynarkowi, zarzucaj¹c im pope³nienie czynów spenalizowanych
w art. 286 §1 Kodeksu karnego w zw. z art. 294 §1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 286 §1 kk
w zw. z art. 12 kk oraz art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 wrzeœnia 1994 r. o rachunko-
woœci [Dz. U. z 1994 r. Nr 76, poz. 694 z póŸn. zm.]. Zarzucono im m.in., ¿e dzia³aj¹c
wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstêpach czasu, w wykonaniu z góry powziête-
go zamiaru, w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej doprowadzili klientów przedsiê-
biorstwa „Galbex” do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem znacznej wartoœci,
w postaci pieniêdzy w kwocie co najmniej 7.039.736,25 z³, w ten sposób, ¿e zawierali
umowy, dotycz¹ce sprzeda¿y lokali mieszkalnych, wprowadzaj¹c pokrzywdzonych
w b³¹d, co do zamiaru i mo¿liwoœci wywi¹zania siê z zaci¹gniêtych zobowi¹zañ.

Postêpowanie 2 Ds. 133/06 procesowo trwa³o 11 miesiêcy i 28 dni, natomiast li-
cz¹c statystycznie 3 lata. W trakcie tego okresu dwukrotnie by³o bowiem umorzone
[postanowieniami z dni 11 sierpnia 2003 r. i 28 listopada 2003 r.], Prokurator Okrêgo-
wy w £odzi rozpatruj¹c za¿alenia, uchyla³ zaskar¿one decyzje odpowiednio w dniach
15 paŸdziernika 2003 r. i 15 kwietnia 2004 r., nastêpnie w okresie od 31 grudnia 2004 r.
do 12 stycznia 2006 r. by³o zawieszone. W toku œledztwa ujawniono 79 osób pokrzyw-
dzonych.

Postêpowanie s¹dowe w tej sprawie nie zosta³o zakoñczone do dnia dzisiejszego.
Z referatów posesyjnych, sk³adanych przez prokuratora oskar¿aj¹cego, wynika, ¿e po-
wodem jego d³ugotrwa³oœci jest dopuszczanie przez S¹d, na wnioski oskar¿onych i ich
obroñców, kolejnych dowodów w postaci zeznañ œwiadków, opinii bieg³ych oraz zleca-
nie opinii uzupe³niaj¹cych. Czas trwania tego postêpowania generuj¹ ponadto terminy
rozpraw wyznaczane w d³ugich odstêpach czasu. Najbli¿szy termin rozprawy, na któ-
rym maj¹ byæ przes³uchiwani biegli, wyznaczono na 21 wrzeœnia 2011 r.

Z opisywanego powy¿ej postêpowania w dniu 12 lutego 2007 r., tj. przed jego za-
koñczeniem aktem oskar¿enia, wy³¹czono do odrêbnego prowadzenia materia³y dowo-
dowe, zgromadzone w zakresie przeciwko Violecie Grabskiej, podejrzanej o pope³nienie
przestêpstwa z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk w zw. z art. 12 kk, polegaj¹cego na
doprowadzeniu nabywców lokali w budynkach X i Y na osiedlu „Olechowskie Wzgó-
rza”, przy ul. Kazimierza Odnowiciela 12 i 14 w £odzi i pozosta³ych, indywidualnych
nabywców lokali od przedsiêbiorstwa „Galbex” oraz przedsiêbiorców, zawieraj¹cych
z ww. spó³k¹ umowy handlowe, jak równie¿ banków: PekaO SA VIII Oddzia³ w £odzi,
Kredyt Banku SA, Banku PKO BP SA IV Oddzia³ w £odzi, do niekorzystnego rozpo-
rz¹dzenia mieniem, a nadto w zakresie sprowadzenia zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia
mieszkañców, tj. przestêpstwa z art. 163 §1 kk, które zarejestrowano pod sygn. 2 Ds. 563/07.
Œledztwo to zakoñczono w dniu 28 lutego 2007 r. postanowieniem o umorzeniu, wobec
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stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego, tj. na podstawie art. 17 §1 pkt 2 Ko-
deksu postêpowania karnego. Postanowienie o umorzeniu zosta³o zaskar¿one przez jed-
n¹ z pokrzywdzonych. S¹d Rejonowy dla £odzi-Œródmieœcia, po rozpoznaniu œrodka
odwo³awczego, postanowieniem z dnia 20 wrzeœnia 2007 r. utrzyma³ w mocy ww. de-
cyzjê prokuratora.

W odniesieniu do kwestionowanej przez Pana Senatora w przywo³anym we wstêpie
oœwiadczeniu opinii bieg³ych z Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nierucho-
moœci uprzejmie informujê, ¿e opinia ta dopuszczona zosta³a przez S¹d z urzêdu, jako
dowód w postêpowaniu s¹dowym.

Z powa¿aniem

PIERWSZY ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Jamrogowicz
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Zdzis³awa Pupy oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwróci³ siê z proœb¹ o interwencjê pan Je-

rzy J., zamieszka³y w Czêstochowie, od którego Drugi Urz¹d Skarbowy
w Czêstochowie egzekwuje zaleg³oœci podatkowe w kwocie ponad 400 tysiê-
cy z³. Sprawa jest w toku.

Z okolicznoœci sprawy, potwierdzonych dokumentami, wynika, ¿e od pa-
na J. egzekwuje siê zaleg³oœci z tytu³u podatku VAT i podatku dochodowego
od faktur za roboty budowlane, za które pan J. nie otrzyma³ wynagrodzenia
(faktura nie zosta³a przyjêta), bo pad³ ofiar¹ nieuczciwoœci swojego kontra-
henta. Mimo to w³adze skarbowe z ca³¹ bezwzglêdnoœci¹ egzekwuj¹ nale¿-
noœci skarbowe ze wspomnianego tytu³u.

Po zapoznaniu siê ze spraw¹ mamy przeœwiadczenie, ¿e pan J. jest pod-
wójn¹ ofiar¹: z jednej strony nieuczciwoœci swojego kontrahenta, a z drugiej –
represyjnego dzia³ania w³adz skarbowych, które prowadzi do zniszczenia je-
go firmy budowlanej.

Zwracamy siê do ministra finansów, Pana Jacka Rostowskiego, o zlece-
nie zbadania tej sprawy i rozwa¿enie mo¿liwoœci umorzenia nale¿noœci skar-
bowych, które powsta³y z przyczyn ca³kowicie niezawinionych i niezale¿nych
od podatnika i których egzekucja jest praktycznie niemo¿liwa z uwagi na sy-
tuacjê materialn¹ pana J. i jego firmy.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.09.07

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Pana Grzegorza Wojcie-

chowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu
5 sierpnia 2011 r., w indywidualnej sprawie Podatnika, dotycz¹cej udzielenia ulgi
w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych, przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2011 r., znak: BPS/DSK-043-3970/11, uprzejmie
przedstawiam, co nastêpuje.

Odnosz¹c siê poruszonej przez Panów Senatorów kwestii mo¿liwoœci udzielenia ul-
gi w sp³acie zobowi¹zania podatkowego, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z treœci¹ przepisu
art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.) organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach
uzasadnionych wa¿nym interesem podatnika lub interesem publicznym, mo¿e:

1) odroczyæ termin p³atnoœci podatku lub roz³o¿yæ zap³atê podatku na raty;

82. posiedzenie Senatu w dniu 5 sierpnia 2011 r. 257



2) odroczyæ lub roz³o¿yæ na raty zap³atê zaleg³oœci podatkowej wraz z odsetkami za
zw³okê lub odsetki okreœlone w decyzji, o której mowa w art. 53a;

3) umorzyæ w ca³oœci lub w czêœci zaleg³oœci podatkowe, odsetki za zw³okê lub op³atê
prolongacyjn¹.

Umorzenie zaleg³oœci podatkowej powoduje równie¿ umorzenie odsetek za zw³okê
w ca³oœci lub w takiej czêœci, w jakiej zosta³a umorzona zaleg³oœæ podatkowa (art. 67a
§2 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Decyzje w sprawie ulg w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych maj¹ charakter uznanio-
wy. Organem w³aœciwym do podejmowania decyzji w sprawie ulg w sp³acie zobowi¹zañ
podatkowych z tytu³u podatków stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa, jest stosow-
nie do §15 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie
w³aœciwoœci organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371, z póŸn. zm.) w³aœciwy or-
gan podatkowy pierwszej instancji. Organ ten na podstawie ca³okszta³tu materia³u do-
wodowego, ocenia czy w konkretnej sprawie wyst¹pi³y przes³anki wa¿nego interesu
podatnika lub interesu publicznego i podejmuje w tym zakresie stosown¹ decyzjê.

Zatem, organem w³aœciwym do podejmowania rozstrzygniêæ w zakresie udzielania
ulg w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych nie jest Minister Finansów. Jakakolwiek inge-
rencja Ministra Finansów w tok prowadzonego postêpowania w powy¿szym zakresie,
spowodowa³aby naruszenie zasady dwuinstancyjnoœci wyra¿onej w przepisie art. 127
ustawy – Ordynacja podatkowa i stanowi³aby przes³ankê do stwierdzenia niewa¿noœci,
wydanej w tej sprawie, decyzji.

Przepisy prawa podatkowego pos³uguj¹c siê pojêciami „wa¿nego interesu podatni-
ka” lub „interesu publicznego” jednoczeœnie ich nie definiuj¹, ani te¿ nie odsy³aj¹ do in-
nych aktów prawnych. Pojêcia „wa¿nego interesu podatnika” lub „interesu
publicznego”, o których mowa w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa s¹ pojêcia-
mi niedookreœlonym i nie maj¹ sta³ej treœci, co wymaga ka¿dorazowo dokonania oceny
skutków rozstrzygniêæ prawnych z punktu widzenia, jakie kryæ siê mog¹ pod tymi po-
jêciami. Pojêcia te maj¹ wiêc odrêbn¹ treœæ znaczeniow¹ w zale¿noœci od kontekstu
sprawy. Zarówno s¹dy, jak i organy podatkowe w rozpatrywanych sprawach staraj¹ siê
wype³niæ to pojêcie treœci¹. A zatem przy ocenie „wa¿nego interesu podatnika” nale¿y
uwzglêdniaæ orzecznictwo s¹dów administracyjnych.

W tym miejscu warto przytoczyæ wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia
26 lipca 2011 r. sygn. akt II FSK 425/10, w którym S¹d stwierdzi³:

(...) „U¿yte w art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej zwroty „wa¿ny interes podatni-
ka” i „interes publiczny” nie maj¹ sta³ego zakresu treœci. S¹ to wiêc swoiste klauzule ge-
neralne, odsy³aj¹ce do ocen pozaprawnych. To wszystko sprawia, ¿e w identyfiko-
waniu powy¿szych pojêæ szczególnego znaczenia nabiera orzecznictwo s¹dów admini-
stracyjnych. W orzecznictwie tym, jak równie¿ w piœmiennictwie przyjmuje siê, ¿e przez
wa¿ny interes podatnika nale¿y rozumieæ nadzwyczajne wzglêdy, które mog³yby za-
chwiaæ podstawami egzystencji podatnika (por. wyrok NSA z 19 sierpnia 2010 r., II FSK
619/09, CBOSA; B. Dauter w: Ordynacja podatkowa, Komentarz, op. cit. s. 382). (...)”.

W tym samym wyroku NSA zwa¿y³, ¿e „(...) pojêcia wa¿nego interesu podatnika oraz
interesu publicznego stanowi¹ warunki skorzystania przez organ podatkowy z uzna-
nia. Jak podkreœli³ Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku z 26 sierpnia 2010 r.
(II FSK 689/09, CBOSA) organ podatkowy dysponuje pewnym marginesem swobody
zarówno w odniesieniu do wyk³adni tych pojêæ, jak i oceny sytuacji faktycznej sprawy.
Tej swobody nie mo¿na jednak uto¿samiaæ z uznaniem administracyjnym. Weryfikacja
istnienia przes³anek udzielenia ulgi, o jakiej mowa w art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podat-
kowej, poddana jest bowiem rygorom postêpowania podatkowego. Pos³u¿enie siê przez
ustawodawcê pojêciami niedookreœlonymi wymaga mianowicie od organu wszech-
stronnego wyjaœnienia okolicznoœci faktycznych po to, aby na tej podstawie stwierdziæ,
czy dana sytuacja faktyczna mieœci siê w zakresie przes³anki wa¿nego interesu podat-
nika tudzie¿ interesu publicznego, czy te¿ nie. Natomiast z samym uznaniem bêdziemy
mieli do czynienia dopiero wówczas, gdy organ podatkowy stwierdzi istnienie jednej
z tych przes³anek lub obu ³¹cznie. Je¿eli jednak nie stwierdzi wyst¹pienia sytuacji odpo-
wiadaj¹cych u¿ytym pojêciom wa¿nego interesu podatnika tudzie¿ interesu publiczne-

258 82. posiedzenie Senatu w dniu 5 sierpnia 2011 r.



go, wówczas w ogóle nie bêdzie wchodzi³o w grê zastosowanie przez ten organ uznania
administracyjnego. Oznacza to, ¿e w takim przypadku organ nie bêdzie dysponowa³
wyborem, tylko decyzja bêdzie mia³a charakter zwi¹zany (por. M. Jaœkowska, glosa do
wyroku NSA z 26 wrzeœnia 2002 r., III SA 659/01, OSP 2003, nr 9, s. 481). (...)”.

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e ocena, czy w danej sprawie zachodz¹ okoliczno-
œci, które mog¹ byæ uznane za stanowi¹ce o „wa¿nym interesie podatnika” lub „intere-
sie publicznym” nale¿y do organu podatkowego dokonuj¹cego rozstrzygniêcia
w sprawie.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e prawid³owoœæ rozstrzygniêæ zawartych
w decyzjach w sprawie ulg w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych, wydanych przez na-
czelnika urzêdu skarbowego, mo¿e byæ zweryfikowana przez w³aœciwego dyrektora izby
skarbowej, po wniesieniu odwo³ania, w trybie przewidzianym w ustawie – Ordynacja
podatkowa.

Decyzja organu odwo³awczego mo¿e byæ zaskar¿ona do wojewódzkiego s¹du admi-
nistracyjnego (art. 3 §2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postêpowa-
niu przed s¹dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póŸn. zm.). Od
wyroku wojewódzkiego s¹du administracyjnego przys³uguje skarga kasacyjna do Na-
czelnego S¹du Administracyjnego (art. 173 §1 ustawy – Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi).

Dodatkowo nadmieniam, ¿e na mocy przepisu art. 67b ustawy – Ordynacja podat-
kowa, organ podatkowy na wniosek podatnika prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹
mo¿e udzielaæ ulg w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych, okreœlonych w powo³anym wy-
¿ej przepisie art. 67a tej ustawy:

1) które nie stanowi¹ pomocy publicznej,
2) które stanowi¹ pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach okreœlonych w bez-

poœrednio obowi¹zuj¹cych aktach prawa wspólnotowego dotycz¹cych pomocy
w ramach zasady de minimis,

3) które stanowi¹ pomoc publiczn¹ udzielan¹ na cele wymienione enumeratywnie
w art. 67b §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej np. naprawienie szkód wyrz¹dzonych
przez klêski ¿ywio³owe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, wsparcie krajowych
przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w ramach przedsiêwziêcia gospodarczego podejmo-
wanego w interesie europejskim, rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, na re-
strukturyzacjê, na prace badawczo-rozwojowe, regionaln¹.

Udzielenie ulg w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych podatnikom bêd¹cym przedsiê-
biorcami odbywa siê nie tylko zgodnie z procedurami okreœlonymi w ustawie – Ordyna-
cja podatkowa, ale tak¿e przy zachowaniu procedur okreœlonych w przepisach ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicz-
nej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z póŸn. zm.).

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Macieja Klimy oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Pragnê podziêkowaæ Pani Minister za szybk¹ i rzeczow¹ odpowiedŸ

z dnia 21 czerwca br. (znak MZ-PLO-460-9945-259/KB/11), jak¹ otrzyma-
³em w odpowiedzi na moje i pana senatora Macieja Klimy oœwiadczenie, z³o-
¿one na siedemdziesi¹tym siódmym posiedzeniu Senatu w dniu 26 maja
bie¿¹cego roku, dotycz¹ce trudnej sytuacji w³aœcicieli aptek prowadzonych
przez magistrów farmacji. Treœæ odpowiedzi wskazuje jednoznacznie, i¿ Pani
Minister zna sprawê, jednak¿e aptekarzy województwa ³ódzkiego – i nie tyl-
ko ich – reprezentuj¹cych niewielkie apteki prowadzone przez samych farma-
ceutów, nurtuje jeszcze kilka kwestii, które prezentujemy poni¿ej i co do
których prosimy Pani¹ Minister o zajêcie stanowiska.

Œrodowisko aptekarzy wskazuje na ogromne zagro¿enie ze strony wiel-
kich sieci farmaceutycznych dla istnienia w Polsce ma³ych aptek. Dzia³ania
wielkich koncernów farmaceutycznych i dystrybutorów leków oraz niektó-
rych polityków, torpeduj¹ce aptekarzy, s¹ niezwykle intensywne i zapewne
znane Pani Minister. Jak informuje mnie œrodowisko aptekarzy, po podpisa-
niu przez pana prezydenta Komorowskiego w dniu 25 maja 2011 r. nowej
ustawy refundacyjnej, hurtownie farmaceutyczne wyst¹pi³y z dzia³aniami
w stosunku do aptek niezale¿nych, polegaj¹cymi na zmianie, na niekorzyœæ,
dotychczasowych warunków wspó³pracy, co t³umacz¹ tak: „bo taka jest poli-
tyka hurtowni”. Do czasu, gdy hurtownie zajmowa³y siê hurtow¹ sprzeda¿¹
leków, apteki by³y wrêcz ho³ubione przez te firmy (hurtownie). Odk¹d hurtow-
nie z³ama³y ustawê – Prawo farmaceutyczne i wesz³y w posiadanie aptek
(chodzi o otwieranie nowych oraz przejmowanie udzia³ów, „zad³u¿anie ap-
tek”) traktuj¹ apteki niezale¿ne jako konkurencjê dla w³asnych aptek. Naj-
pierw pojawi³y siê terminy zap³aty, limity dostaw, blokady, sprzeda¿
wy³¹cznie za gotówkê, a nastêpnie odmowa sprzeda¿y za gotówkê. Chodzi
o celowe zad³u¿enie aptek. Starsze faktury doprowadzane s¹ do przetermi-
nowania, nastêpnie apteka otrzymuje wezwanie do zap³aty gotówk¹ za te
przeterminowane faktury, po czym hurtownie podaj¹ aptekê do s¹du i do ko-
mornika. Koszty egzekucji komorniczej siêgaj¹ 50%, s¹ d³ugi i odsetki za
zw³okê, do tego dochodz¹ koszty s¹dowe i koszty zastêpstwa procesowego.
Na tego typu dzia³ania jak opisane wy¿ej s¹ dowody w postaci posiadanej
przez aptekarzy dokumentacji.

Ponadto chcielibyœmy zwróciæ uwagê Pani Minister na inne zjawisko
stwarzaj¹ce zagro¿enie dla normalnego funkcjonowania placówek s³u¿by
zdrowia i bud¿etu pañstwa, refunduj¹cego czêœciowo koszty leczenia, które
to zjawisko, w naszej ocenie, narusza przy tym obowi¹zuj¹ce prawo i sprzyja
dzia³aniom korupcyjnym. Zgodnie z treœci¹ art. 99 ust. 1 ustawy – Prawo far-
maceutyczne apteka ogólnodostêpna mo¿e byæ prowadzona tylko na podsta-
wie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki, zaœ w ust. 4b tego
przepisu jest mowa o tym, ¿e w przypadku, gdy wystêpuj¹cym o zezwolenie
na prowadzenie apteki jest lekarz lub lekarz stomatolog, zezwolenie wydaje
siê, je¿eli wystêpuj¹cy przedstawi oœwiadczenie o niewykonywaniu zawodu
lekarza. Otó¿ na przyk³ad w miejscowoœci Stalowa Wola istnieje Niepubliczny
Zak³ad Opieki Zdrowotnej „Medyk” Spó³ka z o.o., którego udzia³owcami s¹
sami lekarze, posiadaj¹cy na terenie miasta kilka przychodni. I ta w³aœnie
spó³ka z o.o. wyst¹pi³a o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodostêpnej w jednej ze swoich przychodni, bez rezygnacji z prawa wykony-
wania zawodu lekarza przez jej udzia³owców.

Czy nie jest to naruszenie powo³anego przepisu art. 99 ust. 4b? Co praw-
da ust. 4 tego przepisu mówi, ¿e prawo do uzyskania zezwolenia na prowa-
dzenie apteki posiada osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemaj¹ca
osobowoœci prawnej spó³ka prawa handlowego, ale nawet umieszczenie po
tym ust. 4 kolejnych ustêpów, ust. 4a i 4b, nakazuje traktowaæ je jako lex spe-
cialis w stosunku do ust. 4 przepisu art. 99 prawa farmaceutycznego. Jaki¿
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by³by sens wprowadzania ust. 4b, maj¹cego ograniczyæ mo¿liwoœæ prowa-
dzenia apteki przez lekarza w kontekœcie treœci art. 99 ust. 4, skoro ka¿dy le-
karz, powo³uj¹c siê na ten przepis (art. 99 ust. 4), zak³adaj¹c spó³kê prawa
handlowego móg³by ubiegaæ siê o zezwolenie na prowadzenie apteki ogólno-
dostêpnej bez rezygnacji z prawa wykonywania zawodu lekarza.

Ponadto w oœwiadczeniu z³o¿onym na siedemdziesi¹tym siódmym posie-
dzeniu Senatu zwracaliœmy siê do Pani Minister z proœb¹ o odniesienie siê do
przedstawionych postulatów œrodowiska aptekarzy, którzy w trosce o istnie-
nie ma³ych aptek postuluj¹ wprowadzenie nastêpuj¹cych zasad.

1. Apteka dla aptekarza – zawodowo przygotowanego farmaceuty.
2. Wprowadzenie uregulowañ prawnych umo¿liwiaj¹cych kontrolê

sprzeda¿y internetowej.
3. Przesuniêcie apteki ze sfery handlu do sfery s³u¿by zdrowia.
4. Ujednolicenie cen i mar¿.
5. Wstrzymanie wydawania zezwoleñ na prowadzenie apteki przez nie-

farmaceutów.
6. Zlikwidowanie dyskryminacyjnej formy sprzeda¿y na drodze produ-

cent – apteka.
7. Wprowadzenie farmakoekonomiki przy ustalaniu cen leków i ograni-

czenie liczby generyków, to jest promocja leków tañszych równoznacznych.
8. Usuniêcie z placówek stricte handlowych leków i suplementów, któ-

rych sprzeda¿ odbywa siê bez nadzoru farmaceuty (stacje benzynowe, skle-
py, markety, sklepy zielarskie) – za brak mo¿liwoœci powiadamiania
o wstrzymaniu, wycofaniu leków, za brak mo¿liwoœci sprawdzenia tempera-
tury i wilgotnoœci powietrza oraz daty wa¿noœci.

9. Wprowadzenie zakazu ³¹czenia produkcji leków z ich sprzeda¿¹ deta-
liczn¹ (dotyczy wykupu producentów leków przez sieci hurtowe posiadaj¹ce
apteki – detal).

10. Zakaz ³¹czenia w ramach wszelkiego rodzaju spó³ek dzia³alnoœci hur-
towej i detalicznej (chodzi o wyartyku³owanie dotychczas obowi¹zuj¹cego
przepisu prawa farmaceutycznego, niedostatecznie reguluj¹cego powy¿szy
problem).

Uprzejmie prosimy Pani¹ Minister o przedstawienie swojego stanowiska
w zakresie postulatów œrodowiska aptekarzy oraz o rozwa¿enie podjêcia in-
terwencji w powy¿szej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Maciej Klima
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.08.30

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

wspólnie z innymi senatorami z dnia 9 sierpnia 2011 r. nr BPS/DSK-043-3971/11,
uprzejmie informujê co nastêpuje.
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Ministerstwu Zdrowia znane s¹ przedstawione w oœwiadczeniu postulaty doty-
cz¹ce aptek i obrotu hurtowego oraz detalicznego produktami leczniczymi.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ w zwi¹zku z koniecznoœci¹ implementacji do
prawa polskiego dyrektywy 2010/84/UE w Ministerstwie Zdrowia trwaj¹ prace nad
zmian¹ ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.
Nr 45, poz. 271, z póŸn. zm.), wobec powy¿szego Pañstwa postulaty zostan¹ przeanali-
zowane podczas przedmiotowych prac legislacyjnych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Andrzej W³odarczyk
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Oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Chcia³bym siê zwróciæ do ministra sprawiedliwoœci w kwestii wysokoœci
kar za wykroczenia i przestêpstwa pope³nione w ruchu drogowym.

Otó¿ analiza orzecznictwa s¹dów pokazuje, ¿e przeciêtne kary za prze-
stêpstwa w ruchu drogowym, jakie s¹ orzekane w polskich s¹dach, stanowi¹
oko³o 30% maksymalnych kar za przestêpstwa w ruchu drogowym.

Jednoczeœnie w opinii publicznej coraz bardziej powszechny staje siê po-
gl¹d, jakoby kary wymierzane za przestêpstwa pope³niane w ruchu drogo-
wym by³y zbyt niskie. Z regu³y takie opinie nasilaj¹ siê wtedy, kiedy dochodzi
do drastycznych sytuacji na drogach, kiedy w jednym wypadku ginie kilka
osób, kiedy przestêpstwo drogowe pope³niane jest pod wp³ywem alkoholu.

W moim przekonaniu zaistnia³a sytuacja, trwaj¹ca ju¿ przecie¿ od d³u¿-
szego czasu, sk³ania do refleksji i nakazuje stosowanie przepisów prawa
w sposób zgodny z liter¹ i duchem prawa, a wiêc orzekanie znacznie ostrzej-
szych kar w sytuacjach drastycznego naruszenia prawa, skutkiem którego
s¹ wypadki drogowe powoduj¹ce wiele ofiar œmiertelnych.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do ministra sprawiedliwoœci z pytaniem,
czy w polityce karnej ministra sprawiedliwoœci ta kwestia jest traktowana
z tak¹ powag¹, jakiej wymaga liczba wypadków œmiertelnych na polskich
drogach, która, zw³aszcza w ostatnim pó³roczu, wzros³a.

I druga kwestia. Przewidziane w polskim prawie kary za wykroczenia
przeciwko przepisom ruchu drogowego w wysokoœci 500 z³ nale¿¹ do relatyw-
nie najni¿szych – w odniesieniu chocia¿by do wysokoœci œredniej p³acy –
w krajach Unii Europejskiej. Ta kwestia jest poddawana bardzo czêsto kryty-
ce. Uznaje siê, ¿e tak niska kara pieniê¿na, zw³aszcza w po³¹czeniu z mo¿li-
woœci¹ redukowania liczby punktów poprzez udzia³ w szkoleniach
prowadzonych przez WORD, osoby majêtne de facto wyjmuje – w cudzys³o-
wie – spod rygoru œcigania wykroczeñ pope³nianych w ruchu drogowym. Pod-
kreœlam: w cudzys³owie – bo oczywiœcie formalnie te kary przez wszystkich,
na których s¹ nak³adane, s¹ p³acone, ale de facto nie wywo³uj¹ skutku pre-
wencyjnego, nie wywo³uj¹ tego efektu, którego od stosowania prawa siê
oczekuje. Mo¿na wiêc w nieskoñczonoœæ p³aciæ 500 z³ chocia¿by za drastycz-
ne naruszanie przepisów o ograniczeniu prêdkoœci i jednoczeœnie redukowaæ
sobie ujemne punkty, bior¹c udzia³ w ma³o dolegliwym szkoleniu prowadzo-
nym przez WORD.

Reasumuj¹c: wyra¿am przekonanie, ¿e wysokoœæ kar za wykroczenia
w ruchu drogowym powinna byæ w sposób istotny podniesiona w stosunku
do wysokoœci kar obowi¹zuj¹cych w prawie i kierujê do ministra spraw we-
wnêtrznych i administracji pytanie, czy w tej kwestii prowadzone s¹ jakiekol-
wiek prace w resorcie spraw wewnêtrznych i administracji.

Henryk WoŸniak
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 27 wrzeœnia 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem pana senatora Henryka WoŸniaka z³o¿onym podczas

82. posiedzenia Senatu RP, przekazanym przy piœmie z dnia 9 sierpnia 2011 r.,
BPS/DSK-043-3973/11, dotycz¹cym wysokoœci kar za wykroczenia i przestêpstwa po-
pe³nione w ruchu drogowym, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Represja karna wobec osób naruszaj¹cych zasady bezpieczeñstwa w komunikacji
stanowi istotny instrument oddzia³ywania na postawy spo³eczne, niezbêdny wobec po-
wszechnoœci i specyfiki zagro¿eñ zwi¹zanych z takimi zachowaniami oraz uzasadnio-
nej interesem spo³ecznym koniecznoœci zapewnienia odpowiedniego poziomu
bezpieczeñstwa w komunikacji.

W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym zachowania skierowane przeciwko bezpieczeñ-
stwu w komunikacji penalizowane s¹ przepisami Rozdzia³u XXI Kodeksu karnego,
grupuj¹cego przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji (art. 173–180
k.k.) oraz przepisami Rozdzia³u XI Kodeksu wykroczeñ, obejmuj¹cego wykroczenia
przeciwko bezpieczeñstwu i porz¹dkowi w komunikacji (art. 84–103 k.w.).

Zgodnie z treœci¹ art. 177 §1 k.k. ten kto naruszaj¹c, chocia¿by nieumyœlnie, zasa-
dy bezpieczeñstwa w ruchu l¹dowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyœl-
nie wypadek, w którym inna osoba odnios³a obra¿enia cia³a okreœlone w art. 157 §1
k.k., podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3. Je¿eli zaœ nastêpstwem wypadku
jest œmieræ innej osoby albo ciê¿ki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze
pozbawienia wolnoœci od 6 miesiêcy do lat 8 (art. 177 §2 k.k.). W przypadku wymierze-
nia sprawcy wypadku komunikacyjnego kary pozbawienia wolnoœci w wymiarze po-
zwalaj¹cym s¹dowi na warunkowe zawieszenie jej wykonania, tj. do 2 lat,
i skorzystania przez s¹d z dobrodziejstwa tej instytucji, na podstawie art. 71 §1 k.k.
w zw. z art. 33 §1 i 3 k.k. s¹d mo¿e takiemu sprawcy wymierzyæ grzywnê w wysokoœci
od 10 do 270 stawek dziennych, przy czym stawka dzienna nie mo¿e byæ ni¿sza od
10 z³otych, ani te¿ przekraczaæ 2 000 z³otych.

Powa¿ne zagro¿enie dla bezpieczeñstwa w ruchu drogowym wywo³uj¹ osoby pro-
wadz¹ce pojazd w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych. Dla-
tego problematyka skutecznego œcigania czynów godz¹cych w bezpieczeñstwo
w komunikacji, pope³nianych przez osoby, które kieruj¹c pojazdami znajduj¹ siê w ta-
kim stanie, nale¿y obecnie do najbardziej istotnych zagadnieñ polityki karnej, zarówno
ze wzglêdu na skalê tego rodzaju przestêpczoœci, jak i rozmiar negatywnych skutków
spo³ecznych, jakie z niej wynikaj¹.

Obowi¹zuj¹ce przepisy zawieraj¹ szereg rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych s¹dom orzekanie,
w stosunku do osób uczestnicz¹cych w ruchu l¹dowym, wodnym lub powietrznym w stanie
nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych, kar i œrodków karnych adekwatnych
do ciê¿aru tych czynów oraz potrzeb w zakresie generalnej, jak i indywidualnej prewencji.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu l¹dowym, wodnym lub powietrz-
nym, w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego, stanowi prze-
stêpstwo zagro¿one grzywn¹, kar¹ ograniczenia wolnoœci albo kar¹ pozbawienia wol-
noœci do lat 2 (art. 178a §1 k.k.). Prowadzenie w takim stanie lub pod wp³ywem takiego
œrodka, na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania, innego pojazdu ni¿ pojazd
mechaniczny (np. roweru), równie¿ mo¿e skutkowaæ wymierzeniem sprawcy, oprócz
kar nieizolacyjnych, kary pozbawienia wolnoœci w wymiarze do jednego roku (art. 178a
§2 k.k.).
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W przypadkach, w których znajduj¹cy siê w stanie nietrzeŸwoœci albo pod wp³ywem
œrodka odurzaj¹cego uczestnik ruchu spowoduje wypadek lub katastrofê w ruchu
l¹dowym, wodnym lub powietrznym albo sprowadzi bezpoœrednie niebezpieczeñstwo
takiej katastrofy, s¹d zobowi¹zany jest, zgodnie z treœci¹ art. 178 §1 k.k., orzec karê
pozbawienia wolnoœci przewidzian¹ za przypisane sprawcy przestêpstwo, w wysokoœci
od dolnej granicy ustawowego zagro¿enia zwiêkszonego o po³owê do górnej granicy te-
go zagro¿enia zwiêkszonego o po³owê. Tym samym za czyny tego rodzaju mo¿liwe jest
wymierzenie nawet tak surowej kary, jak 15 lat pozbawienia wolnoœci, np. wobec
sprawcy, który w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego sprowa-
dzi³ katastrofê w ruchu komunikacyjnym, zagra¿aj¹c¹ ¿yciu lub zdrowiu wielu osób al-
bo mieniu w wielkich rozmiarach.

Prewencyjne oddzia³ywanie skazania za przestêpstwo przeciwko bezpieczeñstwu
w komunikacji pope³nione w stanie nietrzeŸwoœci, pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego
albo przez sprawcê, który zbieg³ z miejsca zdarzenia, niew¹tpliwie wzmacnia orzekany
obligatoryjnie w takich wypadkach œrodek karny w postaci zakazu prowadzenia wszel-
kich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych okreœlonego rodzaju
(art. 42 §2 k.k.). Zakaz prowadzenia pojazdów, który orzekany jest w latach, musi byæ
orzeczony na okres nie krótszy od roku, a mo¿e byæ orzeczony nawet na 10 lat (art. 43
§1 pkt 1 k.k.). W niektórych wypadkach Kodeks karny przewiduje ponadto orzekanie
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze (art. 42 §3 i 4 k.k.).

Istotn¹ zmianê przepisów Kodeksu karnego, zaostrzaj¹c¹ w tym zakresie dotych-
czasowe unormowania, wprowadzi³a ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. – o zmianie usta-
wy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony
œrodowiska (Dz. U. Nr 40, poz. 227), która w zakresie przepisów odnosz¹cych siê do
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym wesz³a w ¿ycie w dniu 1 lipca 2010 r.

Obecnie, zgodnie z treœci¹ art. 42 §3 k.k., s¹d orzeka zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych na zawsze w stosunku do znajduj¹cych siê w chwili czynu
w stanie nietrzeŸwoœci, pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego lub zbieg³ych z miejsca zda-
rzenia sprawców przestêpstwa okreœlonego w art. 177 §2 k.k. (spowodowanie wypadku
w komunikacji, z nastêpstwem w postaci œmierci innej osoby lub ciê¿kiego uszczerbku
na jej zdrowiu), w art. 355 §2 k.k. (spowodowanie wypadku w komunikacji z takim sa-
mym nastêpstwem, pope³niony przez ¿o³nierza), a tak¿e sprawców przestêpstwa okreœ-
lonego w art. 173 k.k. (spowodowanie katastrofy w komunikacji), którego nastêp-
stwem jest œmieræ innej osoby lub ciê¿ki uszczerbek na jej zdrowiu, chyba ¿e zachodzi
wyj¹tkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznoœciami.

Orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze
w sytuacjach opisanych w powy¿szym przepisie ma zatem charakter wzglêdnie obliga-
toryjny, a nie fakultatywny, jak mia³o to miejsce przed wejœciem w ¿ycie powo³anej no-
welizacji.

Bezwzglêdnie obligatoryjne jest natomiast orzeczenie przez s¹d zakazu prowadze-
nia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania osoby
prowadz¹cej pojazd mechaniczny w warunkach okreœlonych w art. 42 §3 k.k.

Wskazana wy¿ej nowelizacja wprowadzi³a do porz¹dku prawnego tak¿e kwalifiko-
wany typ przestêpstwa z art. 178a §1 k.k. Stypizowany w §4 art. 178a k.k. nowy typ
czynu zabronionego przewiduje, ¿e je¿eli sprawca czynu okreœlonego w art. 178a §1
k.k. by³ wczeœniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego
w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego albo za przestêpstwo
okreœlone w art. 173 k.k., art. 174 k.k., art. 177 k.k. lub art. 355 §2 k.k. pope³nione
w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego albo dopuœci³ siê czynu
okreœlonego w art. 178a §1 k.k. w okresie obowi¹zywania zakazu prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych orzeczonego w zwi¹zku ze skazaniem za przestêpstwo, podlega
karze pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5.

Niezale¿nie od znacznego podwy¿szenia sankcji gro¿¹cej sprawcom po raz kolejny
niestosuj¹cym siê do nakazu trzeŸwoœci w ruchu komunikacyjnym, dalsze obostrzenie
ich odpowiedzialnoœci wynika z przewidzianych w powo³anej nowelizacji zmian czêœci
ogólnej Kodeksu karnego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 58 §4 k.k. i art. 69 §4 k.k.
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wy³¹czona zosta³a mo¿liwoœæ orzekania za czyny z art. 178a §4 k.k. kar wolnoœciowych
na podstawie art. 58 §3 k.k., a orzekanie za nie kary pozbawienia wolnoœci bez warun-
kowego zawieszenia jej wykonania sta³o siê zasad¹, od której odstêpstwo mo¿e na-
st¹piæ tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Omawiana nowelizacja przewiduje równie¿ inne zmiany przepisów, które wejd¹
w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. Zmiany te zwi¹zane s¹ z utworzeniem Funduszu Po-
mocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, na rzecz którego, zgodnie z no-
wym brzmieniem art. 47 §1 k.k., w razie skazania sprawcy za przestêpstwo okreœlone
w art. 173 k.k., art. 174 k.k., art. 177 lub art. 355 k.k., je¿eli sprawca by³ w stanie nie-
trzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego lub zbieg³ z miejsca zdarzenia, s¹d
mo¿e orzec nawi¹zkê w wysokoœci do 100 000 z³otych.

W razie skazania sprawcy za przestêpstwo okreœlone w art. 178a k.k., art. 179 k.k.
(dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu) lub art. 180 k.k. (pe³nienie czynnoœci
zwi¹zanych bezpoœrednio z zapewnieniem bezpieczeñstwa ruchu pojazdów mechanicz-
nych przez osobê znajduj¹c¹ siê w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrodka odurza-
j¹cego) s¹d mo¿e z kolei orzec na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej œwiadczenie pieniê¿ne w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 60 000 z³otych.

Minister Sprawiedliwoœci nie ma bezpoœredniego wp³ywu na wysokoœæ i rodzaj kar
orzekanych wobec sprawców przestêpstw i wykroczeñ drogowych. Wymierzanie kar
i œrodków karnych nale¿y do s¹dów, a czynnoœci z zakresu nadzoru nad dzia³alnoœci¹
administracyjn¹ s¹dów nie mog¹ wkraczaæ w dziedzinê, w której sêdziowie s¹ nieza-
wiœli. Na s¹dowy wymiar kary wp³ywa szereg czynników wynikaj¹cych z okreœlonych
kodeksowo dyrektyw, w szczególnoœci rodzaj i stopieñ naruszenia ci¹¿¹cych na spraw-
cy obowi¹zków, rodzaj i rozmiar ujemnych nastêpstw, sposób zachowania sprawcy, ale
tak¿e sposób ¿ycia sprawcy przed pope³nieniem czynu i zachowanie po jego pope³nie-
niu, a zw³aszcza podjêcie starañ o naprawienie szkody lub zadoœæuczynienie w innej
formie spo³ecznemu poczuciu sprawiedliwoœci. Na wymiar kary wobec sprawcy czynu
zabronionego ma równie¿ wp³yw zachowanie pokrzywdzonego, w wypadku zdarzeñ
drogowych niejednokrotnie przybieraj¹ce postaæ przyczynienia siê do skutku.

Najsurowsz¹ kar¹, jak¹ s¹d mo¿e wymierzyæ za wykroczenia z rozdzia³u XI Kodek-
su wykroczeñ, grupuj¹cego wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu i porz¹dkowi w ko-
munikacji, jest – w wypadkach przewidzianych w ustawie – kara aresztu w wymiarze
od 5 do 30 dni (np. art. 86 §2 k.w., art. 87 §1 i 2 k.w.), poza tym mo¿liwe jest wymierze-
nie kary ograniczenia wolnoœci (do 30 dni) (np. art. 85 §1 i 2 k.w., art. 86 §2 k.w.) oraz
grzywny, której maksymalna wysokoœæ, o ile przepisy okreœlaj¹ce poszczególne typy
wykroczeñ nie stanowi¹ inaczej, wynosi 5.000 z³.

W postêpowaniu mandatowym za czyny tego rodzaju uprawniony organ mo¿e man-
datem na³o¿yæ grzywnê w wysokoœci do 500 z³otych, zaœ w przypadku gdy czyn wyczer-
puje znamiona wykroczeñ okreœlonych w dwóch lub wiêcej przepisach ustawy (art. 9
§1 k.w.), w wysokoœci do 1 000 z³otych (art. 96 §1 k.p.s.w.).

Zauwa¿yæ równie¿ nale¿y, ¿e w drodze mandatu karnego nie nak³ada siê grzywny
za wykroczenia, za które nale¿a³oby orzec œrodek karny (art. 96 §2 k.p.s.w.), w przy-
padku zaœ wykroczeñ drogowych pope³nionych przez sprawcê znajduj¹cego siê w sta-
nie po u¿yciu alkoholu lub podobnie dzia³aj¹cego œrodka mo¿liwe obligatoryjne jest
orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Maj¹c na uwadze powy¿sze okolicznoœci, a w szczególnoœci niedawno wprowadzo-
ne, wskazane wczeœniej zmiany zaostrzaj¹ce odpowiedzialnoœæ karn¹ sprawców prze-
stêpstw przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji pope³nionych w stanie nietrzeŸ-
woœci lub pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego, za przedwczesne nale¿y uznaæ podejmo-
wanie kolejnych dzia³añ legislacyjnych zmierzaj¹cych do modyfikacji przepisów nor-
muj¹cych odpowiedzialnoœæ tej kategorii sprawców.

Równoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e opracowanie reformy prawa wykroczeñ sta-
nowi jedno z zamierzeñ dzia³aj¹cej przy Ministrze Sprawiedliwoœci Komisji Kodyfika-
cyjnej Prawa Karnego, która dla jego realizacji powo³a³a specjalny zespó³, w którego
pracach uczestniczyæ bêd¹, oprócz cz³onków Komisji Kodyfikacyjnej, pracownicy nau-
kowi specjalizuj¹cy siê w problematyce prawa wykroczeñ.
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W oparciu o wypracowane przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ za³o¿enia reformy przygo-
towane zostan¹ konkretne zapisy normatywne, przybieraj¹ce b¹dŸ postaæ nowej kody-
fikacji materialnego prawa wykroczeñ, zastêpuj¹cej obecny, niemal od 40 lat
obowi¹zuj¹cy kodeks, b¹dŸ kompleksowej nowelizacji obecnej ustawy.

Jak mo¿na zasadnie oczekiwaæ, w toku tych prac istotna uwaga zostanie poœwiêco-
na problematyce wykroczeñ przeciwko bezpieczeñstwu i porz¹dkowi w komunikacji,
prowadz¹c do wypracowania rozwi¹zañ odpowiadaj¹cych wspó³czesnym potrzebom
w zakresie efektywnego przeciwdzia³ania zachowaniom zagra¿aj¹cym bezpieczeñstwu
uczestników ruchu drogowego.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 9 sierpnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 9 sierpnia 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-3972/11), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Hen-
ryka WoŸniaka podczas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 sierpnia 2011 roku
w sprawie wysokoœci kar za wykroczenia i przestêpstwa pope³nione w ruchu drogo-
wym, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Zgodnie przepisami Kodeksu wykroczeñ (K.w.), za wykroczenie mo¿e zostaæ orze-
czona: kara aresztu w wymiarze od 5 do 30 dni, kara ograniczenia wolnoœci w wymia-
rze jednego miesi¹ca, kara grzywny w wysokoœci od 20 do 5 000 z³ lub kara nagany.
Wskazane kary orzekane s¹ przez s¹d w toku postêpowania w sprawach o wykrocze-
nia. Oskar¿yciel publiczny (np. Policja, stra¿e gminne/miejskie) nie ma tym samym
wp³ywu na rodzaj ani wymiar kary orzekanej przez s¹d.

Wspomnian¹ w wyst¹pieniu karê 500 z³ nale¿y natomiast odnieœæ do postêpowania
mandatowego w sprawach o wykroczenia, prowadzonego przez podmioty pozas¹dowe,
w którym to postêpowaniu, zgodnie z art. 96 §1 Kodeksu postêpowania w sprawach
o wykroczenia, mo¿na na³o¿yæ grzywnê w wysokoœci do 500 z³, a w przypadku, o któ-
rym mowa w art. 9 §1 K.w. – do 1 000 z³. Na ostateczn¹ wysokoœæ mandatu karnego
maj¹ wp³yw m.in. rodzaj i rozmiar szkody wyrz¹dzonej wykroczeniem, stopieñ winy,
sposób dzia³ania sprawcy oraz inne okolicznoœci (tzw. okolicznoœci ³agodz¹ce i obci¹¿a-
j¹ce – art. 33 §3 i 4 K.w.).

Maj¹c na uwadze m.in. potrzebê ujednolicenia zasad wymierzania przez funkcjo-
nariuszy uprawnionych organów grzywny w drodze mandatu karnego, wydane zosta³o
rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysoko-
œci grzywien nak³adanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykro-
czeñ (Dz. U. Nr 208, poz. 2023 z póŸn. zm.).
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Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, i¿ w celu m.in. okreœlenia: sposobu punktowania
i liczby punktów odpowiadaj¹cych naruszeniu przepisów ruchu drogowego, warunków
i sposobu prowadzenia ewidencji kierowców naruszaj¹cych przepisy ruchu drogowego
oraz trybu wystêpowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, zosta³o
wydane rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 20 grud-
nia 2002 roku w sprawie postêpowania z kierowcami naruszaj¹cymi przepisy ruchu
drogowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1998 z póŸn. zm.).

Przywo³ane powy¿ej akty prawne porz¹dkuj¹ zarówno sposób, jak i wysokoœæ grzy-
wien nak³adanych w drodze mandatu karnego za okreœlone wykroczenia oraz wskazu-
j¹ liczbê punktów odpowiadaj¹cych naruszeniu przepisów ruchu drogowego.

Jednoczeœnie pragnê uprzejmie poinformowaæ, i¿ problematyka dotycz¹ca bezpie-
czeñstwa w ruchu drogowym, zwi¹zana tak¿e z poszukiwaniem optymalnych roz-
wi¹zañ prawnych, jest przedmiotem sta³ych prac Krajowej Rady Bezpieczeñstwa
Ruchu Drogowego, powo³anej z dniem 1 stycznia 2002 roku na mocy ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2005 roku Nr 108,
poz. 908 z póŸn. zm.), jako miêdzyresortowy organ pomocniczy Rady Ministrów w spra-
wach bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Przewodnicz¹cym Krajowej Rady jest minister
w³aœciwy do spraw transportu – obecnie Minister Infrastruktury, zaœ jego zastêpcami
s¹ sekretarze lub podsekretarze stanu w Ministerstwie Infrastruktury i w Minister-
stwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Zgodnie z art. 140d ust. 4 ww. ustawy,
cz³onkowie wchodz¹cy w sk³ad Krajowej Rady s¹ wskazywani przez Prezesa Rady Mini-
strów spoœród: wojewodów, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwoœci
oraz ministrów w³aœciwych do spraw: administracji publicznej, bud¿etu, finansów
publicznych, gospodarki, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, oœwiaty i wycho-
wania, œrodowiska, transportu, wewnêtrznych, pracy oraz Komendanta G³ównego Po-
licji. Komendanta G³ównego Stra¿y Po¿arnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad oraz wojewodowie.

Do zadañ ww. Rady, w zakresie poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego, nale¿y
miêdzy innymi:

– proponowanie kierunków polityki pañstwa i opracowywanie programów poprawy
bezpieczeñstwa ruchu drogowego;

– inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych w dziedzinie bezpieczeñstwa ruchu
drogowego,

– analizowanie i ocena podejmowanych dzia³añ.
Na posiedzeniu Prezydium Rady, które odby³o siê w dniu 11 lipca 2011 roku, cz³on-

kowie Rady zauwa¿yli potrzebê podjêcia prac zmierzaj¹cych do uporz¹dkowania poli-
tyki karnej za naruszenia przepisów ruchu drogowego, w tym mandatów za
przekroczenie dozwolonej prêdkoœci. W zwi¹zku z powy¿szym, podjêto decyzjê o powo-
³aniu miêdzyresortowego zespo³u roboczego, sk³adaj¹cego siê z przedstawicieli Mini-
sterstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwoœci, Minis-
terstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz G³ówne-
go Inspektoratu Transportu Drogowego. Zadaniem ww. zespo³u bêdzie przede wszyst-
kim podsumowanie dotychczasowych prac na rzecz polityki karnej oraz analiza
struktury i wp³ywu mandatów karnych na stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego, na
podstawie doœwiadczeñ Polski, Francji, Litwy, Ukrainy i innych pañstw. Wyniki prac
ww. zespo³u zostan¹ przed³o¿one Krajowej Radzie Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego
w ramach rekomendacji, celem podjêcia dalszych dzia³añ.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Bior¹c pod uwagê wysokoœæ œrodków finansowych pozostaj¹cych w bie-
¿¹cej perspektywie finansowej UE do dyspozycji Polski w ramach Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko”, a tak¿e aktualne warunki przy-
gotowania, prowadzenia i rozliczenia inwestycji oraz dotychczasowe zaan-
ga¿owanie zwi¹zane z liczb¹ podpisanych umów i refundacj¹ œrodków przez
PKP PLK SA, pragnê wyraziæ obawê co do wykonania ca³ego planu realizacji
inwestycji w kolejnictwie.

Uwa¿am, ¿e ju¿ najwy¿szy czas na wprowadzenie rozwi¹zañ uspraw-
niaj¹cych procesy inwestycji kolejowych oraz wyjaœnienie w¹tpliwoœci w za-
kresie interpretacji i stosowania przepisów UE, jeœli chodzi o proces przygoto-
wawczy inwestycji kolejowych.

Jeœli chodzi o przepisy o zamówieniach publicznych, uwa¿am za celowe
ustalenie wagi ceny w rozstrzygniêciach dotycz¹cych ofert przetargowych.
Wskazanie ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty powinno byæ w przy-
padku prac zwi¹zanych z projektowaniem i wykonawstwem robót infra-
strukturalnych wyeliminowane. Nale¿y zastanowiæ siê nad wprowadzeniem
mechanizmów odrzucania cen skrajnych b¹dŸ nad rozwi¹zaniami prowa-
dz¹cymi do uœredniania ceny. Precyzyjniejsze powinno byæ pojêcie „ra¿¹co
niskiej ceny”, co pozwoli unikn¹æ ewentualnych odwo³añ do KIO i przed³u¿yæ
termin zawarcia umowy. Nale¿y zastanowiæ siê nad prawem do wprowadze-
nia oceny technicznej jako pierwszego stopnia oceny oferty. Niedostateczne
s¹ tak¿e mo¿liwoœci korzystania z kryterium doœwiadczenia, metodyki, tech-
nologii, czasu realizacji przy okreœlaniu g³ównych kryteriów wyboru wyko-
nawcy w przetargu. Jest to spowodowane nieprecyzyjnym okreœleniem
w ustawie – Prawo zamówieñ publicznych kryteriów oraz braku odpowied-
niego rozporz¹dzenia co do wyboru i stosowania innych ni¿ cena kryteriów.

Nale¿y rozwa¿yæ wprowadzenie zabezpieczenia mo¿liwoœci „handlu
kontraktami” poprzez zobowi¹zanie wykonawcy (konsorcjum) do realizowa-
nia okreœlonych robót si³ami w³asnymi. Konieczne wydaje siê wprowadzenie
obowi¹zku udowodnienia w ofercie posiadania takich zasobów, które umo¿li-
wiaj¹ wykonanie okreœlonego procenta robót ze wskazanego zakresu prac,
bez koniecznoœci powierzania ich podwykonawcom. Kompetencje wykonaw-
cy musz¹ byæ zwi¹zane z jego potencja³em (pracownicy, sprzêt, finansowanie).
Praktyka „udostêpniania” doœwiadczenia pomiêdzy podmiotami w konsor-
cjach, wy³¹cznie na potrzeby z³o¿enia oferty, powinna zostaæ zlikwidowana.

Niezbêdne jest wyjaœnienie w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci realizacji
w zgodzie z prawodawstwem UE robót odtworzeniowych na sieci kolejowej
w trybie na zg³oszenie i bez decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach,
a nie w ramach pozwolenia na budowê, co w wielu przypadkach pozwoli³oby
skróciæ termin wejœcia na plac robót.

Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wp³ywu
wywieranego przez niektóre przedsiêwziêcia publiczne i prywatne na œrodo-
wisko (85/337/EWG) mówi jedynie o budowie (a nie odtworzeniu czy adap-
tacji) dalekobie¿nych linii ruchu kolejowego jako inwestycji, które maj¹
znacz¹cy wp³yw na œrodowisko i musz¹ uzyskaæ pe³n¹ ocenê œrodowiskow¹.
Ponadto dyrektywa, mówi¹c o „zezwoleniu na inwestycjê”, mówi o „decyzji
w³aœciwej w³adzy lub w³adz, na podstawie której wykonawca otrzymuje pra-
wo do wykonania przedsiêwziêcia”, a wiêc wydaje siê, ¿e istnieje mo¿liwoœæ
rozpoczêcia prac w oparciu o tzw. zg³oszenie. Praktyka pokazuje, ¿e w tym
trybie realizowane s¹ ju¿ w Polsce niektóre projekty kolejowe w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych.

Maj¹c na uwadze szczególn¹ troskê o pe³ne wykorzystanie funduszy eu-
ropejskich przeznaczonych na inwestycje kolejowe, zwracam siê o wprowa-
dzenie zaproponowanych rozwi¹zañ, tak aby zminimalizowaæ ryzyko utraty
finansowej pomocy z UE.

Jan Wyrowiñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 12 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego dotycz¹ce realizacji

inwestycji kolejowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko,
poni¿ej przedstawiam wyjaœnienia na poruszane w oœwiadczeniu kwestie.

W odniesieniu do kwestii zwi¹zanych z kryteriami oceny oferty w postêpowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, informujê i¿ s¹ przedmiotem dyskusji wszyst-
kich instytucji zaanga¿owanych we wdra¿anie POIiŒ. Ponadto wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom wszystkich jednostek realizuj¹cych projekty unijne, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego wyda³o dokument pn. „Kryteria wyboru oferty najkorzystniej-
szej ekonomicznie – rekomendacje dla beneficjentów realizuj¹cych projekty indywi-
dualne”, który ma zachêciæ do stosowania kryteriów jakoœciowych w procedurze
wyboru wykonawcy zamówienia. Jednak¿e wdro¿enie w ¿ycie tego typu rozwi¹zañ
wymaga czasu, który jest niezbêdny do uzyskania przez beneficjentów i jednostki
kontrolne doœwiadczenia w tym zakresie. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ z treœci art. 55
Dyrektywy 2004/18 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówieñ publicznych na roboty budow-
lane, dostawy i us³ugi wynika, ¿e w sytuacji gdy zamawiaj¹cy podczas etapu oceny
ofert uzna, ¿e ma do czynienia z ra¿¹co nisk¹ ofert¹, odbiegaj¹c¹ w znaczny sposób
od treœci pozosta³ych ofert czy te¿ wartoœci przedmiotu zamówienia, nie mo¿e auto-
matycznie takiej oferty odrzuciæ. Zamawiaj¹cy jest zobowi¹zany za¿¹daæ od oferenta
wyjaœnieñ i podania szczegó³ów czêœci oferty, które uwa¿a za istotne, czyli np.: ekono-
micznoœci metody wykonania zamówienia, przybli¿enia zastosowanych rozwi¹zañ
technicznych, wyj¹tkowo korzystnych warunków, którymi dysponuje oferent w celu
realizacji zamówienia.

W przypadku podwykonawstwa, jego ograniczanie co do zasady jest niedopuszczal-
ne. Szczególnym przyk³adem niedozwolonego ograniczenia jest wskazanie procentowe-
go okreœlenia czêœci zamówienia, której wykonanie nie mo¿e byæ powierzone
podwykonawcom. KE wyj¹tkowo akceptuje sytuacjê, w której podwykonawstwo jest
zabronione jedynie w odniesieniu do znacz¹cych czêœci zamówienia, których wykona-
nie decyduje o jakoœci ca³ego zamówienia. Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamó-
wieñ publicznych, Zamawiaj¹cy mo¿e ze wzglêdu na specyfikacjê zamówienia zastrzec
w SIWZ, ¿e czêœæ lub ca³oœæ zamówienia nie mo¿e zostaæ powierzona podwykonawcom.
Jednak¿e ww. zastrze¿enie, ¿eby by³o faktycznie uzasadnione, musi odnosiæ siê do
konkretnej czêœci zamówienia (okreœlonej poprzez jej zakres), stanowi¹cej szczególnie
istotny element zamówienia. W odniesieniu do wymogu dysponowania sprzêtem i oso-
bami, zgodnie z tzw. taryfikatorem okreœlaj¹cym wysokoœæ korekt finansowych, za na-
ruszenia przepisów prawa zamówieñ publicznych przy projektach wspó³finansowa-
nych z funduszy unijnych, obowi¹zuje stawka korekty w wysokoœci 10% za uchybienie
polegaj¹ce na postawieniu wymogu posiadania przez wykonawcê odpowiedniego
sprzêtu na etapie sk³adania oferty. Obni¿enie wymiaru korekty do poziomu 5% jest
mo¿liwe w sytuacji, gdy procedura przetargowa by³a prowadzona pod re¿imem ustawy
Pzp obowi¹zuj¹cej przed nowelizacj¹, która wesz³a w ¿ycie 24 paŸdziernika 2008 r. Na-
tomiast, jeœli z dokumentacji wynika, ¿e ww. wymagania zosta³y postawione na czas
realizacji inwestycji lub Zamawiaj¹cy nie okreœli³ jednoznacznie etapu, na którym wy-
konawca wykazuje spe³nienie tego warunku, nie jest to oceniane jako kryterium dys-
kryminuj¹ce. Kwestie dotycz¹ce podwykonawstwa oraz dysponowania osobami
i potencja³em technicznym zosta³y rozstrzygniête po audytach przeprowadzonych
przez Komisjê Europejsk¹ w Zaleceniach nr 9/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. Insty-
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tucji Zarz¹dzaj¹cej POIiŒ w sprawie stosowania w POIiŒ stawek korekt finansowych
odnoœnie do uchybieñ zidentyfikowanych przez KE w Planie Dzia³añ dla Polski na lata
2000–2006 oraz audytach KE na projektach FS w perspektywie finansowej 2000–2006.

Odpowiadaj¹c na pytanie o mo¿liwoœæ realizacji robót odtworzeniowych na sieci
kolejowej w trybie na zg³oszenie i bez decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach rea-
lizowanych w zgodzie z prawodawstwem UE, pragnê zaznaczyæ, i¿ w chwili obecnej
w ww. sprawie Ministerstwo Infrastruktury prowadzi rozmowy z przedstawicielami Ko-
misji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Centrum Unijnych Projektów
Transportowych, JASPERS, Generalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska oraz PKP PLK SA.
Zgodnie z prawem, rozstrzygniêcie koniecznoœci przeprowadzenia pe³nej oceny œrodo-
wiskowej le¿y w gestii w³aœciwego RDOŒ. Nale¿y podkreœliæ, ¿e podczas oceny wp³ywu
inwestycji na œrodowisko zwraca siê uwagê na charakter prac prowadzonych w ra-
mach inwestycji, a nie tylko na nazewnictwo. Obecnie trwaj¹ rozmowy z KE, które ma-
j¹ na celu finansowanie ze œrodków POIiŒ projektów obejmuj¹cych rewitalizacjê linii
kolejowych. Zgodnie z za³o¿eniami prace budowlane w ramach tych inwestycji bêd¹
prowadzone „na zg³oszenie”. Jednak¿e maj¹c na uwadze dotychczasowe w¹tpliwoœci
KE co do zgodnoœci polskiej procedury oceny inwestycji pod k¹tem ich wp³ywu na œro-
dowisko, PKP PLK SA z³o¿y do w³aœciwego organu karty informacyjne dla poszczegól-
nych inwestycji. Na podstawie z³o¿onych dokumentów organ w³aœciwy wyda opiniê
o koniecznoœci i ewentualnym zakresie wykonania oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
Nale¿y przypuszczaæ, ¿e w wiêkszoœci przypadków powy¿szy organ wyda postanowie-
nie o braku koniecznoœci wykonania oceny oddzia³ywania na œrodowisko lub decyzjê
umarzaj¹c¹ i wówczas nie bêdzie przeszkód, by realizowaæ roboty „na zg³oszenie”.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Alicji Zaj¹c

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Ostatnie dni przynosz¹ce doniesienia o szkodach spowodowanych przez
gwa³towne burze i ulewne deszcze sk³aniaj¹ do zwrócenia siê do premiera
rz¹du w kwestii stanu prac nad zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi,
szczególnie w obszarze dorzecza górnej Wis³y.

PowódŸ z roku 1997 spowodowa³a rozpoczêcie wielu dzia³añ doty-
cz¹cych ochrony przeciwpowodziowej. Poza dzia³aniami legislacyjnymi
zwi¹zanymi z zarz¹dzaniem kryzysowym, notabene niezakoñczonymi do
dziœ, podjêto prace nad dokumentami strategicznymi, dotycz¹cymi dzia³añ
inwestycyjnych i organizacyjnych. I tak w przypadku dorzecza Odry ustano-
wiono w drodze ustawy wieloletni „Program dla Odry – 2006”, zaœ dla dorze-
cza górnej Wis³y trzykrotnie wznawiano prace nad strategi¹ i dopiero
w 2007 r. powsta³ „Program ochrony przed powodzi¹ w dorzeczu górnej Wis-
³y”. Program zosta³ przekazany Radzie Ministrów pod koniec 2007 r. Nieste-
ty, jak wynika z „Wykazu projektów wycofanych z programu prac
legislacyjnych Rady Ministrów styczeñ – czerwiec 2009 r.” zosta³ on wycofa-
ny z prac legislacyjnych, jest to pozycja 53. W wykazie uzasadniono to koniecz-
noœci¹ udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie prognozy
oddzia³ywania na œrodowisko skutków realizacji rz¹dowego „Programu
ochrony przed powodzi¹ w dorzeczu górnej Wis³y” oraz czasem opracowania
samej prognozy, oko³o szeœciu miesiêcy. W zwi¹zku z tym uznano, ¿e nie bê-
dzie mo¿liwe w 2007 r. przedstawienie Radzie Ministrów dokumentu do roz-
patrzenia. W tym kontekœcie doœæ znamienny wydaje siê fakt, ¿e wojewoda
ma³opolski uniewa¿ni³ przetarg z 5 wrzeœnia 2005 r. na wykonanie tego do-
kumentu, czyli prognozy.

Dopiero niedawno pojawi³ siê kolejny projekt „Programu ochrony przed
powodzi¹ w dorzeczu górnej Wis³y”, na którego rozpatrzenie, mimo przepro-
wadzenia procedury oceny oddzia³ywania na œrodowisko, Rada Ministrów
nie znalaz³a dotychczas czasu. Opisane tu opóŸnienia wydaj¹ siê szczególnie
dziwne i wskazuj¹ na istnienie podtekstu politycznego, choæby z nastêpu-
j¹cych powodów:

1. W latach 1953–2006 suma strat powodziowych w dorzeczu górnej
Wis³y stanowi³a blisko 50% wszystkich strat powodziowych w Polsce, pod-
czas gdy powierzchnia tego dorzecza zajmuje tylko 15% powierzchni kraju.

2. Powodzie z lat 1997 oraz 2011 przynios³y w tym regionie straty w wy-
sokoœci prawie 3 miliardów z³, a powódŸ z 2010 r. ponad 4,7 miliarda z³, przy
czym kwota ta obejmuje tylko straty w infrastrukturze komunalnej jednostek
samorz¹du terytorialnego oraz w infrastrukturze hydrotechnicznej, podlega-
j¹cej regionalnym zarz¹dom gospodarki wodnej i wojewódzkim zarz¹dom
melioracji i urz¹dzeñ wodnych.

Uwzglêdniaj¹c te okolicznoœci, zwracam siê do Pana Premiera z pytaniami:
1. Kto odpowiada za zaniechanie niezbêdnych dzia³añ s³u¿¹cych ochro-

nie przeciwpowodziowej miêdzy innymi poprzez wykreœlenie z listy projek-
tów indywidualnych dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowis-
ko” na lata 2007–2013 zadañ dotycz¹cych województwa podkarpackiego,
w tym szczególnie zbiorników retencyjnych K¹ty-Myscowa, Dukla i Rudawka
Rymanowska?

2. Kto wstrzyma³ na cztery lata przyjêcie „Programu ochrony przed powo-
dzi¹ w dorzeczu górnej Wis³y”?

Alicja Zaj¹c
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OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 8.09.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pani Senator Alicji Zaj¹c z³o¿one podczas 82. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 5.08.2011 r., znak: DSPA 4813-760-(1)/11 w sprawie stanu
prac nad zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi w obszarze dorzecza górnej Wis³y
uprzejmie informujê, i¿ odpowiedŸ zosta³a przygotowana m.in. w oparciu o informacje
przekazane przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

1. Kto odpowiada za zaniechanie niezbêdnych dzia³añ s³u¿¹cych ochronie przeciw-
powodziowej miêdzy innymi poprzez wykreœlenie z listy projektów indywidual-
nych dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko” na lata 2007–2013
zadañ dotycz¹cych województwa podkarpackiego, w tym szczególnie zbiorników
retencyjnych K¹ty – Myscowa, Dukla i Rudawka Rymanowska?

Ministerstwo Œrodowiska, jako Instytucja Poœrednicz¹ca w systemie wdra¿ania
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko (POIiŒ) odpowiada za terminow¹
realizacjê wszystkich „œrodowiskowych” projektów umieszczonych na Liœcie projektów
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko (LPI) oraz
pe³ne wykorzystanie œrodków finansowych przeznaczonych w POIiŒ na ochronê œrodo-
wiska, w tym tak¿e ochronê przeciwpowodziow¹. Z tego wzglêdu MŒ zobowi¹zane jest
do wnikliwej analizy projektów umieszczonych na LPI pod k¹tem mo¿liwoœci ich reali-
zacji w obecnym okresie programowania, tj. do koñca 2015 r. Decyduj¹c o kszta³cie Li-
sty projektów indywidualnych, MŒ musi zatem braæ pod uwagê nie tylko zasadnoœæ
realizacji danej inwestycji, lecz równie¿ stopieñ gotowoœci przedsiêwziêcia do realizacji.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê pragnê podkreœliæ, i¿ w momencie aktualizacji (na po-
cz¹tku 2008 r.) LPI, projekty:

� „Budowa zbiornika wodnego K¹ty-Myscowa”
� „Budowa przeciwpowodziowego zbiornika wodnego Rudawka Romanowska na

Wis³oku”
� „Budowa zbiornika Dukla na Jasio³ce”
nie posiada³y dokumentacji, która umo¿liwi³aby skuteczne aplikowanie o œrodki

finansowe w ramach dzia³ania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeñstwa
przeciwpowodziowego III osi priorytetowej POIiŒ. O bardzo niskim stopniu przygoto-
wania inwestycji œwiadczy fakt, ¿e po przeprowadzeniu wstêpnej oceny przygotowania
projektów (przeprowadzonej przez Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej), ka¿da z inwe-
stycji uzyska³a jedynie po 2 punkty na 25 mo¿liwych do uzyskania w kryterium
zwi¹zanym z gotowoœci¹ do realizacji.

W œwietle powy¿szych informacji ww. inwestycje zosta³y usuniête z LPI przez Mini-
stra Rozwoju Regionalnego (na wniosek Ministra Œrodowiska), gdy¿ istnia³o realne ry-
zyko, ¿e projekty te nie zostan¹ przygotowane do realizacji w deklarowanym przez
inwestora (RZGW w Krakowie) terminie, tym samym nie zostan¹ przed³o¿one do dofi-
nansowania w terminie umo¿liwiaj¹cym ich skuteczn¹ realizacjê i zakoñczenie w bie-
¿¹cym okresie programowania.

2. Kto wstrzyma³ na cztery lata przyjêcie „Programu ochrony przed powodzi¹ w dorze-
czu górnej Wis³y”?

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ rozpoczête w styczniu 2007 roku prace nad Progra-
mem ochrony przed powodzi¹ w dorzeczu górnej Wis³y, poprzedzone by³y zaprezento-
waniem za³o¿eñ do tego Programu na konferencji w Adamowie we wrzeœniu 2006 roku.
Od tego czasu rozpoczê³a siê dyskusja oraz opracowanie niezbêdnych dokumentów ja-
kie s¹ wymagane przy opracowaniu dokumentów maj¹cych rangê programów rz¹do-
wych. W lipcu 2007 roku w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji
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zaprezentowana zosta³a pierwsza wersja Programu. W grudniu 2008 roku marsza³ko-
wie województw: ma³opolskiego, podkarpackiego, œl¹skiego i œwiêtokrzyskiego og³osili
przetarg na wykonanie „Studium ochrony przed powodzi¹ ze wzglêdu na ochronê ludzi
i mienia” na obszarach swoich województw. Nastêpnie w czerwcu 2009 roku Wojewoda
Ma³opolski, dzia³aj¹c z upowa¿nienia Ministra SWiA, og³osi³ przetarg na wykonanie
„Prognozy oddzia³ywania na œrodowisko skutków realizacji „Programu ochrony przed
powodzi¹ w dorzeczu górnej Wis³y na obszarze województw œl¹skiego, ma³opolskiego,
podkarpackiego i œwiêtokrzyskiego”. Podczas spotkania wojewodów z obszaru dorze-
cza górnej Wis³y z Ministrem SWiA w paŸdzierniku 2009 roku w Krakowie, zapad³a de-
cyzja o w³¹czeniu do Programu zadañ, z obszaru województwa lubelskiego. W maju
2010 roku dokonano weryfikacji Programu. Zakres weryfikacji wynika³ z rekomendacji
zawartych w „Prognozie oddzia³ywania na œrodowisko (...)” i obejmowa³:

– wprowadzenie do Programu zadañ dla województwa lubelskiego,
– uwzglêdnienie zapisów i dzia³añ ujêtych w studiach ochrony przed powodzi¹ ze

wzglêdu na ochronê ludzi i mienia,
– uzupe³nienia wynikaj¹ce z regulacji i strategii powsta³ych po wersji Programu z lu-

tego 2008 roku
– wprowadzenie do opisu inwestycji podejœcia zlewniowego i subzlewniowego.
W grudniu 2010 roku, ww. Program wraz z „Prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko

(…)” przedstawiono do konsultacji spo³ecznych. W okresie od stycznia do marca 2011
roku trwa³y prace nad Programem, polegaj¹ce na: weryfikacji wersji Programu z maja
2010 roku, poszerzeniu o rozdzia³y poœwiêcone wskaŸnikom monitorowania realizacji
Programu, warunkom finansowania realizacii Programu, zarz¹dzaniu Programem,
wprowadzeniu doœwiadczeñ z powodzi 2010 roku, a tak¿e wyjaœnieñ i korekt, w któ-
rych uwzglêdniono wyniki konsultacji spo³ecznych oraz ustosunkowano siê do wa-
riantowoœci rozwi¹zañ.

W dniu 9 sierpnia 2011 roku Rada Ministrów przyjê³a uchwa³ê Nr 151 w sprawie
ustanowienia „Programu ochrony przed powodzi¹ w dorzeczu górnej Wis³y” oraz wy-
da³a rozporz¹dzenie w sprawie ustanowienia Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Programu
ochrony przed powodzi¹ w dorzeczu górnej Wis³y, którym bêdzie Wojewoda Ma³opolski.

Przedstawiaj¹c powy¿sze pragnê dodaæ, i¿ dziêki determinacji i zaanga¿owaniu
wielu instytucji i osób, opracowano Program, który zdecydowanie zwiêkszy zabezpie-
czenie przed powodzi¹ w rejonie dorzecza górnej Wis³y. Maj¹c na uwadze charakter
Programu ochrony przed powodzi¹ w dorzeczu górnej Wis³y, wysokoœæ nak³adów, czas
realizacji, jak równie¿ opracowanie dodatkowych dokumentów niezbêdnych do jego
przyjêcia oraz przeprowadzenie konsultacji spo³ecznych, nie mo¿na mówiæ o opóŸnie-
niu w opracowaniu Programu.

Wyra¿am przekonanie, i¿ przedstawione wyjaœnienia stanowi¹ wyczerpuj¹c¹ odpo-
wiedŸ na pytania zawarte w oœwiadczeniu Senator Alicji Zaj¹c.

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senator Alicji Zaj¹c

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Ulewne deszcze i gwa³towne burze, które przesz³y nad Polsk¹ w ostatnich
dniach i spowodowa³y znaczne szkody powodziowe, sk³aniaj¹ do zwrócenia
siê do ministra œrodowiska w kwestii stanu prac nad zabezpieczeniami prze-
ciwpowodziowymi, szczególnie w zlewni rzeki Wis³oki w obszarze dorzecza
górnej Wis³y.

Szkody powodziowe w zlewni Wis³oki powsta³e w latach 2001–2008
przekroczy³y 490 milionów z³, œrednioroczne zaœ szacuje siê na ponad 61 mi-
lionów z³. Jednym z obiektów niezbêdnych do ochrony przeciwpowodziowej
jest planowany zbiornik wodny – obecnie o nazwie K¹ty-Myscowa – w Beski-
dzie Niskim na obszarze powiatu jasielskiego w województwie podkarpac-
kim. Zbiornik ten, choæ planowany od bardzo wielu lat, do dnia dzisiejszego
nie doczeka³ siê ¿adnych konkretnych dzia³añ inwestycyjnych. Dopiero
15 marca 2007 r. Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie wy-
st¹pi³ z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach œrodowisko-
wych. Niestety wymagane uzupe³nienia raportu o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na œrodowisko od 2008 r. do dnia dzisiejszego, to jest od
ponad trzech lat, nie zosta³y sporz¹dzone i przedstawione w³aœciwemu or-
ganowi. W kontekst braku dzia³añ w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
regionu, czyli województwa podkarpackiego, wpisuje siê wykreœlenie
w 2008 r. z listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego „In-
frastruktura i Œrodowisko” na lata 2007–2013 wszystkich projektów z woje-
wództwa podkarpackiego, w tym zbiornika K¹ty-Myscowa, pomimo ¿e by³
on wyszczególniony w projekcie „Program ochrony przed powodzi¹ w dorze-
czu górnej Wis³y” znajduj¹cym siê jeszcze wówczas w programie prac legis-
lacyjnych Rady Ministrów. Prawd¹ jest, ¿e niektóre projekty z wojewódz-
twa podkarpackiego znalaz³y siê póŸniej na tej liœcie. Niestety, nie znalaz³
siê na niej zbiornik K¹ty-Myscowa.

Warto zauwa¿yæ, ¿e pozostawiono wówczas na liœcie projekty, które po-
zostaj¹ na niej do dzisiaj, a nie znajduj¹ uzasadnienia w ¿adnym ponadlo-
kalnym dokumencie strategicznym dotycz¹cym ochrony przeciwpowo-
dziowej. Na przyk³ad na liœcie z 1 lutego 2008 r. znalaz³y siê w dzia³aniu 3.1
miêdzy innymi nastêpuj¹ce projekty (nazwy skrócone):

1. Ekologiczne bezpieczeñstwo stopnia wodnego W³oc³awek (koszt
1 850,65 miliona z³). Projekt posiada³ wówczas tylko koncepcjê (piêæ warian-
tów dzia³añ). Wystêpowa³ i wystêpuje silny konflikt z obszarem Natura 2000
„W³oc³awska Dolina Wis³y”, kod: PLH040004, status obszaru: Shadow
List 2004. Projekt nie posiada³ wówczas decyzji o œrodowiskowych uwarun-
kowaniach ani pozwolenia na budowê.

2. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw. Projekt obej-
mowa³ bardzo wiele ró¿norodnych dzia³añ (koszt 539,03 miliona z³) i nie po-
siada³ dokumentacji na realizacjê. Wystêpowa³ i wystêpuje silny konflikt
z obszarem Natura 2000 „Zalew Wiœlany i Mierzeja Wiœlana”, kod:
PLH280007, status obszaru: lista rz¹dowa 2004.

Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e w „Perspektywie 2007–2013” aloko-
wano na zadania zwi¹zane z ochron¹ przeciwpowodziow¹ 557 milionów eu-
ro i podpisano preumowy, ale do chwili obecnej mimo szumnych zapowiedzi
na ¿adne strategiczne zadanie z zakresu ochrony przeciwpowodziowej praw-
dopodobnie nie ma nawet podpisanej umowy realizacyjnej o finansowanie ze
œrodków europejskich.

Maj¹c to wszystko na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpu-
j¹cymi zapytaniami:

1. Z jakiego powodu w zlewni Wis³oki w pierwszej kolejnoœci realizowane
s¹ projekty dotycz¹ce budowy obwa³owañ (w tym za œrodki z POIŒ), a zu-
pe³nie pomijane dzia³ania zwi¹zane ze zwiêkszeniem retencji, w tym budow¹
zbiorników?

2. Kiedy zostanie sporz¹dzony poprawny raport o oddzia³ywaniu na œro-
dowisko dla zbiornika K¹ty-Myscowa?
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3. Kiedy rozpocznie siê realizacja projektu budowy zbiorników K¹ty-
-Myscowa i Dukla?

Alicja Zaj¹c

OdpowiedŸ

Warszawa, 8.09.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pani Senator Alicji Zaj¹c z³o¿one podczas 82. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 5.08.2011 r., w sprawie stanu prac nad zabezpieczeniami
przeciwpowodziowymi, szczególnie w zlewni Wis³oki w obszarze dorzecza górnej Wis³y
uprzejmie informujê, i¿ odpowiedŸ zosta³a przygotowana w oparciu o informacje prze-
kazane przez Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej.

1. Z jakiego powodu w zlewni Wis³oki w pierwszej kolejnoœci realizowane s¹ projekty
dotycz¹ce budowy obwa³owañ (w tym za œrodki z POIiŒ), a zupe³nie pomijane dzia-
³ania zwi¹zane ze zwiêkszeniem retencji, w tym budow¹ Zbiorników?

Ministerstwo Œrodowiska, jako Instytucja Poœrednicz¹ca w systemie wdra¿ania
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko (POIiŒ) odpowiada za terminow¹
realizacjê wszystkich „œrodowiskowych” projektów umieszczonych na Liœcie projektów
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko (LPI) oraz
pe³ne wykorzystanie œrodków finansowych przeznaczonych w POIiŒ na ochronê œrodo-
wiska, w tym tak¿e ochronê przeciwpowodziow¹. Z tego wzglêdu MŒ zobowi¹zane jest
do wnikliwej analizy projektów umieszczonych na LPI pod k¹tem mo¿liwoœci ich reali-
zacji w obecnym okresie programowania, tj. do koñca 2015 r. Decyduj¹c o kszta³cie Li-
sty projektów indywidualnych, MŒ musi zatem braæ pod uwagê nie tylko zasadnoœæ
realizacji danej inwestycji, lecz równie¿ stopieñ gotowoœci przedsiêwziêcia do realizacji.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê pragnê podkreœliæ, i¿ w momencie aktualizacji (na po-
cz¹tku 2008 r.) LPI, projekty:

� „Budowa zbiornika wodnego K¹ty-Myscowa”
� „BudowaprzeciwpowodziowegozbiornikawodnegoRudawkaRymanowskanaWis³oku”
� „Budowa zbiornika Dukla na Jasio³ce”
nie posiada³y dokumentacji, która umo¿liwi³aby skuteczne aplikowanie o œrodki fi-

nansowe w ramach dzia³ania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeñstwa
przeciwpowodziowego III osi priorytetowej POIiŒ. O bardzo niskim stopniu przygoto-
wania inwestycji œwiadczy fakt, ¿e po przeprowadzeniu wstêpnej oceny przygotowania
projektów (przeprowadzonej przez Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej), ka¿da z inwe-
stycji uzyska³a jedynie po 2 punkty na 25 mo¿liwych do uzyskania w kryterium
zwi¹zanym z gotowoœci¹ do realizacji.

W œwietle powy¿szych informacji ww. inwestycje zosta³y usuniête z LPI przez Mini-
stra Rozwoju Regionalnego (na wniosek Ministra Œrodowiska), gdy¿ istnia³o realne ry-
zyko, ¿e projekty te nie zostan¹ przygotowane do realizacji w deklarowanym przez
inwestora (RZGW w Krakowie) terminie, tym samym nie zostan¹ przed³o¿one do dofi-
nansowania w terminie umo¿liwiaj¹cym ich skuteczn¹ realizacjê i zakoñczenie w bie-
¿¹cym okresie programowania.

2. Kiedy zostanie sporz¹dzony poprawny raport o oddzia³ywaniu na œrodowisko dla
zbiornika K¹ty-Myscowa?

W bie¿¹cym roku Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzyma³
mo¿liwoœæ sfinansowania ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
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i Gospodarki Wodnej opracowania pn.: „Uzupe³nienie raportu o oddzia³ywaniu na œro-
dowisko zbiornika wodnego K¹ty–Myscowa na rzece Wis³oce na terenie gminy Kremp-
na oraz Nowy ¯migród, zawieraj¹cego wariantowe rozwi¹zania realizacyjne przedsiêw-
ziêcia”. Raport ten pozwoli uzyskaæ decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgo-
dy na realizacjê przedsiêwziêcia. Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie
w chwili obecnej znajduje siê na etapie negocjacji, z Narodowym Funduszem Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, umowy na sfinansowanie uzupe³nienia raportu
o oddzia³ywaniu inwestycji na œrodowisko. Niezale¿nie od tego, rozpoczêta procedura
przetargowa przewiduje wybór wykonawcy opracowania w paŸdzierniku br. Harmono-
gram wykonania prac i finansowania ich przez NFOŒiGW przewiduje ukoñczenie prac
w roku 2013. W tym samym roku przewidywane jest uzyskanie decyzji o œrodowisko-
wych uwarunkowaniach.

3. Kiedy rozpocznie siê realizacja projektu budowy zbiorników K¹ty-Myscowa i Dukla?
Przygotowanie do realizacji inwestycji budowy zbiornika K¹ty-Myscowa jest znacz-

nie zaawansowane. Po uzyskaniu decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacjê przedsiêwziêcia (rok 2013), podjêciu decyzji o programie realizacji i zapew-
nieniu œrodków finansowych na budowê zbiornika, RZGW w Krakowie przyst¹pi do
zlecenia sporz¹dzenia dokumentacji projektowej na podstawie wykonanych do chwili
obecnej prac badawczych i przedprojektowych. Realnym terminem rozpoczêcia reali-
zacji zbiornika jest rok 2015.

Projektowany zbiornik wodny Dukla na rzece Jasio³ce, ma na celu: wyrównanie
przep³ywów i ochronê przeciwpowodziow¹ terenów ni¿ej po³o¿onych. W chwili obecnej
RZGW w Krakowie nie posiada ¿adnych œrodków finansowych pozwalaj¹cych na roz-
poczêcie prac badawczych czy studialnych zwi¹zanych z budow¹ tego zbiornika. Zbior-
nik jest ujêty w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpac-
kiego oraz w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2020.

Odnosz¹c siê do kwestii umieszczenia w dokumentach planistycznych projektów
oraz zawarcia umów o finansowanie ze œrodków europejskich, informujê, i¿ zagadnie-
nia zwi¹zane z popraw¹ bezpieczeñstwa stopnia wodnego W³oc³awek oraz zabezpiecze-
nia przeciwpowodziowego ¯u³aw maj¹ swroje odzwierciedlenie w Strategii Gospodarki
Wodnej przyjêtej przez Radê Ministrów w 2005 r. oraz w projekcie Polityki Wodnej Pañ-
stwa do roku 2030 z uwzglêdnieniem etapu do 2016 r. Niezale¿nie od powy¿szego
w maju 2010 roku zosta³ zatwierdzony dokument strategiczny – „Program komplekso-
wego zabezpieczenia przeciwpowodziowego ¯u³aw do roku 2030 (z uwzglêdnieniem
etapu 2015)”, zwany „Programem ¿u³awskim – 2030”. Pierwszy etap „Programu ¿u³aw-
skiego – 2030” realizowany bêdzie do roku 2015. Sk³ada siê z 6 komplementarnych
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodo-
wisko. Zadania realizuje 6 beneficjentów: Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Woje-
wództwa Pomorskiego w Gdañsku, ¯u³awski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
w Elbl¹gu, Miasto Elbl¹g, Miasto na prawach powiatu Gdañsk, Powiat Gdañski oraz
Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku.

W czerwcu 2010 r. zosta³a zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa
ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na Nysie K³odzkiej” realizowanego
przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu w ramach Priorytetu III
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Obecnie trwaj¹ prace przygoto-
wawcze i projektowe pozosta³ych projektów z Listy projektów indywidualnych POIiŒ,
za realizacjê których odpowiedzialne s¹ regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej. Kolejne
umowy o dofinansowanie zostan¹ zawarte po ocenie merytorycznej z³o¿onych przez
RZGW wniosków.

Wyra¿am przekonanie, i¿ przedstawione wyjaœnienia stanowi¹ wyczerpuj¹c¹ odpo-
wiedŸ na pytania zawarte w oœwiadczeniu Senator Alicji Zaj¹c.

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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83. POSIEDZENIE SENATU
(14 wrzeœnia 2011 r.)





Oœwiadczenie senatorów Piotra Andrzejewskiego, Czes³awa Ryszki,
Alicji Zaj¹c, Zbigniewa Cichonia, Ryszarda Bendera, Stanis³awa Gogacza,

Lucjana Cichosza, Piotra Kalety, Stanis³awa Piotrowicza,
Wies³awa Dobkowskiego, Jerzego Chróœcikowskiego, Wojciecha Skurkiewicza,

Grzegorza Czeleja, Adama Massalskiego, Bronis³awa Korfantego,
Henryka Górskiego, Tadeusza Gruszki, Zbigniewa Romaszewskiego,

W³adys³awa Ortyla, Kazimierza Wiatra, Tadeusza Skorupy
oraz Przemys³awa B³aszczyka

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Zwracam siê w imieniu podpisanych ni¿ej senatorów klubu „Prawo i Spra-
wiedliwoœæ”, w trybie regulaminowym za poœrednictwem pana marsza³ka
i Kancelarii Senatu, do pani minister edukacji narodowej Katarzyny Hall.

Odpowiadamy na apel Œwiatowej Rady Badañ nad Poloni¹, poparty
przez uczestników senackiej konferencji pod tytu³em „Myœl spo³eczno-politycz-
na Jana Paw³a II. Wskazania dla polityków”. Wnosimy o umieszczenie na
liœcie obowi¹zkowych lektur szkolnych ksi¹¿ki autorstwa Jana Paw³a II „Pa-
miêæ i to¿samoœæ”.

W uzasadnieniu przywo³ujemy bodaj jedno z najpiêkniejszych œwia-
dectw wobec kultury polskiej, jakie da³ najwiêkszy z Polaków: „Jestem sy-
nem Narodu, który przetrwa³ najstraszniejsze doœwiadczenia dziejów,
którego wielokrotnie s¹siedzi skazywali na œmieræ – a on pozostawa³ przy ¿y-
ciu i pozosta³ sob¹. Zachowa³ w³asn¹ to¿samoœæ i zachowa³ w³asn¹ suweren-
noœæ jako Naród – nie opieraj¹c siê na jakichkolwiek innych œrodkach potêgi,
ale tylko na w³asnej kulturze, która okaza³a siê w tym wypadku potêg¹ wiêk-
sz¹ od tamtych potêg. Kultura bowiem w swej wielowiekowej ci¹g³oœci okreœla
naród, stanowi jego determinantê duchow¹. Bêd¹c dobrem wspólnym, prze-
s¹dzi³a o jego niepodleg³oœci, suwerennoœci, o mi³oœci do «tej ziemi», tworzy³a
wiêzi miêdzy obywatelami, wychowywa³a ich, odradza³a i wzbogaca³a”.

Jest to cytat z „Pamiêci i to¿samoœci”. Niech to bêdzie uzasadnienie na-
szego wniosku.
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Piotr Andrzejewski
Czes³aw Ryszka
Alicja Zaj¹c
Zbigniew Cichoñ
Ryszard Bender
Stanis³aw Gogacz
Lucjan Cichosz
Piotr Kaleta
Stanis³aw Piotrowicz
Wies³aw Dobkowski
Jerzy Chróœcikowski

Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Czelej
Adam Massalski
Bronis³aw Korfanty
Henryk Górski
Tadeusz Gruszka
Zbigniew Romaszewski
W³adys³aw Ortyl
Kazimierz Wiatr
Tadeusz Skorupa
Przemys³aw B³aszczyk



OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.09.26

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Piotra Andrzejewskiego (BPS/DSK-

-043-3977/11) z³o¿one wspólnie z innymi senatorami podczas 83. posiedzenia Senatu RP
w dniu 14 wrzeœnia 2011 r. uprzejmie wyjaœniam.

Pocz¹wszy od 1 wrzeœnia 2012 r. w szko³ach ponadgimnazjalnych zacznie obo-
wi¹zywaæ nowa podstawa programowa okreœlona w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³ (Dz. U.
z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Nowa podstawa programowa Jêzyka polskiego dla IV etapu edukacyjnego (szko³y
ponadgimnazjalne) w zakresie odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich
informacji oraz analizy i interpretacji tekstów kultury jest ukierunkowana m.in. na
rozwijanie kompetentnej, wnikliwej lektury tekstu, inspirowanie do dojrza³ej refleksji
wyp³ywaj¹cej z poznawania dzie³, zachêcanie i przygotowanie do lektury spoza szkol-
nego wykazu.

Spis lektur zosta³ tak zaplanowany, aby w jak najwiêkszym stopniu dopuœciæ mo¿-
liwoœæ wyboru poszczególnych pozycji przez nauczyciela, który katalog tekstów kultu-
ry mo¿e tworzyæ wraz z uczniami.

W dokumencie przyjête zosta³o ponadto za³o¿enie, ¿e dobór tekstów kultury w proce-
sie nauczania i procesie dydaktycznym powinny determinowaæ nastêpuj¹ce kryteria:

– pragmatyczne, zgodnie zktórymzalecone tekstybêd¹naprawdêrzetelnieomówione,
– estetyczne, które wskazuje, ¿e w szkole ponadgimnazjalnej powinny dominowaæ

arcydzie³a lub utwory wa¿ne z ró¿nych wzglêdów dla kultury,
– poznawcze, wed³ug którego nale¿y wytypowaæ teksty s³u¿¹ce przekazaniu wiedzy

o kulturze i literaturze.
W nowej podstawie programowej Jêzyka polskiego na IV etapie edukacyjnym

uwzglêdniono teksty Jana Paw³a II w obu zakresach kszta³cenia:
– w zakresie podstawowym jest to homilia wyg³oszona 2 czerwca 1979 roku w War-

szawie na Placu Zwyciêstwa (nagranie telewizyjne);
– w zakresie rozszerzonym znalaz³ siê poemat Tryptyk rzymski.
Pragnê jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e nauczyciel mo¿e zaproponowaæ uczniom lektu-

rê i wspólne omówienie dzie³a Jana Paw³a II Pamiêæ i to¿samoœæ, mo¿e równie¿ zaak-
ceptowaæ analogiczn¹ propozycjê uczniów, jeœli z tak¹ wyst¹pi¹.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Miros³aw Sielatycki
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Oœwiadczenie senatora Józefa Bergiera

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W paŸdzierniku 2009 r. w odpowiedzi na konkurs nr 23/RPOWL/8.1/2009

Pañstwowa Szko³a Wy¿sza im. Papie¿a Jana Paw³a II w Bia³ej Podlaskiej z³o-
¿y³a wniosek o dofinansowanie projektu pod nazw¹ „Campus Uczelni – Hala
Sportowa z czêœci¹ dydaktyczn¹ PSW im. Papie¿a Jana Paw³a II w Bia³ej
Podlaskiej”. Wniosek zosta³ pozytywnie oceniony pod wzglêdem formalnym,
merytorycznym i strategicznym, jednak ze wzglêdu na wyczerpanie dostêp-
nej alokacji nie otrzyma³ dofinansowania i zosta³ umieszczony na liœcie rezer-
wowej.

Z uwagi na fakt, i¿ planowana inwestycja jest bardzo wa¿na z punktu
widzenia zarówno spo³ecznoœci lokalnej, jak i ca³ego regionu, w³adze uczelni
wysy³a³y liczn¹ korespondencjê do marsza³ka województwa z proœb¹ o do-
konanie wyboru tego projektu do dofinansowania w momencie pojawienia siê
wolnych œrodków. Urz¹d marsza³kowski, jako instytucja poœrednicz¹ca,
w swoich pismach wskazywa³, i¿ jedn¹ z mo¿liwoœci dofinansowania projek-
tu by³oby uwolnienie œrodków finansowych z oszczêdnoœci poprzetargowych
uzyskanych przez wnioskodawców, którzy otrzymywali dofinansowanie
w ramach wy¿ej wymienionego konkursu.

Wielokrotnie, zarówno w korespondencji, jak równie¿ podczas spotkañ,
w³adze uczelni zwraca³y siê do marsza³ka województwa o przedstawienie
informacji o wielkoœci wolnych œrodków powsta³ych w wyniku rozstrzygniê-
tych przetargów. Niestety, do dnia dzisiejszego uczelnia nie otrzyma³a kon-
kretnej informacji, a odpowiedzi urzêdu marsza³kowskiego s¹ enigmatyczne,
nie mo¿na z nich wywnioskowaæ, ile przetargów zosta³o rozstrzygniêtych ani
te¿ jakie œrodki ma do dyspozycji urz¹d marsza³kowski w wyniku powsta-
³ych oszczêdnoœci poprzetargowych.

W œwietle przekazywanych przez urz¹d marsza³kowski informacji, tak¿e
w ostatniej odpowiedzi, powstaje pytanie, czy nadzór nad wykorzystaniem
œrodków europejskich jest w³aœciwy.

Rodzi siê równie¿ pytanie, czy zasadne jest przesuwanie oszczêdnoœci
powsta³ych w wyniku przeprowadzonych postêpowañ do innych postêpo-
wañ w ramach tego samego projektu, podczas gdy s¹ uczelnie wy¿sze ocze-
kuj¹ce na finansowanie swoich projektów.

Zwracam siê z proœb¹ do Pani Minister o sprawdzenie tego stanu rzeczy.

Z powa¿aniem
Józef Bergier

OdpowiedŸ

Warszawa, 29.09.2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo o sygn. BPS/DSK-043-3978/11 z dnia 15 wrzeœnia 2011 r.,

przekazuj¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Józefa Bergiera w dniu 14 wrzeœnia
2011 r., dotycz¹ce wniosku o dofinansowanie pn. „Campus Uczelni – Hala Sportowa
z czêœci¹ dydaktyczn¹ PWS im. Papie¿a Jana Paw³a II w Bia³ej Podlaskiej” z³o¿onego
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w ramach konkursu w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskie-
go na lata 2007–2013 (RPO WL), przekazujê uprzejmie poni¿sze wyjaœnienia.

W myœl zapisów Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
(Dz.U.UE.L.06.210.25 z póŸn. zm.) oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki roz-
woju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.09.84.712 j.t. z póŸn. zm.) odpowiedzialnoœæ za
prawid³ow¹ realizacjê regionalnego programu operacyjnego spoczywa na instytucji za-
rz¹dzaj¹cej programem (IZ RPO). Natomiast Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w od-
niesieniu do RPO pe³ni funkcjê Instytucji Koordynuj¹cej.

Ponadto pragnê podkreœliæ, ¿e IZ RPO WL opracowa³a w³asny system wyboru pro-
jektów sk³adanych w ramach organizowanych przez ni¹ konkursów, który jest zgodny
z przepisami krajowymi i wspólnotowymi. Wszelkie procedury s³u¿¹ce realizacji RPO,
w tym zasady dotycz¹ce dofinansowania projektów z list rezerwowych, s¹ zawarte
w odpowiednich instrukcjach. Wed³ug powy¿szych regulacji IZ RPO WL ma mo¿liwoœæ
przekazania pozostaj¹cych w konkursie œrodków na realizacjê projektów najlepiej no-
towanych na liœcie rezerwowej, z której skorzysta³a, dofinansowuj¹c projekty umiesz-
czone na pierwszym i drugim miejscu wspomnianej listy. Ponadto, w drodze
kontaktów roboczych MRR ustali³o, ¿e beneficjent zosta³ pisemnie poinformowany
przez IZ RPO WL o mo¿liwoœciach dofinansowania projektu.

W opinii MRR, IZ RPO WL posiada narzêdzia pozwalaj¹ce na zapewnienie prawid³o-
woœci wydatkowania œrodków w ramach RPO, a ustanowione mechanizmy kontrolne
pozwalaj¹ na zidentyfikowanie ewentualnych nieprawid³owoœci w trakcie wyboru i rea-
lizacji projektów.

Z powa¿aniem

El¿bieta Bieñkowska
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Rozpocz¹³ siê kolejny rok szkolny, w trakcie którego uczniów i nauczycieli

czeka wiele wa¿nych zmian. W perspektywie najbli¿szego czterolecia jedn¹
z najwa¿niejszych jest wprowadzenie tak zwanych e-podrêczników.

W zwi¹zku z tym wielkim skokiem cywilizacyjnym chcia³bym zapytaæ Pa-
ni¹ Minister o harmonogram dzia³añ zmierzaj¹cych do wprowadzenia
e-podrêczników, a tak¿e o koszty, jakie z tytu³u ich wprowadzenia ma po-
nieœæ bud¿et pañstwa w latach 2011–2015.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.09.30

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora RP Stanis³awa Bisztygi (BPS/DSK-

-043-3979/11) w sprawie e-podrêczników uprzejmie wyjaœniam.
W dniu 21 lipca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowa³o do uzgodnieñ

miêdzyresortowych i konsultacji z partnerami spo³ecznymi projekt nowelizacji rozpo-
rz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszcza-
nia do u¿ytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów
nauczania oraz dopuszczania do u¿ytku szkolnego podrêczników (Dz. U. Nr 89,
poz. 730). Projekt przewiduje m.in. zmiany w zasadach dopuszczania do u¿ytku szkol-
nego podrêczników polegaj¹ce na wprowadzeniu obowi¹zku opracowywania podrêcz-
nika w dwóch formach – tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej lub tylko
elektronicznej. Propozycja ta oznacza³aby dla wydawców obowi¹zek przygotowywania
– oprócz podrêcznika tradycyjnego – równie¿ jego elektronicznego odpowiednika. Ce-
lem tej zmiany jest umo¿liwienie uczniom nabycia podrêcznika w odpowiadaj¹cej im
formie tradycyjnej b¹dŸ elektronicznej, w zale¿noœci od w³asnych preferencji oraz po-
siadanych urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych korzystanie z okreœlonej elektronicznej wersji
podrêcznika.

Uprzejmie wyjaœniam, ¿e projektowana nowelizacja nie bêdzie mia³a wp³ywu na
bud¿et pañstwa.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Miros³aw Sielatycki
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Niebawem rozpoczyna siê nowy rok akademicki. W jego trakcie wdro¿onych

zostanie wiele zmian. Jesteœmy w trakcie intensywnego wprowadzania procesu
boloñskiego, który obejmuje gros kierunków studiów.

Spogl¹daj¹c na ich iloœæ, pragnê zapytaæ Pani¹ Minister, jakie maj¹ byæ
dalsze kroki na drodze wprowadzania procesu boloñskiego? Czy wprowa-
dzenie go na wszystkich dotychczasowych kierunkach by³o konieczne oraz
czy zosta³y jeszcze jakieœ kierunki, na których powinniœmy to uczyniæ?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 paŸdziernika 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem senatora VII kadencji Stanis³awa Bisztygi w sprawie

wprowadzania Procesu Boloñskiego w naszym kraju, przes³anym przy piœmie nr BPS/DSK-
-043-3980/11 z dnia 15 wrzeœnia 2011 r., pragnê przedstawiæ poni¿sze stanowisko.

Europa bez granic wraca w zakresie szkolnictwa wy¿szego do najlepszych tradycji,
siêgaj¹cych czasów Kopernika: odkrywa na nowo wartoœæ zdobywania wiedzy w kilku
ró¿nych oœrodkach akademickich. Korzyœci p³yn¹ce z mobilnoœci studentów i dokto-
rantów zosta³y w Europie szybko dostrze¿one. Doprowadzi³o to do powstania koncepcji
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy¿szego, w którym obowi¹zywaæ bêd¹ wypraco-
wane wspólnie zasady organizacji systemu edukacji wy¿szej, przyjête z poszanowa-
niem ró¿norodnoœci programów, instytucji i tradycji kszta³cenia poszczególnych
krajów. W 2005 r. na konferencji w Bergen wszystkie pañstwa cz³onkowskie Unii Euro-
pejskiej zadeklarowa³y utworzenie krajowych ram kwalifikacji, bêd¹cych kluczowym
w Procesie Boloñskim narzêdziem zapewnienia porównywalnoœci efektów kszta³cenia
osi¹gniêtych w ró¿nych uczelniach na terytorium UE.

Wprowadzane w Polsce ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy¿szego zosta³y zapro-
jektowane tak, aby ich poziomy odpowiada³y poziomom ram europejskich, do których
siê odnosz¹. Poziomy w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy¿szego od-
powiadaj¹ zatem trzem poziomom wyró¿nionym w Europejskich Ramach Kwalifikacji:
studiom 1. stopnia (licencjackim lub in¿ynierskim), 2. stopnia (magisterskim) oraz
3. stopnia (doktoranckim).

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. 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 wprowadzi³a do systemu szkolnictwa
wy¿szego nowe rozwi¹zania zwi¹zane z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla szkolnic-
twa wy¿szego, które oznaczaj¹:

– rezygnacjê z centralnej, ustalanej rozporz¹dzeniem Ministra, listy nazw kierunków
studiów oraz odpowiadaj¹cych im standardów kszta³cenia opartych na okreœleniu
ramowych treœci kszta³cenia;

– znaczne zwiêkszenie autonomii uczelni – przekazanie na poziom uczelni prawa do
definiowania nazw kierunków studiów i efektów kszta³cenia dla tych kierunków
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(na podstawie efektów zdefiniowanych dla wyodrêbnionych obszarów kszta³cenia)
oraz opracowywania autorskich programów studiów prowadz¹cych do osi¹gania
tak zdefiniowanych efektów.

Istotne korzyœci zwi¹zane z wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkol-
nictwa wy¿szego wynikaj¹ z przyjêcia koncepcji opisywania kwalifikacji poprzez zak³a-
dane efekty kszta³cenia, w tym zestaw umiejêtnoœci ogólnych, przydatnych niezale¿nie
od realizowanej œcie¿ki kariery zawodowej, oraz zwi¹zanych z kierunkiem studiów. Na-
stêpuje zmiana podejœcia do procesu kszta³cenia, którego nadrzêdnym celem staje siê
zapewnienie, aby absolwent studiów dysponowa³ odpowiedni¹ wiedz¹, umiejêtnoœcia-
mi i kompetencjami spo³ecznymi.

Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji powinno zapewniæ porównywalnoœæ
kwalifikacji uzyskiwanych w polskich uczelniach z kwalifikacjami nadawanymi przez
szko³y wy¿sze w innych krajach, zw³aszcza europejskich, a w efekcie ograniczyæ pro-
blemy zwi¹zane z akceptacj¹ i uznawalnoœci¹ zdobytego w Polsce wykszta³cenia na
miêdzynarodowym rynku pracy. Powinno te¿ doprowadziæ do zwiêkszenia ró¿norodno-
œci oraz poprawy jakoœci oferty edukacyjnej polskich uczelni i stopnia jej dopasowania
do potrzeb gospodarki. Reforma przyczyni siê tak¿e do lepszego dopasowania progra-
mów kszta³cenia do oczekiwañ i predyspozycji osób ucz¹cych siê – co jest szczególnie
istotne w warunkach kszta³cenia masowego – a w konsekwencji skutkowaæ bêdzie wiêk-
szym zró¿nicowaniem kompetencji absolwentów i zwiêkszeniem ich szans na znalezie-
nie zatrudnienia.

Wpisuj¹ce siê w realizacjê Procesu Boloñskiego nowe rozwi¹zania dotycz¹ce pro-
wadzenia studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wy¿szego
zosta³y okreœlone miêdzy innymi w rozporz¹dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego z 5 paŸdziernika 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na okreœlo-
nym kierunku i poziomie kszta³cenia. Rozporz¹dzenie to okreœla warunki prowadzenia
studiów na pierwszym i drugim kierunku studiów, a tak¿e mo¿liwoœæ prowadzenia jed-
nolitych studiów magisterskich na kierunkach: analityka medyczna, prawo, prawo
kanoniczne, psychologia, teologia, aktorstwo, konserwacja i restauracja dzie³ sztuki,
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii oraz re¿yseria. Wspomniane roz-
porz¹dzenie, a tak¿e rozporz¹dzenia dotycz¹ce standardów kszta³cenia dla kierunków
przygotowuj¹cych do zawodów okreœlonych w przepisach Unii Europejskiej, zobo-
wi¹zuj¹ uczelnie do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na czterech kie-
runkach studiów: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji i weterynarii. Zgodnie
z nowymi przepisami pozosta³e kierunki studiów, pomimo braku centralnej listy kie-
runków, bêd¹ prowadzone na pierwszym i drugim stopniu studiów.

Z wyrazami szacunku

Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra sportu i turystyki Adama Giersza

Szanowny Panie Ministrze!
Od 2008 r. rz¹d wprowadza projekt intensywnej budowy boisk sporto-

wych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Kolejnym etapem tej do-
nios³ej inwestycji jest miêdzy innymi tworzenie „Bia³ych Orlików” – jak je siê
okreœla – czyli lodowisk dla dzieci i m³odzie¿y.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o informacjê na temat planów two-
rzenia w najbli¿szym czteroleciu „Bia³ych Orlików” na terenie województwa
ma³opolskiego, ze szczególnym uwzglêdnieniem powiatów chrzanowskiego,
myœlenickiego, oœwiêcimskiego, suskiego i wadowickiego.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 paŸdziernika 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

przekazane pismem z dnia 15 wrzeœnia 2011 r. (sygn. BPS/DSK-043-3981/11), doty-
cz¹ce realizowanego w Ministerstwie Sportu i Turystyki pilota¿owego programu budo-
wy sk³adanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk sta³ych „Bia³y Orlik”, uprzejmie
informujê, ¿e plany tworzenia w najbli¿szym czteroleciu „Bia³ych Orlików” na terenie
Polski, w tym tak¿e na terenie województwa ma³opolskiego, zale¿ne bêd¹ od zg³asza-
nych przez samorz¹dy wojewódzkie potrzeb w zakresie budowy takich obiektów spor-
towych. Jednoczeœnie, z uwagi na udzia³ jednostek samorz¹du terytorialnego
w kosztach inwestycji, plany te bêd¹ odpowiednio dostosowywane do ich mo¿liwoœci fi-
nansowych.

Z powa¿aniem

Adam Giersz
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako rolnik i przewodnicz¹cy Zwi¹zku Zawodowego Rolników „Ojczyz-

na” zwracam siê do Pana Ministra w zwi¹zku z licznymi w¹tpliwoœciami od-
noœnie do projektu ustawy o œrodkach ochrony roœlin. W opinii licznych
œrodowisk eksperckich projekt ten nie zawiera istotnych dla zdrowia cz³owie-
ka i ochrony naturalnego œrodowiska wymogów, stanowi¹cych podstawê
w zakresie wdra¿ania tych¿e preparatów do praktyki rolniczej.

W przedmiotowym projekcie ustawy nale¿y bezwzglêdnie uwzglêdniæ ko-
niecznoœæ wykonania badañ dotycz¹cych toksycznoœci zarówno substancji
czynnych, jak te¿ metabolitów tych substancji, w stosunku do zwierz¹t wy¿-
szych, a tak¿e cz³owieka. Wymienione charakterystyki powinny byæ umiesz-
czone w charakterystykach poszczególnych pestycydów i udostêpnione
u¿ytkownikom. Poszczególne substancje chemiczne stanowi¹ce zwi¹zki po-
chodne wyjœciowych substancji aktywnych powinny byæ wyszczególnione
w tym zakresie w etykietach poszczególnych œrodków ochrony roœlin. W pro-
cedurze rejestracji œrodków ochrony roœlin o dzia³aniu systemicznym nale¿y
uwzglêdniæ okreœlenie zarówno okresu prewencji, jak równie¿ okresu karen-
cji, w stosunku do organizmów zwierzêcych od¿ywiaj¹cych siê nektarem,
py³kiem b¹dŸ te¿ sokiem roœlin, które mia³yby byæ chronione przy pomocy
tych preparatów. Œrodki ochrony roœlin wdra¿ane do praktyki rolniczej po-
winny byæ przetestowane w zakresie czasu trwania w pod³o¿u, materiale
roœlinnym oraz produktach zwierzêcych podlegaj¹cych oddzia³ywaniu tych
œrodków. Œrodki ochrony roœlin powinny byæ oceniane pod wzglêdem zarów-
no bezpoœredniego, jak równie¿ poœredniego zagro¿enia dla organizmów
¿ywych i naturalnego œrodowiska. Œrodki ochrony roœlin wdra¿ane do prak-
tyki rolniczej powinny charakteryzowaæ siê œciœle okreœlonym czasem toksycz-
nego oddzia³ywania wobec zwalczanych organizmów, niezbêdnym do
spowodowania zamierzonego efektu w œciœle okreœlonym czasie. W zwi¹zku
z tym wymienione preparaty nie mog¹ charakteryzowaæ siê d³ugotrwa³ym
toksycznym oddzia³ywaniem w miejscu ich naniesienia, a tym bardziej
w szeroko pojêtym naturalnym œrodowisku. Wdra¿ane do praktyki rolniczej
neurotoksyczne œrodki ochrony roœlin o dzia³aniu systemicznym powinny po-
siadaæ dostêpn¹ dla u¿ytkowników charakterystykê badañ toksykologicz-
nych, stanowi¹c¹ podstawê do ich rejestracji. Charakterystyka w³aœciwoœci
toksykologicznych nowo rejestrowanych œrodków ochrony roœlin powinna za-
wieraæ okreœlenie klasy toksycznoœci, okresu karencji oraz okresu prewencji,
a tak¿e wskazanie metodyki okreœlenia wymienionych parametrów. Ustawa
o œrodkach ochrony roœlin powinna zawieraæ jasno sformu³owane przepisy
w zakresie odpowiedzialnoœci, jak równie¿ procedury egzekwowania kon-
sekwencji w przypadku stwierdzenia szkód spowodowanych wadliwym za-
stosowaniem tych¿e preparatów w praktyce rolniczej.

Proszê Pana Ministra o ustosunkowanie siê do powy¿szych propozycji,
jak równie¿ o jasne stwierdzenie, czy w opinii Pana Ministra zg³aszany przez
Pana projekt z uwagi na swe braki nie stanowi zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia
ludzi oraz zwierz¹t.

Lucjan Cichosz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 10 paŸdziernika 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z dnia 14 wrzeœnia 2011 r. z³o¿onym przez Pana Lucja-

na Cichosza Senatora Rzeczypospolitej Polskiej dotycz¹cym w¹tpliwoœci odnoœnie do
projektu ustawy o œrodkach ochrony roœlin, przekazanym przy piœmie znak BPS/DSK-
-043-3982/11 z dnia 15 wrzeœnia 2011 r., uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Projekt ustawy o œrodkach ochrony roœlin, w zakresie rejestracji œrodków ochrony
roœlin, wdra¿a jedynie przepisy kompetencyjne wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 paŸdziernika 2009 r. doty-
cz¹cego wprowadzania do obrotu œrodków ochrony roœlin i uchylaj¹cego dyrektywy
Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1). Natomiast
zasady wydawania zezwoleñ na wprowadzanie œrodków ochrony roœlin do obrotu regu-
luj¹ od dnia 14 czerwca 2011 r. przepisy ww. rozporz¹dzenia. Dodatkowo na podstawie
art. 84 rozporz¹dzenia nr 1107/2009 wydane s¹ rozporz¹dzenia wykonawcze Komisji
Europejskiej, które okreœlaj¹ m.in. wymagania dotycz¹ce danych dla substancji czyn-
nych i dla œrodków ochrony roœlin, jednolite zasady oceny i udzielania zezwoleñ na
œrodki ochrony roœlin jak równie¿ wymagania w zakresie etykietowania œrodków
ochrony roœlin.

Powy¿sze rozporz¹dzenia maja zasiêg ogólny, wi¹¿¹ w ca³oœci i s¹ bezpoœrednio sto-
sowane we wszystkich pañstwach cz³onkowskich. Z uwagi na fakt, i¿ treœæ rozpo-
rz¹dzeñ wspólnotowych nie mo¿e byæ precyzowana lub uzupe³niana przepisami
krajowymi, projekt ustawy o œrodkach ochrony roœlin nie reguluje wymagañ w zakresie
dokumentacji dotycz¹cej zarówno substancji czynnych jak i œrodków ochrony roœlin.

Wymagania szczegó³owe w zakresie danych dotycz¹cych substancji czynnych pre-
cyzuje rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr 544/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonu-
j¹ce rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesie-
niu do wymogów dotycz¹cych danych dla substancji czynnych (Dz. UE L 155 z dnia
11.06.2011 r., s. 1). W czêœci A pkt 5 za³¹cznika do tego rozporz¹dzenia na³o¿ony jest
obowi¹zek przeprowadzania badañ toksykologicznych i badañ metabolizmu.

Natomiast wymagania szczegó³owe w zakresie danych dotycz¹cych œrodka ochrony
roœlin okreœla rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr 545/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wy-
konuj¹ce rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w od-
niesieniu do wymogów dotycz¹cych danych dla œrodków ochrony roœlin (Dz. UE L 155
z dnia 11.06.2011 r., s. 67). Zgodnie z ww. rozporz¹dzeniem nale¿y przedstawiæ doku-
mentacjê w zakresie:

– to¿samoœci œrodka ochrony roœlin,
– fizycznych, chemicznych i technicznych w³aœciwoœci œrodka ochrony roœlin,
– metod analitycznych,
– skutecznoœci dzia³ania œrodka ochrony roœlin,
– badañ toksykologicznych,
– pozosta³oœci w produktach, ¿ywnoœci i paszach poddanych dzia³aniu lub na ich po-

wierzchni,
– losu i zachowania w œrodowisku, w tym np. losu i zachowania w glebie,
– badañ ekotoksykologicznych.
Ponadto pragnê zwróciæ uwagê, ¿e œrodki ochrony roœlin klasyfikowane s¹ zgodnie

z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz na podstawie wyni-
ków badañ toksykologicznych i ekotoksykologicznych przedstawianych zgodnie z wy-
maganiami okreœlonymi w rozporz¹dzeniu nr 545/2011. Na podstawie badañ
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pozosta³oœci œrodka ochrony roœlin oraz badañ ekotoksykologicznych okreœlane s¹ od-
powiednie okresy karencji i prewencji, które nastêpnie umieszczane s¹ w etykietach-
-instrukcjach stosowania œrodków ochrony roœlin.

Jednoczeœnie wyjaœniam, ¿e postêpowania odszkodowawcze w przypadkach szkód
powsta³ych w wyniku nieprawid³owego zastosowania œrodków ochrony roœlin prowa-
dzone s¹ w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê nie mo¿na zgodziæ siê ze stwierdzeniem, i¿ projekt
ustawy o œrodkach ochrony roœlin ma wiele braków i mo¿e tym samym stanowiæ zagro-
¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi oraz zwierz¹t. Przedmiotowy projekt nie reguluje bowiem
wymagañ odnoœnie do zakresu dokumentacji dotycz¹cej zarówno œrodków ochrony
roœlin jak i substancji czynnych. Powy¿sze kwestie zosta³y uregulowane na poziomie
europejskim w postaci rozporz¹dzeñ i obowi¹zuj¹ bezpoœrednio wszystkie kraje cz³on-
kowskie.

Jednoczeœnie informujê, i¿ projekt ustawy o œrodkach ochrony roœlin zosta³ prze-
kazany do organizacji spo³ecznych w celu dalszej analizy przedstawionych w powy¿szej
regulacji rozwi¹zañ. Wszystkie uwagi i sugestie zostan¹ rozwa¿one pod k¹tem ewen-
tualnych zmian przedmiotowego projektu.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Andrzej Butra
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra g³êboko zaniepokojony wynikami kontroli

Najwy¿szej Izby Kontroli, zgodnie z którymi spó³ka ELEWARR (nale¿¹ca do
Agencji Rynku Rolnego) ma zwróciæ kwotê a¿ 1,4 miliona z³ wraz z odsetkami
z tytu³u pobierania nienale¿nych wynagrodzeñ przez cz³onków jej kierownic-
twa. Wed³ug uzyskanych przeze mnie informacji kontrola NIK objê³a centralê
ARR, ELEWARR i cztery jego oddzia³y, a dotyczy³a okresu od 1 stycznia
2008 r. do 30 czerwca 2010 r. Jak poinformowa³o kierownictwo izby, fundusz
p³ac w ELEWARR mia³ zostaæ przekroczony o kwotê 608 tysiêcy z³. Kontrole-
rzy stwierdzili tak¿e pogorszenie wyników finansowych spó³ki, dekapitaliza-
cjê jej maj¹tku, a tak¿e spadek roli ELEWARR w przechowywaniu zapasów
interwencyjnych UE. W toku kontroli stwierdzono ra¿¹ce naruszenia tak zwa-
nej ustawy kominowej, a ³¹czna kwota nienale¿nie pobranych wynagrodzeñ
wynios³a oko³o 1 miliona 400 tysiêcy z³. Ponadto rada nadzorcza, poza prze-
pisowymi uprawnieniami, przyzna³a cz³onkom zarz¹du kwartalne premie.

NIK negatywnie oceni³a te¿ sprawowanie przez prezesa Agencji Rynku
Rolnego nadzoru w³aœcicielskiego nad spó³k¹ ELEWARR. Kontrola wykaza³a,
¿e zysk spó³ki w 2008 r. spad³ o ponad 80% w stosunku do 2007 r.,
a w 2009 r. – o kolejne 20% w porównaniu do poprzedniego roku. Prawie dzie-
siêciokrotnie zmniejszy³a siê rentownoœæ spó³ki, a firma osi¹ga³a zysk jedy-
nie dziêki dzia³aniom niezwi¹zanym z obrotem zbo¿em i jego przechowywa-
niem. Wartoœæ aktywów trwa³ych zmniejszy³a siê ze 100 do 80 milionów z³,
a poziom zu¿ycia œrodków trwa³ych osi¹gn¹³ 50%, zaœ maszyn i urz¹dzeñ
– 75%. G³ównym powodem negatywnej oceny nadzoru w³aœcicielskiego by³
brak reakcji na ra¿¹ce naruszenia prawa w spó³ce oraz pasywna postawa
ARR wobec strategicznego planowania w spó³ce. Jak poda³a NIK, w ELE-
WARR takich planów nie by³o, a dzia³alnoœæ prowadzono w oparciu o plany
roczne.

Takie nagromadzenie zarzutów o charakterze finansowym, prawnym
i organizacyjnym ka¿e zapytaæ o kwalifikacje podleg³ych Panu Ministrowi
kadr Agencji Rynku Rolnego, które mia³y dopuœciæ siê tak dalekich nieprawid-
³owoœci i zaniedbañ w sprawowaniu nadzoru w³aœcicielskiego spó³ki kluczo-
wej dla polskiego rynku zbo¿owego.

Proszê równie¿ o informacjê, czy stwierdzone przez NIK nieprawid³owo-
œci bêd¹ mia³y negatywny wp³yw na bie¿¹ce funkcjonowanie ELEWARR,
w tym czy nie bêd¹ stanowi³y zagro¿enia dla jego statutowej dzia³alnoœci.

Wnoszê tak¿e o wskazanie, jakie decyzje podj¹³ Pan wobec osób odpo-
wiedzialnych za nieuzasadnione i nieuprawnione wydatkowanie œrodków fi-
nansowych przez ELEWARR z zaznaczeniem, czy fundusze te nie trafi³y
przypadkiem na konta Pana partyjnych kolegów.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz

292 83. posiedzenie Senatu w dniu 14 wrzeœnia 2011 r.



OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.10.10

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 15 wrzeœnia 2011 r. znak BPS/DSK-043-3982/11

przekazuj¹ce oœwiadczenie Pana Senatora Lucjana Cichosza w sprawie wyników kon-
troli Najwy¿szej Izby Kontroli dotycz¹cych funkcjonowania „ELEWARR” Sp. z o.o. uprzej-
mie informujê, co nastêpuje.

Nie jest prawd¹ jakoby w funkcjonowaniu „ELEWARR” Sp. z o.o. wyst¹pi³y ra¿¹ce
nieprawid³owoœci, w tym ³amanie ustawy o wynagrodzeniach osób kieruj¹cych niektó-
rymi podmiotami prawnymi.

Nie mo¿na podzieliæ pogl¹du, wed³ug którego do ELEWARR sp. z. o.o. stosuje siê
przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj¹cych niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z póŸn. zm.). ELEWARR sp. z o.o. nie
jest pañstwow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ posiadaj¹c¹ osobowoœæ prawn¹, ale spó³k¹
kapita³ow¹, w której 100% udzia³ów posiada ARR. Wobec tego ELEWARR sp. z o.o. nie
mo¿e byæ zaliczona do ¿adnej kategorii podmiotów wymienionych w art. 1 ustawy o wy-
nagradzaniu osób kieruj¹cych niektórymi podmiotami prawnymi, co oznacza, ¿e usta-
wa ta nie ma do niej zastosowania.

Nie mo¿na zgodziæ siê równie¿ z uwagami kierowanymi w stosunku do ARR doty-
cz¹cymi funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o. jak równie¿ negatywn¹ ocen¹ dzia³ania
Zarz¹du i Rady Nadzorczej Spó³ki. Ogólna ocena kontrolowanej dzia³alnoœci nie pozo-
staje w zwi¹zku z ustaleniami zawartymi w protoko³ach kontroli przeprowadzonych
w ARR i Spó³ce oraz z obiektywnym stanem faktycznym. We wszystkich 5 wyst¹pie-
niach pokontrolnych NIK do ELEWARR sp. z o.o.: Centrali i 4 oddzia³ów, ocena dzia³al-
noœci by³a pozytywna.

Nieprawd¹ jest, ¿e nastêpowa³o pogarszanie siê sytuacji finansowej Spó³ki. Jest
faktem, i¿ ulega³a ona okresowym wahaniom spójnie ze zmianami cen zbó¿ na rynku.
O braku podstaw do takiej oceny NIK œwiadczy fakt, i¿ Spó³ka na 31.12.2010 r. osi¹g-
nê³a zysk netto w wysokoœci ponad 4,2 mln z³ (co stanowi ponad 8-krotny wzrost w sto-
sunku do roku poprzedniego) oraz zysk netto na 31.05.2011 r. w wysokoœci ok. 12 mln z³.
Sytuacjê finansow¹ Spó³ki nale¿y analizowaæ przy uwzglêdnieniu sytuacji w danym
segmencie rynku oraz w ramach ca³ego rynku zbó¿.

ELEWARR Sp. z o.o. w ostatnich latach osi¹ga³a korzystniejsze wyniki finansowe ni¿
wiêkszoœæ porównywalnych firm zajmuj¹cych siê przechowywaniem zbó¿. Dokonana
przez NIK ocena sytuacji finansowej Spó³ki, obejmuje okres za³amania siê rynku, gwa³tow-
nych zmian cen zbó¿, ograniczenia rezerw pañstwowych i zapasów interwencyjnych UE.

Nie mo¿na podzieliæ oceny NIK, ¿e dekapitalizacji ulega³ maj¹tek trwa³y Spó³ki. Ma-
j¹tek trwa³y nie ulega³ dekapitalizacji gdy¿ inwestycje i remonty by³y prowadzone w za-
kresie zgodnym z faktycznymi potrzebami obiektów i urz¹dzeñ – w tym niezbêdnych
wymogów warunkuj¹cych uczestnictwo Spó³ki w przechowywaniu rezerw pañstwo-
wych i zapasów interwencyjnych zbó¿ (a s¹ one wy¿sze ni¿ ogólnie stosowane na rynku
przechowywania zbó¿).

Nie odpowiada prawdzie tak¿e ocena NIK o malej¹cej roli Spó³ki w przechowywaniu
zapasów interwencyjnych zbó¿ UE. W roku 2009/2010 nast¹pi³ w Spó³ce prawie dwu-
krotny wzrost masy zbó¿ (36 tys. t) przechowywanych w ramach interwencji UE w sto-
sunku do roku 2008/2009 (19 tys. t). Natomiast w roku 2010/2011 nast¹pi³ dalszy
wzrost iloœci do 66 tys. t.

Nie jest zasadny zarzut, ¿e cz³onkom Zarz¹du Spó³ki przyznano wynagrodzenia
w kwotach przekraczaj¹cych limity dozwolone w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wy-
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nagradzaniu osób kieruj¹cych niektórymi podmiotami prawnymi. ELEWARR Sp. z o.o.
w œwietle regulacji ustawowych i korporacyjnych nie jest pañstwow¹ jednostk¹ organi-
zacyjn¹. ELEWARR sp. z o.o. jest osob¹ prawn¹ dzia³aj¹c¹ w formie organizacyjnej
przewidzianej przepisami prawa handlowego. Zasady i wysokoœæ wynagro- dzeñ Cz³on-
ków Zarz¹du spó³ki „ELEWARR” Sp. z o.o. pozostaj¹ na sta³ym poziomie od 2000 r. Za-
warte w 2007 r. umowy o pracê z cz³onkami zarz¹du Spó³ki zawiera³y ustalenia
w zakresie zasad i wysokoœci wynagrodzeñ zgodnie z uchwa³ami podjêtymi przez Zgro-
madzenie Wspólników Spó³ki w grudniu 2005 r.

Uchwa³y Zgromadzenia Wspólników z grudnia 2005 r. powtarza³y zasady i wysoko-
œci wynagrodzeñ Cz³onków Zarz¹du Spó³ki obowi¹zuj¹ce od 2000 r. W okresie objêtym
kontrol¹ nie dokonywano zmian w zasadach i wysokoœci wynagrodzeñ cz³onków Za-
rz¹du Spó³ki.

Nie ma tak¿e podstaw dla stwierdzenia, i¿ pasywna by³a rola ARR w wyznaczaniu
kierunku rozwoju Spó³ki oraz okreœlaniu Ÿróde³ finansowania tego rozwoju. NIK w pro-
toko³ach kontroli potwierdzi³ fakty opracowania „Za³o¿eñ do strategii ELEWARR
Sp. z o.o.” oraz corocznego zatwierdzania „Planów rzeczowo-finansowych”. ARR stale
wymaga³a od Spó³ki utrzymania i umacniania pozycji rynkowej w zakresie przechowy-
wania zbó¿, w szczególnoœci spe³niania wszystkich warunków koniecznych (w tym wia-
rygodnoœci finansowej, odpowiedniego stanu obiektów oraz zdolnoœci kadrowo-organi-
zacyjnej) dla przechowywania rezerw pañstwowych oraz uczestniczenia w interwencji
UE na rynku zbó¿ oraz rozwijania dodatkowych dzia³alnoœci w celu zapewnienia uzys-
kiwania dodatniego wyniku finansowego w kolejnych latach.

W œwietle powy¿szych argumentów i wyjaœnieñ uwa¿am negatywn¹ ocenê funkcjo-
nowania ELEWARR Sp. z o.o. oraz sprawowania nadzoru nad spó³k¹ za b³êdn¹. Minis-
ter Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonuje i bêdzie wykonywa³ nadzór na ARR zgodnie
i w granicach obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów prawa.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Andrzej Butra
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka

Dziêkujê za odpowiedŸ na moje oœwiadczenie senatorskie z dnia 7 lipca
2011 r. udzielon¹ w piœmie 604/1213/O11/11/MG z dnia 5 sierpnia 2011 r.

Ze zdumieniem stwierdzam, ¿e argumentuj¹c swoje stanowisko, u¿ywa
Pan Minister stwierdzeñ nieodzwierciedlaj¹cych stanu faktycznego, jak cho-
cia¿by takiego, ¿e „organy samorz¹dowe miasta £odzi [...] nie podjê³y w³aœci-
wych dzia³añ maj¹cych na celu ostateczne uregulowanie spraw w³asnoœci
dzia³ki”, gdy¿ jak wskaza³em w moim oœwiadczeniu senatorskim z dnia 9 paŸ-
dziernika 2009 r. skierowanym do ówczesnego ministra obrony narodowej –
a znajduje to potwierdzenie w pozostaj¹cych w mojej dyspozycji dokumentach
– sprawa le¿a³a w gestii wojewody ³ódzkiego. Przy tej okazji nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e poprzednik Pana Ministra na tym stanowisku nie poczyni³ ¿adnych
starañ, by sprawê przyspieszyæ.

Stanowisko Pana Ministra pe³ne jest niekonsekwencji, chocia¿by takich
jak ta: skoro konsultacje co do dalszych losów nie s¹ wymagane, a zatem, jak
domniemywam, ich nie by³o – chocia¿ Pan Minister nie odpowiedzia³ wprost
na to pytanie, wiêc pozostaje w tej kwestii tylko domniemanie – to sk¹d wziê-
³o siê stwierdzenie w piœmie sekretarza stanu pana Czes³awa Pi¹tasa, syg-
natura 2851/DWiPO, z dnia 16 czerwca 2011 r. o akceptacji dzia³añ przez
ca³e œrodowisko „ludzi skrzyde³”?

Kolejn¹ niekonsekwencj¹ jest to, ¿e Pan Minister powo³uje siê na „Kon-
cepcjê rozwoju muzealnictwa wojskowego w latach 2009–2018”, która po-
wsta³a w momencie, gdy wiedza o istnieniu eksponatów nie by³a
Ministerstwu Obrony Narodowej znana, co wynika z odpowiedzi za moje
oœwiadczenie senatorskie z dnia 16 lipca 2009 r. Nie mog³a zatem ta koncepcja
obejmowaæ przedmiotów, o których istnieniu autor koncepcji nie mia³ pojêcia.
Pan Minister raczy³ stwierdziæ, i¿ dalsze losy eksponatów nie wymagaj¹ kon-
sultacji œrodowiskowych ani te¿ akceptacji innych podmiotów, poniewa¿ cho-
dzi tu o statki powietrzne, których dysponentem s¹ Si³y Powietrzne. W sensie
prawnym jest to racja. Jednak oœmielam siê zwróciæ uwagê Pana Ministra na
to, ¿e jest to maj¹tek, który powsta³ ze œrodków polskiego podatnika, tak¿e
podatnika ³ódzkiego, a zatem moralnie w³aœciwe by³oby zwrócenie siê do
tych, którzy s¹ rzeczywistymi finansuj¹cymi powstanie maj¹tku, którym obec-
nie Si³y Powietrzne administruj¹. Ignorowanie woli mieszkañców £odzi i zby-
wanie ich stwierdzeniami, ¿e konsultacje nie s¹ wymagane, nie jest w³aœci-
wym stosunkiem urzêdnika do obywatela. Czêsto zwyk³y szacunek dla
obywateli wymaga uczynienia wiêcej, ni¿ jest to wymagane.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o odpowiedŸ, czy konserwacja
eksponatów i dalsza ich ekspozycja nie mog³yby odbywaæ siê w £odzi. Wów-
czas koszty zwi¹zane z transportem mog³yby zostaæ wyeliminowane, a œrod-
ki uzyskane z instytucji niezwi¹zanych z wojskiem mo¿na przeznaczyæ na
inne cele. Nie bez znaczenia jest te¿ fakt, ¿e mo¿liwoœci wsparcia ze strony
w³adz samorz¹dowych £odzi, konsekwentnie, podobnie jak wola mieszkañ-
ców, ignorowane, s¹ zdecydowanie wiêksze ni¿ Dêblina, a jak wiem, o tak¹
pomoc do w³adz samorz¹dowych Dêblina wystêpowano, wiêc nie jest tak, ¿e
œrodków na wszystko wystarczy.

Proszê tak¿e Pana Ministra o przedstawienie treœci porozumienia z 20 lipca
2011 r., na które Pan Minister siê powo³uje, poniewa¿, jak wynika z odpowie-
dzi Pana Ministra, w tej sprawie naros³o wiele nieporozumieñ i niedomówieñ.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o spotkanie z w³adzami samo-
rz¹dowymi £odzi i œrodowiskami mi³oœników zabytków, które mo¿e te niejas-
noœci wyjaœniæ. Podejmujê siê takie spotkanie zorganizowaæ.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski

83. posiedzenie Senatu w dniu 14 wrzeœnia 2011 r. 295



OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.10.05

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

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

podczas 83. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 wrzeœnia br., do-
tycz¹ce stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej wobec prywatnej kolekcji samolo-
tów Pani Jadwigi Lewandowskiej w £odzi (BPS/DSK-043-3983/11), uprzejmie proszê
o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Na wstêpie pragnê ponownie podnieœæ kwestiê braku wyraŸnego dzia³ania w³adz
samorz¹dowych, tak za ¿ycia za³o¿yciela kolekcji, jak i po jego œmierci, na rzecz uregu-
lowania spraw z ni¹ zwi¹zanych, zaczynaj¹c od praw w³asnoœci statków powietrznych,
a koñcz¹c na niezwykle wa¿nym elemencie, który wp³ywa na mo¿liwoœci finansowania
zbioru, jakim jest prawo w³asnoœci nieruchomoœci.

Odnosz¹c siê do podnoszonego przez Pana Senatora Macieja Grubskiego problemu
braku konsekwencji resortu obrony narodowej w kwestii prowadzenia konsultacji na te-
mat przeniesienia kolekcji z £odzi, pragnê przypomnieæ treœæ pisma skierowanego przez
ówczesnego Sekretarza Stanu do Spraw Spo³ecznych i Profesjonalizacji Ministerstwa Ob-
rony Narodowej do Pani Wiceprezydent £odzi z dnia 15 czerwca br. W piœmie tym jest mo-
wa o aprobacie œrodowiska „ludzi skrzyde³” wy³¹cznie dla powstania muzeum w Dêblinie,
nie znajdujemy w nim stwierdzenia o aprobacie dla przeniesienia kolekcji z £odzi.

W odpowiedzi na poprzednie oœwiadczenie Pana Senatora Macieja Grubskiego,
podkreœlono, ¿e stronami umowy o przekazaniu statków powietrznych jest Muzeum
Si³ Powietrznych oraz Pani Jadwiga Lewandowska. S¹ to dwa samodzielne podmioty i –
jak sam przyznaje Pan Senator Maciej Grubski – ich dzia³ania w sensie prawnym nie
wymagaj¹ prowadzenia konsultacji.

Odpowiadaj¹c na zarzut, ¿e w momencie powstawania „Koncepcji rozwoju muzeal-
nictwa wojskowego w latach 2009–2018”, resort obrony narodowej nic nie wiedzia³
o samolotach w £odzi, pragnê wyjaœniæ, ¿e tworzeniu ka¿dego muzeum przyœwieca
idea zachowania dla potomnych dorobku materialnego i kulturowego pañstwa oraz
mieszkañców. Tworz¹c koncepcjê brano pod uwagê przede wszystkim system i organi-
zacjê gromadzenia zbiorów, czy te¿ przysz³y sposób zabezpieczenia œrodków finanso-
wych na ich utrzymanie.

Wola wsparcia Muzeum Si³ Powietrznych w Dêblinie przez samorz¹d Dêblina po-
twierdza jedynie, ¿e od pocz¹tku istnienia muzeum, w³adze lokalne zainteresowane s¹
jego istnieniem i rozwojem. Takie postêpowanie w³adz Dêblina i d¹¿enie do wspierania
inicjatyw przyczyniaj¹cych siê do promowania miasta, regionu, a tym samym do pobu-
dzania lokalnych inicjatyw gospodarczych, winno byæ przyk³adem na przysz³oœæ dla in-
nych, w tym tak¿e ³ódzkich samorz¹dowców.

Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e wspomniane wy¿ej œrodki przeznaczone zosta³y przez
gestora tylko na zakup sprzêtu lotniczego na ekspozycjê muzeum i nie jest mo¿liwe wy-
korzystanie ich na inne cele. Nawi¹zuj¹c do podniesionej kwestii konserwacji ekspo-
natów, to pragnê wskazaæ, ¿e w³aœnie w Dêblinie znajduje siê najlepsze zaplecze
techniczne oraz merytorycznie przygotowani specjaliœci do przeprowadzenia wszelkich
prac konserwatorskich i innych, niezbêdnych do bie¿¹cego utrzymania eksponatów
oraz ich atrakcyjnego prezentowania w przestrzeni muzealnej.

Dyrektor Muzeum Si³ Powietrznych zwróci³ siê do Dowódcy Si³ Powietrznych z proœ-
b¹ o udzielenie pomocy technicznej w zakresie demonta¿u i przetransportowania
statków powietrznych z ekspozycji ³ódzkiej do Dêblina. Realizacja proœby nast¹pi³a
w oparciu o rozkaz nr 250 z dnia 25 sierpnia br. Dowódcy Si³ Powietrznych, a koszty
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zwi¹zane z transportem minimalizowane s¹ przez realizowanie zadania w ramach
szkolenia wojsk.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e Pani Jadwiga Lewandowska nie wyrazi³a
zgody na udostêpnienie treœci porozumienia zawartego w dniu 20 lipca br. w sprawie
przekazania kolekcji statków powietrznych do Muzeum Si³ Powietrznych w Dêblinie,
osobom trzecim.

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

Z powa¿aniem

z up. Czes³aw Mroczek
SEKRETARZ STANU
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba
oraz senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza
oraz do sekretarza Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa Andrzeja Kunerta

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Sekretarzu!
W 72. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej Senat Rzeczypospolitej Pol-

skiej czci pamiêæ bohaterów i mêczenników – ofiar masowych zbrodni nie-
mieckich dokonanych na ludnoœci cywilnej na Pomorzu Gdañskim, w obozie
koncentracyjnym Stutthof, w Lasach Piaœnickich, w Lesie Szpêgawskim,
w Mniszku i pod Klamrami, w obozie przesiedleñczym i pracy w Potulicach,
w Lasach Barbarki i w wielu innych miejscach. Miejsca te, w których dokona-
no pierwszych na Pomorzu, na Kaszubach, w Kociewiu, na ¯u³awach, na Po-
wiœlu i na Kujawach zbrodni ludobójstwa, pozostaj¹ szczególnym symbolem
mêczeñstwa i martyrologii mieszkañców tego regionu.

Obóz Stutthof (1939–1945), który uzyska³ status „pañstwowego obozu
koncentracyjnego” dnia 7 stycznia 1942 r., w rzeczywistoœci zosta³ za³o¿o-
ny w chwili wybuchu II wojny œwiatowej, w dniu 2 wrzeœnia 1939 r. W miej-
scu tym od pierwszych dni wojny osadzano ocala³ych z pogromów
(dokonywanych przez specjalne grupy operacyjne policji bezpieczeñstwa
i s³u¿by bezpieczeñstwa) Polaków i ¯ydów. Szacuje siê, ¿e w niemieckim
obozie koncentracyjnym Stutthof zginê³o od 63 tysiêcy do 65 tysiêcy ludzi.
WiêŸniowie ginêli na skutek morderczej pracy, fatalnych warunków obozo-
wego ¿ycia, egzekucji, w tym w komorze gazowej, na skutek chorób, braku
opieki lekarskiej, a tak¿e w wyniku ewakuacji obozu.

Wczoraj w Senacie otwarto wystawê poœwiêcon¹ ofiarom obozu Stutthof.
Przypomnê kilku mêczenników tego niemieckiego obozu koncentracyjnego.

B³ogos³awiony ksi¹dz Franciszek Rogaczewski urodzony 23 grudnia
1892 r. w Lipinkach ko³o Œwiecia, uczeñ Collegium Marianum i gimnazjum
w Che³mnie. Studiowa³ w Seminarium Duchownym w Pelplinie. W 1920 r.
podj¹³ pracê duszpastersk¹ na terenie Wolnego Miasta Gdañska w Gdañsku
Wrzeszczu, a nastêpnie trafi³ do koœcio³a œw. Brygidy i œw. Józefa w Gdañ-
sku. Rzecznik sprawy polskiej w Gdañsku, dzia³acz polonijny, twórca trzy-
dziestu organizacji i stowarzyszeñ polskich. 2 wrzeœnia do³¹czono go do
pierwszej grupy wiêŸniów obozu koncentracyjnego Stutthof. 11 stycznia
1940 r. wraz z grup¹ gdañskich pocztowców i kolejarzy zosta³ rozstrzelany
w przyobozowym lesie. Beatyfikowany przez b³ogos³awionego Jana Paw³a II
13 czerwca 1999 r. w Warszawie wœród stu oœmiu mêczenników polskich
z czasów wojny.

B³ogos³awiony ksi¹dz Bronis³aw Komorowski urodzony 29 maja 1889 r.
w Bar³o¿nie ko³o Skórcza, uczeñ Collegium Marianum. Po tym, jak zda³ matu-
rê w Che³mnie, studiowa³ w Seminarium Duchownym w Pelplinie. W okresie
miêdzywojennym by³ organizatorem duszpasterstwa polonijnego w Wolnym
Mieœcie Gdañsku, budowniczy polskich koœcio³ów, twórca wielu organizacji
religijno-narodowych Polonii gdañskiej, harcerstwa i studentów. Jedyny Po-
lak w radzie miejskiej Gdañska (1933–1934), kandydat do Sejmu Gdañskie-
go. Aresztowany 1 wrzeœnia 1939 roku, 2 wrzeœnia przywieziony w celu
budowania obozu koncentracyjnego Stutthof. W marcu 1940 r. w³¹czony do
karnego komando, w Wielki Pi¹tek 1940 r. rozstrzelany w lesie opodal obozu.
Beatyfikowany przez b³ogos³awionego Jana Paw³a II.

Ksi¹dz Feliks Bolt, pose³ i senator Rzeczypospolitej. Ca³e jego ¿ycie by³o
walk¹ o polskie Pomorze. Ksi¹dz Feliks Bolt uznawany jest za autorytet oraz
wzór osobowoœci pomorskiej – tworzy³ w Che³mnie Zwi¹zek Filomatów Po-
morskich oraz Bractwo Pomorskie w Toruniu, a tak¿e Towarzystwo Badania
Ruchu Niepodleg³oœciowego na Pomorzu. Po wybuchu II wojny œwiatowej zo-
sta³ aresztowany przez gestapo i osadzony w Dêbowej £¹ce, sk¹d porzez
obóz w Che³mnie trafi³ do obozu koncentracyjnego Stutthof, gdzie zmar³
7 kwietnia 1940 r. wycieñczony chorob¹.

Ksi¹dz senator Alfons Schulz zas³u¿ony w walce o polsk¹ granicê zachod-
ni¹. Od pocz¹tku swej pracy kap³añskiej uczestniczy³ w dzia³alnoœci polskich
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organizacji spo³eczno-kulturalnych. By³ proboszczem w Konarzynach oraz
Subkowach. Zosta³ odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Organizacji Wojskowej Pomorza.
Ksi¹dz Schulz zgin¹³ mêczeñsk¹ œmierci¹ w obozie koncentracyjnym Stutthof.

Jedn¹ z ofiar niemieckich siepaczy jest równie¿ Piotr Szturmowski, Pomo-
rzanin z Kociewia, rolnik, spo³ecznik, dzia³acz narodowy, wybitny patriota,
trzykrotny pose³ na Sejm RP (1922–1935). Z wielkim zaanga¿owaniem piêt-
nowa³ agresywn¹, antypolsk¹ politykê Hitlera. Jego nazwisko znalaz³o siê
na jednej z pierwszych list osób do aresztowania. Zgin¹³ 12 wrzeœnia 1939 r.
bestialsko zamordowany przez hitlerowców w lesie (niedaleko Kobyla) pod
Pogódkami.

W Lasach Piaœnickich, Lesie Szpêgawskim i Mniszku od jesieni 1939 r. do
wiosny 1940 r. hitlerowcy ze szczególnym okrucieñstwem zamordowali oko³o
30 tysiêcy osób, w tym przedstawicieli miejscowej inteligencji, zw³aszcza du-
chowieñstwa, oraz dzia³aczy polskiego ruchu narodowego. W czasie pomor-
skiej krwawej jesieni i okupacji 1939–1945 Niemcy wymordowali nauczy-
cieli, ksiê¿y, kupców, robotników, ziemian i rolników, czêsto tylko dlatego, ¿e
byli Polakami. Pamiêæ Im i czeœæ!

Senat i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej od wielu lat oddaj¹ ho³d bohate-
rom i mêczennikom – ofiarom zbrodni niemieckich na Pomorzu Gdañskim,
obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Zasadne wiêc jest wsparcie rozpoczê-
tych prac nad ich uczczeniem poprzez budowê pomnika Ofiar Masowej Zbrod-
ni na Pomorzu Gdañskim.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
Kazimierz Kleina

OdpowiedŸ
NACZELNIKA
WYDZIA£U KRAJOWEGO ROPWiM

Warszawa, 25 paŸdziernika 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do pisma znak: BPS/DSK-043-3985/11 z 15 wrzeœnia zawieraj¹cego

wspólne oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba oraz senatora Kazimierza Kleinê z³o-
¿one podczas 83. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 wrzeœnia 2011 r., uprzejmie infor-
mujê o stanowisku Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.

Rada OPWiM pozytywnie odnosi siê do inicjatywy postawienia w Gdañsku Pomnika
Pomordowanych Mieszkañców Pomorza 1939–1945. Wyrazem tego jest zaakceptowanie
projektu upamiêtnienia zaproponowanego przez Zwi¹zek Przyjació³ Pomorza w 2008 r.
G³ównym problemem uniemo¿liwiaj¹cym realizacjê tego zadania jest przewidziany koszt
zadania. Pocz¹tkowo Zwi¹zek Przyjació³ Pomorza wyceni³ pracê na 600 tys. z³otych.
W 2009 r. zredukowano koszty do 397 890 z³, by w 2010 r. ustaliæ potrzeby finansowe
potrzebne przy wzniesieniu pomnika na 528 713,41 z³. We wniosku z 2010 r. wk³ad pie-
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niê¿ny Rady OPWiM mia³ wynieœæ 300 tys. z³. Niestety wniosek o dofinansowanie zosta³
rozpatrzony negatywnie. Wynika³o to ze szczup³oœci bud¿etu Rady OPWiM.

Muszê z przykroœci¹ poinformowaæ, ¿e swoj¹ decyzjê o braku wsparcia inicjatywy
Zwi¹zku Przyjació³ Pomorza Rada OPWiM podtrzymuje. Chcia³bym jednoczeœnie zau-
wa¿yæ, ¿e zgodnie z art. 18. ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U.01.142.1591) do zadañ wy³¹cznych gminy nale¿y podejmowanie
uchwa³ w sprawie wznoszenia pomników. W zwi¹zku z powy¿szym wnioskodawca wi-
nien zwróciæ siê do Rady Miasta Gdañska i Urzêdu Miasta Gdañska w celu pozyskania
odpowiednich uzgodnieñ, nastêpnie Rada Miasta przed podjêciem uchwa³y winna zgod-
nie z postanowieniami art. 4 ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pa-
miêci Walk i Mêczeñstwa (Dz. U. 1988.2.2 z póŸniejszymi zmianami) zwróciæ siê do Rady
OPWiM w celu uzgodnieñ projektu od strony artystycznej i historycznej.

Z wyrazami szacunku

NACZELNIK
Wydzia³u Krajowego
Adam Siwek
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka

skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka

Ostatnie wydarzenia zwi¹zane z emisj¹ programu w TVP2, w którym
bra³a udzia³ osoba jawnie odwo³uj¹ca siê do satanizmu, zmuszaj¹ do zada-
nia pytania, jaka jest misja telewizji publicznej op³acanej przez Polaków. Czy
czynienie z takiej osoby jurora i eksperta jest dowartoœciowaniem szkodli-
wych wzorców przez niego prezentowanych?

W czasach rewolucji informatycznej i medialnej telewizja publiczna ma
mo¿liwoœci promowania b¹dŸ piêtnowania okreœlonych osób i idei, dlaczego
wiêc ryzykuje sw¹ misjê dla promocji z³a i niemoralnych postaw? Ktoœ, kto
wystêpuje w mediach, dla wielu staje siê swoistym autorytetem. Czy rzeczy-
wiœcie takich autorytetów potrzeba szczególnie wra¿liwemu m³odszemu po-
koleniu?

Wierzê, ¿e troska o moralnoœæ i pozytywne zachowania sprowokuje
KRRiT do podjêcia zdecydowanych dzia³añ w dziele obrony etyki i ogólnie poj-
mowanego dobra. Od nas wszystkich zale¿y, jak bêdzie wygl¹da³a przy-
sz³oœæ Polski i Polaków, dlatego powinniœmy byæ szczególnie ostro¿ni i odpo-
wiedzialni, jeœli chodzi o kwestie wartoœci i kreowania osobowoœci
medialnych!

Witold Idczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 paŸdziernika 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym oœwiadczeniem, z³o¿onym przez senatora Witolda Idcza-

ka podczas 83. posiedzenia Senatu RP, 14 wrzeœnia 2011 roku pragnê poinformowaæ,
i¿ po przeprowadzeniu postêpowania wyjaœniaj¹cego i wnikliwej analizie kwestii udzia-
³u Adama Darskiego ps. „Nergal” w jury cyklu audycji pt. „The voice of Poland”, emito-
wanym w Programie 2 TVP SA, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 28 wrzeœnia 2011
roku przyjê³a stanowisko w tej sprawie.

W stanowisku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji m.in. stwierdzi³a, i¿ analiza wye-
mitowanych odcinków cyklu „The Voice of Poland” nie daje podstaw do interwencji,
a kwestie zwi¹zane z innymi sferami dzia³alnoœci osób wystêpuj¹cych w programach
radiowych i telewizyjnych, w tym zwi¹zane z moralnoœci¹ tych osób, ich religijnoœci¹,
pozaekranow¹ dzia³alnoœci¹ zawodow¹ nie s¹ objête ustawowymi kompetencjami
KRRiT.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dog³êbnie bada³a tê kwestiê i w celu jej wyjaœ-
nienia uzyska³a nie tylko stanowisko nadawcy, ale równie¿ zwróci³a siê o sporz¹dzenie
opinii przez Dominikañskie Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religij-
nych oraz kulturoznawcê, wyk³adowcê na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego, znanego publicystê dr Miros³awa Pêczaka.
W za³¹czeniu uprzejmie przekazujê wymienione stanowisko KRRiT wraz z opiniami
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i wyjaœnieniami nadawcy, udzielonymi w zwi¹zku z wyst¹pieniem skierowanym w tej
sprawie do KRRiT przez ks. Boles³awa Karcza, prezesa Katolickiego Stowarzyszenia
Dziennikarzy.

Pragnê zwróciæ uwagê na ten fragment stanowiska, w którym Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji odnosi siê do kwestii wezwañ i deklaracji o zaniechaniu p³acenia abo-
namentu. W opinii KRRiT takie wezwanie i deklaracje s¹ wyrazem ³amania
obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa. Abonament jest przeznaczony dla wszystkich mediów
publicznych. Ocena mediów publicznych i oferowanych przez nie programów wy³¹cz-
nie przez pryzmat jednej audycji TVP SA jest krzywdz¹ca i szkodliwa dla wiêkszego do-
bra spo³ecznego jakim jest istnienie tego sektora nadawców, który realizuj¹c misjê
spo³eczn¹ rozpowszechnia m.in. audycje religijne.

Mam nadziejê, ¿e nasze stanowisko przyczyni siê do wyjaœnienia tej kwestii i po-
zwoli zrozumieæ racje, którymi kierowa³ siê nadawca podejmuj¹c tê decyzjê programo-
w¹, która mimo, ¿e tak ró¿nie oceniana to jednak nie powinna zawa¿yæ na ca³oœciowej
ocenie oferty programowej telewizji publicznej.

Uprzejmie proszê o przyjêcie powy¿szych wyjaœnieñ wraz ze stanowiskiem Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji.

Z wyrazami szacunku

Jan Dworak
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Za³¹czniki

Stanowisko z 28 wrzeœnia 2011 roku
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

w zwi¹zku z udzia³em Adama Darskiego – Nergala w cyklu audycji
„The Voice of Poland” emitowanym w Programie 2 Telewizji Polskiej SA

Zaproszenie Adama Darskiego, pos³uguj¹cego siê pseudonimem scenicznym Ner-
gal, do udzia³u w charakterze eksperta muzycznego w cyklu „The Voice of Poland”, emi-
towanym w Programie 2 TVP SA wywo³a³o liczne g³osy oburzenia i sprzeciwu. Adamowi
Darskiemu, liderowi zespo³u black/deathmetalowego Behemoth, za³o¿onego w Gdañ-
sku ponad 20 lat temu i w tym nurcie muzycznym odnosz¹cego œwiatowe sukcesy,
w protestach skierowanych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zarzuca siê propa-
gowanie satanizmu.

W opinii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zatrudnienie Adama Darskiego – Ner-
gala w charakterze eksperta w wymienionym wy¿ej cyklu nie narusza obowi¹zuj¹cego
prawa. Analiza dotychczas wyemitowanych odcinków cyklu nie daje Krajowej Radzie
Radiofonii i Telewizji podstaw do interwencji. Kwestie zwi¹zane z innymi sferami dzia-
³alnoœci osób wystêpuj¹cych w programach radiowych i telewizyjnych, w tym zwi¹zane
z moralnoœci¹ tych osób, ich religijnoœci¹, pozaekranow¹ dzia³alnoœci¹ zawodow¹ nie
s¹ objête ustawowymi kompetencjami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z uwag¹ i wnikliwoœci¹ zapozna³a siê z argu-
mentami, sformu³owanymi we wszystkich otrzymanych skargach. KRRiT podkreœla, i¿
podstaw¹ jej dzia³añ mog¹ byæ wy³¹cznie kryteria zawarte w ustawie z 29 grudnia 1992
roku o radiofonii i telewizji, które odnosz¹ siê do programowej sfery dzia³alnoœci na-
dawców, przy czym interwencja KRRiT obejmowaæ mo¿e jedynie program rozpowszech-
niony. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma zatem uprawnieñ, aby w sposób
w³adczy oddzia³ywaæ na nadawców na podstawie oceny jakichkolwiek pozaanteno-
wych zachowañ osób, bior¹cych udzia³ w ró¿nych programach. W Polsce nie funkcjo-
nuje tzw. zapis na osobê, znany z przesz³oœci jako jeden z instrumentów dzia³añ
cenzorskich, niemaj¹cy prawa istnieæ w systemie demokratycznym.

Z tych wzglêdów Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjmuje wyjaœnienia nadaw-
cy, ale jednoczeœnie zwraca siê do Zarz¹du Spó³ki Telewizja Polska SA, aby przy podej-
mowaniu decyzji programowych uwzglêdnia³ zró¿nicowan¹ wra¿liwoœæ odbiorców. Te-
lewizja Polska jako nadawca publiczny, maj¹cy szczególne powinnoœci wobec widzów
przy konstruowaniu swojego programu musi kierowaæ siê nie tylko wiêksz¹ wra¿liwo-
œci¹, ale równie¿ zwracaæ uwagê na spo³eczne skutki podejmowanych decyzji. Adam
Darski – Nergal jest uto¿samiany z okreœlon¹ postaw¹ i pogl¹dami. Zarz¹d Spó³ki TVP SA
podczas podejmowania decyzji programowych powinien ze wzglêdów spo³ecznych
uwzglêdniæ ten aspekt.

Wyraziste i dla wielu odbiorców kontrowersyjne zachowania sceniczne, jakie pre-
zentuje lider zespo³u Behemoth, a w szczególnoœci podarcie Biblii kieruj¹ uwagê na
granice swobody wypowiedzi, przekroczenie których narusza ³ad wartoœci wielu osób.
Wyrok s¹du uniewinni³ Adama Darskiego – Nergala od zarzutów w tej sprawie. Debata
publiczna trwa nadal i stanowi równie¿ niezamierzon¹ reklamê zespo³u Behemoth i jego
lidera.

KRRiT pragnie przypomnieæ, i¿ poza skrajnie ró¿nie ocenian¹ dzia³alnoœci¹ sce-
niczn¹ Adam Darski – Nergal prowadzi o¿ywion¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ zwi¹zan¹ z walk¹
z chorobami nowotworowymi poprzez propagowanie idei dawstwa szpiku kostnego.
Tego rodzaju dzia³ania z kolei zawsze uzyskiwa³y najwy¿sz¹, spo³eczn¹ aprobatê.

Jednoczeœnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwraca uwagê, ¿e wezwania i de-
klaracje o zaniechaniu p³acenia abonamentu s¹ wyrazem ³amania obowi¹zuj¹cego
w Polsce prawa.

Trzeba podkreœliæ, i¿ abonament jest przeznaczony dla wszystkich mediów publicz-
nych. Ocena mediów publicznych i oferowanych przez nie programów wy³¹cznie przez
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pryzmat jednej audycji TVP SA jest krzywdz¹ca i szkodliwa dla wiêkszego dobra spo³ecz-
nego jakim jest istnienie tego sektora nadawców. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
przypomina, ¿e w³aœnie z abonamentu s¹ finansowane audycje realizuj¹ce misjê na-
dawcy publicznego, w tym audycje religijne, kulturalne i spo³eczne. Ka¿de zmniejsze-
nie wp³ywów abonamentowych uderza w³aœnie w te audycje, a nie w te, które tak jak
„The Voice of Poland” s¹ finansowane z wp³ywów rynkowych. Dziêki abonamentowi
funkcjonuje tak¿e Polskie Radio SA i regionalne rozg³oœnie Polskiego Radia, a tak¿e od-
dzia³y terenowe Telewizji Polskiej.

Do dokumentów w tej sprawie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w³¹czy³a wyjaœ-
nienia nadawcy oraz dwie specjalistyczne opinie sporz¹dzone na wniosek KRRiT (za-
³¹cznik do stanowiska KRRiT). W opinii sporz¹dzonej przez dr Miros³awa Pêczaka
przedstawione zosta³y spo³eczne uwarunkowania nurtu zwanego muzyk¹ metalow¹.
W opinii Dominikañskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sek-
tach w Polsce uwaga skupi³a siê na zdefiniowaniu zjawiska satanizmu.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak
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Kraków, 20.09.2011 r.

OPINIA
nt. zjawiska satanizmu

w odpowiedzi na pismo KRRiT-p-2170/11-41

1. Satanizm – definicja
Satanizm jest zjawiskiem definiowanym niejednorodnie. Rozró¿nia siê satanizm

tradycyjny i satanizm wspó³czesny (por. Encyklopedia Religii PWN, 2003). Mimo, ¿e
rozró¿nienie to sugeruje podzia³ satanizmu ze wzglêdu na okres pochodzenia, to nale¿y
zwróciæ uwagê, i¿ oba te nurty funkcjonuj¹ wspó³czeœnie. Dodatkow¹ trudnoœæ spra-
wiæ mo¿e fakt, ¿e granica pomiêdzy nimi jest p³ynna.

Satanizm tradycyjny – w religiach tradycji judeochrzeœcijañskiej satanizm jest nie-
rozerwalnie zwi¹zany z postaci¹ szatana – demona, bytu osobowego, zbuntowanego
anio³a, któremu jego wyznawcy oddaj¹ czeœæ. W ten sposób ukazywany satanizm swoj¹
racjê bytu czerpie z opozycji wobec wartoœci reprezentowanych w naszym obszarze
kulturowym przez chrzeœcijañstwo. Wyra¿a siê on w czynach, s³owach i postawach an-
tychrzeœcijañskich.

Satanizm wspó³czesny – opiera siê na pogl¹dach zwi¹zanych z uto¿samianiem sza-
tana nie jako bytu osobowego, lecz jedynie ideologicznego noœnika wyznawanych war-
toœci. To podejœcie, choæ powsta³e na gruncie tradycji judeochrzeœcijañskiej,
reprezentuje rozumienie zjawiska satanizmu z punktu widzenia ateistycznego. Szatan
jest tutaj uto¿samiony jedynie z energi¹, moc¹, ide¹ nacechowan¹ egoizmem, amoral-
noœci¹, hedonizmem. Tego rodzaju postawa, mimo i¿ nie jest wprost skierowana prze-
ciwko wartoœciom reprezentowanym przez chrzeœcijañstwo, wyra¿a siê w g³êbokiej ich
kontestacji lub pogardzie.

W obu powy¿szych rodzajach satanizmu obecny jest charakter antyspo³eczny (³a-
manie i specyficzna interpretacja norm spo³ecznych, tak ¿eby s³u¿y³y jednostce: sata-
niœcie realizuj¹cemu w³asny potencja³ osobowy) i antychrzeœcijañski (wyra¿aj¹cy siê
w jawnym ataku wartoœci reprezentowanych przez chrzeœcijañstwo, czy symboli, któ-
rymi siê pos³uguje).

2. Przyczyny stawania siê satanist¹ – przegl¹d badañ: Hoffman (1991), Fizzotti
(1997), Bukalski (2008)

� moda na mistycyzm, tajemniczoœæ, niesamowitoœæ;
� poczucie si³y, autentycznoœci, oryginalnoœci, potrzeba posiadania œwiatopogl¹du;
� ucieczka od wolnoœci – do subkultury (akceptacja i uznanie);
� kontestacja obyczajów i zasad spo³ecznych, w po³¹czeniu z przekonaniem, ¿e jest

to droga osi¹gniêcia korzyœci materialnych;
� kryzys zaufania do tradycyjnego systemu wartoœci, do panuj¹cych wzorów ¿ycia;
� poczucie wyobcowania w zatomizowanym œwiecie;
� kryzys (bunt) wiary: zerwanie z Bogiem, z chrzeœcijañstwem;
� chêæ uwolnienia siê od w³asnych fobii, próba zdobycia szczególnej mocy (tajemnej

wiedzy);
� zainteresowanie okultyzmem, spirytyzmem;
� specyficzne potrzeby seksualne;
� sk³onnoœci masochistyczne (autodestrukcja);
� sk³onnoœci nekrofilskie (ukierunkowanie ku œmierci i ku rzeczom martwym);
� trudnoœæ w dostrzeganiu wa¿noœci (godnoœci) rzeczy, osoby;

3. Satanizm ze wzglêdu na poziom zaanga¿owania (por. Szarszewski, 2004, Ga-
jewski, 2002)

A. Poziom fascynacji
Jego reprezentanci identyfikuj¹ siê z muzyk¹ oraz tekstami utworów death i black-
metalowych. W swojej zewnêtrznej kreacji u¿ywaj¹ symboliki, kolorystyki i em-
blematów uznawanych za satanistyczne lub okultystyczne. Ich dzia³alnoœæ mo¿e
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³¹czyæ siê z aktami wandalizmu, np. profanacja nagrobków, symboli chrzeœcijañ-
skich, choæ najczêœciej wyra¿a siê w buncie natury œwiatopogl¹dowej. Ten sposób
zaanga¿owania jest najbardziej „widowiskowy”. Osoby go reprezentuj¹ce wyra¿a-
j¹ swoj¹ to¿samoœæ poprzez identyfikacjê z idolami muzyki death i blackmetalo-
wej, którzy w sposób jawny propaguj¹ przes³anie satanistyczne poprzez publiczne
epatowanie emblematami satanistycznymi, czy g³oszone hasta. Wydaje siê, ¿e na
tym poziomie mo¿e to byæ elementem kreacji wizerunku, niekoniecznie wyra¿a-
j¹cym siê w zdeklarowanym byciu satanist¹, ale go nie wyklucza. Deklarowanie
satanizmu mo¿e byæ form¹ kontestacji, buntu wobec wartoœci czy autorytetów:
rodzinnych, spo³ecznych oraz religijnych.

B. Poziom zaanga¿owania subkulturowego
Wyra¿a siê poprzez powierzchowne naœladowanie idoli jawnie identyfikuj¹cych
siê z satanizmem, lekturê doniesieñ medialnych oraz popkulturowych na ten te-
mat, przy jednoczesnym braku wiedzy pochodz¹cej ze Ÿróde³ satanistycznych, ta-
kich jak np. Biblia Szatana autorstwa Antona Szandora La Veya. Zaanga¿owanie
to wyra¿a siê formalnie w tworzonych ma³ych grupach, czêsto o charakterze prze-
stêpczym. Przynale¿noœæ do nich wi¹¿e siê zazwyczaj z aktami wandalizmu i agre-
sji wymierzonymi w normy spo³eczne, czy instytucje je reprezentuj¹ce takie jak
rodzina, szko³a, Koœció³. Tego rodzaju satanizm staje siê raczej usankcjonowa-
niem dla dzia³alnoœci przestêpczej.

C. Poziom zaanga¿owania g³êbokiego – „oœwieconego”
Wyra¿a siê w zindywidualizowanym lub grupowym zaanga¿owaniu w satanizm
realizowany poprzez przyswajanie tekstów Ÿród³owych, odprawianie rytua³ów
magiczno-okultystycznych, obrzêdów inicjacyjnych. Satanizm realizowany na
tym poziomie ma zazwyczaj ukryty, elitarny charakter i zwi¹zany jest z tworze-
niem wokó³ jego wyznawców aury tajemniczoœci i ukrytych mocy. Publicznie naj-
czêœciej kojarzony jest z rytua³em „czarnej mszy”. Na tym poziomie zaanga¿owa-
nia satanizm wi¹¿e siê z osobist¹ decyzj¹ na uznanie w nim „œcie¿ki duchowego
rozwoju” oraz prób¹ „wykorzystania” mocy szatana lub tego, co sob¹ reprezentu-
je: mocy, si³y, energii, idei, antywartoœci dla w³asnych hedonistycznych celów.

D. Poziom zaanga¿owania konfesyjnego
Na tym poziomie zaanga¿owanie w satanizm realizuje siê tak¿e poprzez rytua³y,
ale wyra¿ane w zhierarchizowanej spo³ecznoœci, zazwyczaj o zasiêgu miêdzynaro-
dowym, jak np. Koœció³ Szatana czy Œwi¹tynia Seta. Satanizm prze¿ywany w ten
sposób wi¹¿e siê z decyzj¹ na spo³eczne zaanga¿owanie w grupê o charakterze
konfesyjnym. Mo¿na je okreœliæ mianem sekt. W Polsce nie zarejestrowano tego
rodzaju dzia³alnoœci.

E. Poziom zaanga¿owania „wirtualnego”
Na tym poziomie zaanga¿owanie w satanizm ma charakter wyra¿aj¹cy siê w uczest-
nictwie w wirtualnej, zamkniêtej i moderowanej spo³ecznoœci osób reprezentu-
j¹cych okreœlone wartoœci satanistyczne. Do tego rodzaju portali nale¿¹ np. sata-
norium.pl, czy satan.pl. Taki satanizm nie ³¹czy siê zazwyczaj z wiar¹ w szatana
jako byt osobowy, ale staje siê pewnego rodzaju uzasadnieniem, „parawanem” dla
decyzji ¿yciowych opartych na kulcie w³asnego „ja”. Wybór wartoœci dokonany
przez jednostkê jest wa¿niejszy ni¿ szacunek wobec norm spo³ecznych, które
mo¿na naginaæ, ³amaæ, omijaæ, gdy nie s³u¿¹ jednostce. Z racji wirtualnego cha-
rakteru tego rodzaju spo³ecznoœci, zaanga¿owanie w niego jest najtrudniejsze do
publicznej identyfikacji.

W pracy Dominikañskich Oœrodków Informacji o Nowych Ruchach Religijnych
i Sektach najczêœciej spotykamy siê ze sprawami zwi¹zanymi z poziomem zaanga¿owa-
nia A, B i C.

Zapytania kierowane do DOIoNRRiS nt. zjawiska satanizmu pochodz¹ najczêœciej
od instytucji (policja, szko³a) oraz osób prywatnych, zaniepokojonych zaanga¿owa-
niem ich bliskich – najczêœciej nieletnich – w satanizm. Przypadki zwi¹zane z dzia³al-
noœci¹ satanistyczn¹ rejestruj¹ Oœrodki na terenie ca³ego kraju. Obejmuj¹ one kilka
procent wszystkich zg³oszeñ. Taki wskaŸnik procentowy mo¿e byæ zwi¹zany z tym, ¿e
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satanizm w Polsce nie ma charakteru sektowego, co raczej indywidualne zaanga¿owa-
nie, b¹dŸ charakter subkulturowy. Inn¹ przyczyn¹ niskiej liczby zg³oszeñ mo¿e byæ to,
i¿ w Koœciele katolickim osoby z problemami satanistyczno-okultystycznymi zazwyczaj
s¹ kierowane do egzorcystów dzia³aj¹cych przy kuriach metropolitalnych i do
wspó³pracuj¹cych z nimi poradni psychologicznych.

Dominikañskie Oœrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach nie
prowadz¹ monitoringu zespo³ów deathmetalowych (dotyczy to tak¿e zespo³u Behe-
moth), jednak¿e w œwietle powy¿szej opinii nie bez znaczenia jest ich wk³ad w propago-
wanie satanizmu na poziomie zafascynowania nim szerszych krêgów odbiorców.

DYREKTOR
o. Tomasz Franc OP
mgr teologii PAT Kraków
mgr psychologii UAM Poznañ
Koordynator DOIoNRRiS
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Miros³aw Pêczak

Opinia o twórczoœci Adama Darskiego (Nergala) i jej spo³ecznych kontekstach

Nergal i jego zespó³ Behemoth to, jak s¹dzi wielu krytyków muzycznych, towar eks-
portowy polskiej estrady. Od po³owy ubieg³ego dziesiêciolecia za³o¿ony w 1991 r.
w Gdañsku Behemoth lokuje siê w œwiatowej czo³ówce zespo³ów death- i blackmetalo-
wych, co znajduje potwierdzenie w notowaniach presti¿owego amerykañskiego maga-
zynu „Billboard”. Oprócz nielicznych polskich jazzmanów (Micha³ Urbaniak, Urszula
Dudziak, Tomasz Stañko) ¿aden polski artysta estradowy czy zespó³ nie wszed³ do ran-
kingów „Billboardu”. Behemoth jest dobrze znany przez fanów muzyki metalowej
w Europie, obu Amerykach i nawet w Japonii. Jak ¿aden inny polski zespó³ rockowy
odbywa regularne trasy œwiatowe organizowane przez zagranicznych promotorów.

Wysoka pozycja zespo³u i talent artystyczny samego Nergala s¹ doceniane tak¿e
przez innych muzyków, niezwi¹zanych ze scen¹ metalow¹: z Nergalem i Behemothem
wspó³pracowali miêdzy innymi Leszek Mo¿d¿er, Andrzej Smolik i Maciej Maleñczuk.

Behemoth wpisuje siê w nurt, który w Polsce zapocz¹tkowa³y w latach 80. takie ze-
spo³y jak Kat i Vader. Chodzi o zradykalizowan¹ wersjê heavy metalu, który w USA
i Wielkiej Brytanii na prze³omie lat 70. i 80. zainspirowa³ siê punk rockiem i hardco-
rem, co zaowocowa³o powstaniem nowego podgatunku zwanego thrash metalem. Na-
zwa „heavy metal” ma dziœ sens przede wszystkim historyczny. Nazwano tak ciê¿kie od-
miany gitarowego rocka, spopularyzowane na pocz¹tku lat 70. przez takie miêdzy in-
nymi zespo³y jak Black Sabbath, Led Zeppelin, Iron Butterfly czy Grand Funk
Railroad. Nie do koñca wiadomo kiedy i gdzie ów termin pojaw³ siê po raz pierwszy.
Przypisuje siê zatem jego autorstwo Williamowi Burroughsowi – w jego powieœci „The
Soft Machine” wydanej w 1962 r. jedn¹ z postaci jest Uranian Willy opisywany jako
„dzieciak z ciê¿kiego metalu” [„heavy metal kid”]. Wskazuje siê te¿ na zamieszczony
w 1967 r. w magazynie „Rolling Stone” artyku³ o Jimim Hendriksie, którego muzykê
porównuje siê tam do „ciê¿kiego metalu spadaj¹cego z nieba”. Inni uwa¿aj¹, ¿e Ÿród³em
nazwy jest piosenka amerykañskiej grupy Steppenwolf z 1968 r. „Born To Be Wild”,
opowiadaj¹ca o ekstatycznych doznaniach z jazdy na motocyklu [„I like smoke and light-
ning/Heavy metal thunder” – lubiê dym i œwiat³a, grzmot ciê¿kiego metalu]. Ka¿de
z domniemanych Ÿróde³ ma jakieœ uzasadnienie. Burroughs by³ przecie¿ piewc¹ psy-
chodelicznego transu, a przez to te¿ idolem wielu rockowych artystów takich choæby
jak Jim Morrison. Jimi Hendrix ze swoimi niezwyk³ymi solówkami na przestrojonej gita-
rze móg³ byæ wzorem dla wiêkszoœci heavy metalowych gitarzystów, natomiast subkul-
tura motocyklowa w póŸnych latach 60. sta³a siê jednoczeœnie tematem piosenek
i czêœci¹ folkloru ciê¿kiego rocka (u nas nurt ten kontynuowa³ w latach 80. zespó³ TSA).

Lata 80. by³y dla muzyki metalowej okresem prze³omowym. Pojawi³y sie wówczas
ró¿ne, konkuruj¹ce ze sob¹, wersje metalu, a wraz z nimi subkulturowe œrodowiska fa-
nów, które w ró¿ny sposób przyswaja³y i racjonalizowa³y przekaz zawarty w poszczegól-
nych utworach i ca³ych nurtach tej muzyki. Wspomniany wczeœniej thrash (z ang.
„ch³ostaæ”) spopularyzowany przez takie m.in. zespo³y jak Metallica czy Slayer epato-
wa³ g³ównie skrajnie ha³aœliwym brzmieniem, szybkoœci¹ tempa i ³amaniem rytmu.
Ca³a koncepcja tej muzyki sprowadza³a siê zatem do kwestii estetycznych. Tytu³ s³yn-
nej p³yty Metalliki „Thrash’em All” do tego w³aœnie nawi¹zuje: ekstremalnie niespokoj-
na muzyka ma byæ symboliczn¹ ch³ost¹ dla œwiata.

W po³owie dekady pojawi³ siê kolejny podgatunek metalu – death metal, kontynuu-
j¹cy „thrashow¹” estetykê i jego brzmienie z dodatkiem specyficznej wokalnej ekspresji
zwanej „growlingiem” (wokalista wydaje chrapliwy, gard³owy i niski dŸwiêk), w którym
jednak zaczê³o siê liczyæ tak¿e przes³anie „ideologiczne”. W tekstach reprezentantów tej
muzyki (np. zespo³y Possessed, Morbid Angel, Napalm Death) dominuj¹ motywy
œmierci, rozk³adu, katastrofy, przemocy, ludobójstwa, zag³ady. Mo¿na tu mówiæ o sta-
³ej oscylacji miêdzy lêkiem przed œmierci¹, a fascynacj¹ œmierci¹, co bynajmniej nie
znaczy by utwory przynale¿ne do tego nurtu namawia³y do zabijania. Chodzi tu g³ów-
nie o (czêsto naiwne) próby zg³êbiania ciemnej strony natury ludzkiej. Efektem tych
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prób sta³a siê fascynacja okultyzmem i innymi odmianami ezoteryki. Okultyzm, zw³a-
szcza w Crawleyowskim wydaniu, tak¿e jego satanistyczna wersja, to jednak domena
black metalu, który równie¿ powsta³ w wyniku ewolucji thrashu. Za prekursora ucho-
dzi angielski zespó³ Venom, jednak ju¿ w drugiej po³owie lat 80. black metal zaczyna
rozwijaæ siê w niemal ca³ej Europie – najsilniej w Skandynawii (Szwecja, Norwegia), ale
te¿ w Polsce (pierwsze zespo³y to Imperator z £odzi i Kat z Katowic).

Najwiêcej kontrowersji wzbudza³a norweska scena blackmetalowa, któr¹ obarczo-
no odpowiedzialnoœci¹ za seriê podpaleñ koœcio³ów na pocz¹tku lat 90. Jednym z pod-
palaczy okaza³ siê Varg Vikernes muzyk zwi¹zany z zespo³ami Meyhem, Burzum
i Darkthrone. Vikernes dopuœci³ siê te¿ niezwiazanej z jak¹kolwiek ideologi¹ zbrodni –
zamordowa³ swojego kolegê z Meyhem, za co zosta³ skazany na 21 lat wiêzienia. Nor-
weskie zespo³y takie jak Gorgoroth, Burzum, Immortal zas³ynê³y ze swojego skrajnie
antychrzeœcijañskiego nastawienia i otwarcie g³oszonego satanizmu. W jednym z wy-
wiadów wokalista Gorgoroth pochwali³ podpalaczy koœcio³ów i stwierdzi³, ¿e „tylko sa-
tanizm daje cz³owiekowi wolnoœæ”. Mimo tych godnych po¿a³owania ekscesów, by³oby
nadu¿yciem uogólnianie ich na ca³e œrodowisko muzyków metalowych: ma³o kto z nich
wchodzi w konflikt z prawem, wydaje sie nawet, ¿e w porównaniu z rockmanami z lat
60. s¹ nader przyk³adnymi obywatelami.

W 1993 roku zespó³ Behemoth nagra³ kasetê „From the Pagan Vastlands”. Mimo ¿e
rodzima scena metal-rockowa mia³a ju¿ swoje gwiazdy rutynowo kojarzone z okultyz-
mem a nawet satanizmem, w tym wypadku ciê¿ka i ekstremalnie szybka muzyka obja-
wi³a swój nieoczekiwany zwi¹zek z tradycj¹ pogañsk¹ i pras³owiañsk¹ mitologi¹.
Nergal dobrze wiedzia³, ¿e w Norwegii, w Niemczech, a tak¿e w Stanach Zjednoczonych
s¹ zespo³y, które g³osi³y swoisty „powrót do korzeni” i przedchrzeœcijañskich rytua³ów
plemiennej Europy. Przebrani za œredniowiecznych wikingów albo staro¿ytnych Cel-
tów rockmani ju¿ od dobrych paru lat wzbudzali zachwyt fanów i niepokój mediów,
które nie bardzo wiedzia³y jak poradziæ sobie z tym zjawiskiem, wiêc na wszelki wypa-
dek umieszcza³y je w bardzo pojemnym kontekœcie Ruchu Nowej Ery.

Tak zwany pagan metal stanowi jednak prost¹ konsekwencjê ³amania ogólnie przy-
jêtych regu³ i ³amania schematów, co jest tendencj¹ obecn¹ w rocku w³aœciwie od po-
cz¹tku jego istnienia. Tak siê bowiem sk³ada, ¿e od co najmniej pó³wiecza rozmaite
nurty muzyki rockowej, zwi¹zane niekiedy z ró¿nymi subkulturami, próbuj¹ walczyæ
z ogólnie przyjêt¹, popularn¹ estetyk¹ odwo³uj¹c siê do tego, co powszechnie mog³oby
byæ uznane za prowokacyjnie „inne”. Owa „innoœæ” miewa³a ró¿ne oblicza. W epoce ro-
cka pionierskiego wystarcza³o, ¿e bia³y wokalista naœladowa³ czarnych artystów i ju¿
uchodzi³ za kontrowersyjnego. Potem dosz³y koneksje z hipisami, kontrkultur¹, rewol-
t¹ obyczajow¹, a wreszcie poszukiwaniami religijno-filozoficznymi, których efektem
bywa³o odrzucenie tradycji macierzystej na rzecz na przyk³ad orientalnej. Za ka¿dym
razem podobne ekspresje by³y definiowane jako gwa³t na kulturze, mo¿e niekoniecznie
tej wysokoartystycznej z historycznym zapleczem ruchów awangardowych, ale tej po-
pularnej, nastawionej na zysk, wiêc zazwyczaj konserwatywnej. Ale te¿, prawie za ka¿-
dym razem to, co wydawa³o siê na pocz¹tku nieobliczaln¹ prowokacj¹, zostawa³o
oswajane przez przemys³ kulturalny, a nierzadko dawa³o siê nieŸle sprzedawaæ. Doty-
czy³o to tak¿e artystów szokuj¹cych motywami z³a, szatana i eksponuj¹cych swoj¹ nie-
chêæ do chrzeœcijañstwa, by przywo³aæ klasyczny ju¿ przykad Ozzy’ego Osbourna.

Trzeba, rzecz jasna, odró¿niæ sytuacjê, w której jakiœ twórca szykuje skandal w in-
tencji marketingowej, jak na przyk³ad Marylin Manson, od zamiaru, w którym mniej
siê liczy efekt estradowy, a bardziej ideologia. Jak w tym sensie rzecz siê ma z rzeczo-
nym akcesem do pogañstwa? Otó¿ tak zwany rock apokaliptyczny w swoich radykal-
nych przejawach, na przyk³ad w wykonaniu zespo³ów takich jak Fire+Ice czy
Throbbing Gristle, z pewnoœci¹ nie mo¿e liczyæ na sukces finansowy i mieœci siê w niszy,
któr¹ dawniej nazywaliœmy muzycznym undergroundem. To samo mo¿na powiedzieæ
o brytyjskiej formacji pogañsko-satanistycznej Inkubus Sukkubus, zwi¹zanej z no-
wym ruchem czarownic Wicca, podobnie o rozmaitych próbach z pogañskim folkiem
(neofolkiem), który niekiedy sprzedaje siê na fali fascynacji New Age’m, ale o wiele czê-
œciej funkcjonuje na obrze¿ach tego, co pozosta³o po niegdysiejszej muzycznej scenie
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alternatywnej. W sumie podobnie sprawa wygl¹da w przypadku wielu wykonawców
death i blackmetalowych: ich jawny „satanizm” skazuje ich na marginalizacjê, ale za-
wsze mog¹ powiedzieæ, ¿e s¹ konsekwentnie antysystemowi i wspó³tworz¹ realny arty-
styczny underground.

Z badañ nad publicznoœci¹ festiwalu w Jarocinie przeprowadzonych w drugiej po-
³owie lat 80. wynika, ¿e odmiany metalu wykorzystuj¹ce motywy satanistyczne wraz ze
zwi¹zan¹ z nimi sublkultur¹ uwa¿ane by³y przez wiêkszoœæ m³odych fanów rocka za
skrajn¹ formê kontestowania zastanej rzeczywistoœci. Zbyt skrajn¹. Respondenci ba-
dania, zarówno ci nieideniyfikujacy siê z ¿adnymi subkulturami, jak i ci przyznaj¹cy
siê do uczestniczenia w konkurencyjnych grupach subkulturowych (np. punkowcy czy
neohipisi), najbardziej krytycznie wypowiadali siê o skinach oraz „satanistach". Ów-
czesna scena metalowa w Polsce mia³a dwie wrogie wobec siebie odmiany; „satanistycz-
n¹” uto¿samian¹ z fanami zespo³u Kat i „antysatanistyczn¹” lub „chrzeœcijañsk¹” koja-
rzon¹ z admiratorami TSA.

U¿ywam cudzys³owu nie bez powodu. Subkultura fanów Kata, Imperatora czy
Christ Agony, a potem Behemotha eksponowa³a niekiedy takie symbole jak penta-
gram, odwrócony krzy¿ czy wizerunek Bafometa, ale znakomita wiêkszoœæ tych m³o-
dych ludzi mia³a nader mêtne pojêcie czym satanizm w istocie jest. Beata Hoffman,
socjolo¿ka z Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW w swojej ksi¹¿ce o polskim
satanizmie wprowadza pojêcie „satanizm subkulturowy”, za którym kryje siê specyficz-
na sk³onnoœæ wyró¿nienia siê ze spo³ecznego t³a. Satanista subkulturowy wie tylko ty-
le, ¿e nale¿y byæ przeciw Koœcio³owi katolickiemu, uto¿samianego ze œwiatem instytu-
cji i konformizmem wiernych, zaœ to¿samoœæ grupowa owych satanistów okreœlana jest
przez uczestnictwo w koncertach black metalu, które traktuj¹ oni trochê na zasadzie
œwiêta i okazji do wspólnej manifestacji poparcia dla antykoœcielnych hase³.

Behemoth zaliczany jest zwykle do nurtu black/death metal, czyli fuzji dwóch
omówionych wczeœniej podgatunków. Ma³o tego, krytycy muzyczni zajmuj¹cy siê mu-
zyk¹ metalow¹ uwa¿aj¹, ¿e gdañski zespó³ ze wzglêdu na wydan¹ w 1999 r. p³ytê „Sata-
nica” jest œwiatowym prekursorem black/death. Od tamtej pory du¿o siê jednak
zmieni³o. Nergal i jego koledzy nie trzymali siê bynajmniej ¿adnej stylistycznej ortodok-
sji, ale z ka¿d¹ kolejn¹ p³yt¹ starali siê wypracowywaæ nieco odrêbn¹ od wczeœniejszej
estetykê muzyczn¹. W przypadku dwóch ostatnich albumów zespo³u „The Apostasy”
i „Evangelion” – mówiæ mo¿na wrêcz o przekroczeniu idiomu metal rocka jako takiego.
Mamy tu bogate instrumentaria, wzbogacone o instrumenty dête, partie chóru i frag-
menty (sample) nagrane we wnêtrzach œwi¹tyñ (np. w Hagia Sofia w Stambule), w efek-
cie brzmienie bardzo daleko odbiega od typowego gitarowego metalu. DŸwiêki s¹
potê¿ne, poszczególne utwory (vide „Lucifer” z najnowszej p³yty) przyt³aczaj¹ patetyz-
mem i bardzo sugestywnie buduj¹ nastrój horroru lub jakiejœ apokaliptycznej katastro-
fy. Nota bene nakrêcony niedawno teledysk do „Lucifera” wykorzystuje wprost estetykê
horroru typu gore – pe³no w nim krwi, rozk³adu i przera¿enia.

Estetyka horroru faktycznie rz¹dzi tym typem muzyki i Nergal stara siê j¹ ekspono-
waæ w mo¿liwie oryginalny, ale te¿ ekstremalny sposób, po to w³aœnie, by muzyka wy-
tr¹ca³a s³uchacza z mentalnego komfortu (zamys³ podobny do koncepcji teatru
Antonina Artaud).

Teksty w wiêkszoœci trzymaj¹ siê jednak poetyki cokolwiek archaicznej, przypomi-
naj¹cej nieco twórczoœæ m³odopolskich poetów w rodzaju Tadeusza Miciñskiego, który
zreszt¹ z racji swoich fascynacji satanizmem inspirowa³ te¿ swojego czasu Romana Ko-
strzewskiego z zespo³u Kat. W¹tki satanistyczne, czy to na p³ytach, czy to na koncer-
tach, czy w tekstach utworów s¹ przez Nergala i jego kolegów traktowane bardziej na
zasadzie metafory i symbolu, ni¿ prostego, dos³ownego przekazu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
w tej sferze Nergal jest bardziej Crowleyowski ni¿ Laveyowski, czyli bardziej filozoficzny
ni¿ socjotechniczny. Z tych powodów kreacja artystyczna Nergala i zespo³u Behemoth
zwraca siê ku nieco innemu audytorium ni¿ wspomniana wczeœniej subkultura nasto-
letnich „satanistów” by³by to s³uchacz niepozbawiony dystansu do konwencji, raczej
krytyczny ni¿ wyznawczy. Dokonuj¹ce siê w tej twórczoœci podwa¿enie tradycji (tak¿e
chrzeœcijañskiej) ma w sumie charakter artystycznej prowokacji, zaœ w sensie spo³ecz-
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nym nie jest rebelianckie. Mo¿na je porównaæ do strategii charakterystycznych dla mo-
dernizmu (w sensie anglosaskim – sztuki eksperymentuj¹cej) „testuj¹cych” opór
materii jaki stanowi¹ utrwalone przyzwyczajenia publicznoœci. Reasumuj¹c – dzia³al-
noœæ Nergala winno siê w krytycznym os¹dzie lokowaæ raczej w sferze artystycznej ni¿
politycznej, czyli tam, gdzie swoboda ekspresji jest prawem, a nie wybrykiem.

Dr Miros³aw Pêczak, kulturoznawca, wyk³adowca na Wydziale Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta tygodnika „Polityka”.
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Pismo PREZESA ZARZ¥DU TVP

Warszawa, 16 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Jan Dworak
Przewodnicz¹cy
KRRiT

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy,
w odpowiedzi pismo Pana Przewodnicz¹cego z dnia 7 wrzeœnia br. nr WSW-051-

-1205/2011/3, przedstawiam stanowisko w sprawie zarzutów zawartych w wyst¹pie-
niu prezesa Zarz¹du G³ównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy ks. dr Bole-
s³awa Karcza.

Pragnê na pocz¹tek przedstawiæ osobê Adama Darskiego, pos³uguj¹cego siê arty-
stycznym pseudonimem „Nergal”. Jest on kompozytorem, producentem muzycznym,
multiinstrumentalist¹ i wokalist¹. P³yta jego zespo³u jako pierwsza w historii polskiej
muzyki znalaz³a siê na œwiatowej liœcie sprzeda¿y magazynu Billboard. Adam Darski
w rankingu Decibel Magazine zosta³ uznany za 17. najlepszego gitarzystê deathmetalo-
wego na œwiecie. W Polsce by³ czterokrotnie nominowany do muzycznej presti¿owej
nagrody Fryderyka, zosta³ laureatem Fryderyka 2010 za album roku w kategorii metal.

Po wielokrotnie opisywanej w prasie i przestawianej w mediach elektronicznych
walce Adama Darskiego z bia³aczk¹, sta³ siê dla wielu Polaków osob¹ kojarzon¹ z wal-
k¹ o ¿ycie i promowaniem idei przeszczepu szpiku. Udzieli³ wywiadów wszystkim wa¿-
niejszym pismom (Wprost, Newsweek, Przekrój, Pani), by³ tak¿e goœciem wielu
programów w ró¿nych stacjach telewizyjnych m.in. wiosn¹ bra³ udzia³ w programie
„Tomasz Lis na ¿ywo”. Wyst¹pi³ te¿ w spocie spo³ecznym Fundacji TVN „Nie jesteœ
sam”. Jest tzw. celebryt¹, obecnym w ¿yciu publicznym. Miêdzy innymi równie¿ z tego
powodu zosta³ zaproszony do programu.

Rola pana Adama Darskiego w programie „The Voice of Poland. Najlepszy g³os”
sprowadza siê wy³¹cznie do roli eksperta muzycznego. Pan Darski, jako jeden z nielicz-
nych polskich artystów, robi¹cych karierê za granic¹, ma za zadanie oceniaæ i treno-
waæ wokalistów. W programie wypowiada siê wy³¹cznie na tematy muzyczne, a nie
obyczajowe, œwiatopogl¹dowe czy religijne. Swoim zachowaniem, wypowiedziami oraz
postaw¹ nie narusza chrzeœcijañskiego systemu wartoœci i norm spo³ecznych oraz nie
obra¿a niczyich uczuæ religijnych. Dla telewizji publicznej nie bez znaczenia jest te¿
uniewinniaj¹cy wyrok S¹du Rejonowego w Gdyni w sprawie A. Darskiego, choæ oczywi-
œcie wyrok ten mo¿e podlegaæ krytycznej ocenie.

Telewizja Polska stara siê jak najrzetelniej wykonywaæ postawione przez ustawo-
dawcê zadania w zakresie kszta³towania programu. Tak¿e i w tej sprawie wywa¿eniu
podlega ustawowa zasada, która nakazuje „respektowaæ chrzeœcijañski system warto-
œci za podstawê przyjmuj¹c uniwersalne zasady etyki”, z obowi¹zkiem ukazywania ¿y-
cia spo³ecznego w ca³ej jego ró¿norodnoœci. Ustawow¹ powinnoœci¹ mediów
publicznych jest równie¿ sprzyjanie swobodnemu kszta³towaniu siê pogl¹dów obywa-
teli oraz formowaniu siê opinii publicznej, a tak¿e umo¿liwianie obywatelom i ich orga-
nizacjom uczestniczenie w ¿yciu publicznym poprzez prezentowanie zró¿nicowanych
pogl¹dów i stanowisk. Realizuj¹c te obowi¹zki zapewnimy w naszych programach
miejsce dla powa¿nej debaty o sprawach, które podniesione zosta³y przez Katolickie
Stowarzyszenie Dziennikarzy.

Nie oznacza to jednak, ¿e akceptujê niektóre zachowania Adama Darskiego, które jed-
nak maj¹ miejsce poza programami Telewizji Polskiej, w szczególnoœci zaœ publiczne
niszczenie Biblii. Mam jednak nadziejê, ¿e prezentowane na antenach TVP cykliczne au-
dycje religijne i transmisje z uroczystoœci koœcielnych œwiadcz¹ o naszych intencjach.

Z wyrazami szacunku

Juliusz Braun
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka
oraz senatora Macieja Klimy

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Panie Ministrze!
Raport Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego

przedstawi³ tragiczn¹ sytuacjê organizacyjn¹ w administracji pañstwowej.
S³u¿by publiczne dzia³aj¹ obok obowi¹zuj¹cych je regu³ i z ich pogwa³ceniem.

Pan premier podj¹³ ju¿ decyzjê w sprawie odpowiedzialnoœci politycznej
ministra obrony narodowej, który – jak sam siê przyzna³ – nawet nie wiedzia³,
jak Ÿle dzia³aj¹ niektóre jednostki w kierowanym przez niego resorcie.

Jednak raport sygnalizuje równie¿ b³êdy w postêpowaniu Biura Ochrony
Rz¹du, które nie podlega resortowi obrony narodowej. Jak Pan Minister odno-
si siê do postulatów uruchomienia mechanizmów odpowiedzialnoœci politycz-
nej za te niedoci¹gniêcia? Czy w³aœciwy, resortowy minister zdawa³ sobie
z nich sprawê?

Witold Idczak
Maciej Klima

OdpowiedŸ

Warszawa, 7 paŸdziernika 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 15 wrzeœnia 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-3987/11) dotycz¹cego oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatorów RP Pana Macieja Kli-
mê oraz Pana Witolda Idczaka podczas 83. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 wrzeœnia
2011 roku pragnê zauwa¿yæ, ¿e w wyst¹pieniu brak jest szczegó³owego odniesienia siê
do b³êdów w postêpowaniu Biura Ochrony Rz¹du, które mia³yby byæ zawarte w Rapor-
cie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego, w zwi¹zku z czym
trudno jest ustosunkowaæ siê do tak sformu³owanych zarzutów.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e Prezes Rady Ministrów wyznaczy³ Ministra
Obrony Narodowej jako organ wiod¹cy w wykonaniu zaleceñ Raportu Komisji Wypad-
ków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego i uporz¹dkowaniu regulacji odnosz¹cych siê
do specjalnego transportu lotniczego.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Miller
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

W ostatnich latach byliœmy œwiadkami wystêpowania w Polsce znacznej
iloœci niszczycielskich klêsk ¿ywio³owych i zjawisk atmosferycznych. Wydat-
ki ponoszone z bud¿etu pañstwa na likwidacjê skutków tych zdarzeñ siêgaj¹
setek milionów z³otych i pokrywane s¹ z kieszeni wszystkich podatników.
Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e staj¹c w obliczu ogromnego dramatu
osób poszkodowanych wskutek klêski ¿ywio³owej, nie sposób odmówiæ im
pomocy. Niemniej jednak taka postawa pañstwa mo¿e w dalszej perspekty-
wie prowadziæ do ugruntowania wœród opinii publicznej przeœwiadczenia, ¿e
nie warto ponosiæ dodatkowych kosztów ubezpieczenia, bo przecie¿ w wy-
padku zaistnienia strat spowodowanych kataklizmem pañstwo pokryje po-
niesione straty.

Wydaje siê zatem, ¿e jednym z elementów szeroko pojêtego systemu
przeciwdzia³ania negatywnym skutkom klêsk ¿ywio³owych powinno byæ
skuteczne promowanie ubezpieczenia od klêsk ¿ywio³owych. Najefektyw-
niejszym rozwi¹zaniem by³oby wprowadzenie powszechnego obowi¹zku
ubezpieczenia siê od klêsk ¿ywio³owych. Szczegó³owe unormowania mog³y-
by jednak przewidywaæ zró¿nicowanie sk³adki w zale¿noœci od natê¿enia
czynników ryzyka oraz od sytuacji materialnej danej osoby (w przypadku
osób najbiedniejszych sk³adka op³acana by³aby z bud¿etu pañstwa). Eksper-
ci w zakresie ubezpieczeñ podkreœlaj¹, ¿e rozwi¹zania tego typu z powodze-
niem funkcjonuj¹ w wielu innych krajach. Co wiêcej, zdaniem rzecznika
ubezpieczonych, wprowadzenie tego systemu mog³oby ograniczyæ liczne nie-
prawid³owoœci, jakie wystêpuj¹ obecnie w toku wyp³aty odszkodowañ (zani-
¿anie wysokoœci odszkodowania, opóŸnianie wyp³aty).

Zwracam siê zatem z wnioskiem o przeanalizowanie mo¿liwoœci przyjê-
cia stosownych przepisów w tym zakresie. W mojej ocenie, system ten powi-
nien d¹¿yæ do zapewnienia maksymalnej efektywnoœci przy jak najmniej-
szym obci¹¿eniu bud¿etu gospodarstw domowych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Stanowisko
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 26 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Jan Vincent-Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu przesy³am, wed³ug w³aœciwoœci, tekst oœwiadczenia senatora Ryszar-

da Knosali przes³anego przez Marsza³ka Senatu RP dnia 15 wrzeœnia br., znak
BPS/DSK-043-3991/11 do Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, w sprawie mo¿liwoœci
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przyjêcia przepisów w zakresie wprowadzenia obowi¹zkowego ubezpieczenia od klêsk
¿ywio³owych. Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozpatrzenie sprawy i przekaza-
nie odpowiedzi na rêce Marsza³ka Senatu RP.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior

Stanowisko
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 4 paŸdziernika 2011 r.

Pan
Jerzy Miller
Minister Spraw Wewnêtrznych
i Administracji

Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu przesy³am, zgodnie z w³aœciwoœci¹, oœwiadczenie senatora Ryszarda

Knosali z³o¿one na 83. posiedzeniu Senatu w dniu 14 wrzeœnia 2011 r., skierowane do
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, a nastêpnie przekazane do Ministra Finansów.
Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach
administracji rz¹dowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z póŸn. zm.) dzia³ sprawy we-
wnêtrzne obejmuje sprawy zarz¹dzania kryzysowego, którego dotyczy przedmiotowe
oœwiadczenie.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Wies³aw Szczuka

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 26 paŸdziernika 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 15 wrzeœnia 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-3991/11) przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Ryszarda
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Knosalê podczas 83. posiedzenia Senatu RP w sprawie mo¿liwoœci przyjêcia przepisów
w zakresie obowi¹zkowego ubezpieczenia od skutków klêsk ¿ywio³owych, przekazane-
go zgodnie z w³aœciwoœci¹ przez Ministra Finansów, uprzejmie przedstawiam nastêpu-
j¹ce informacje.

Minister Spraw Wewnêtrznych powo³a³ zespó³ roboczy ds. wprowadzenia w kraju
powszechnego systemu ubezpieczeñ od skutków klêsk ¿ywio³owych. W pracach ww.
zespo³u uczestnicz¹ przedstawiciele administracji rz¹dowej (Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych i Administracji oraz Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa), Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polskiej Izby Ubezpieczeñ i Rzecznika Praw Ubezpie-
czonych.

Podstawowym zadaniem ww. zespo³u jest opracowanie systemu ubezpieczeñ zapew-
niaj¹cego bezpieczeñstwo rodzinom i osobom, które na skutek dzia³ania ¿ywio³u
utraci³y mo¿liwoœæ korzystania z domu lub mieszkania. Zespó³ d¹¿y do stworzenia
kompleksowego rozwi¹zania zak³adaj¹cego powszechnoœæ ubezpieczeñ.

Dotychczas w ramach prac zespo³u:
� przeanalizowano dane odnoœnie do zmian klimatu w Polsce,
� przeanalizowano i okreœlono dane dotycz¹ce przedmiotu ubezpieczenia, tj. liczbê

budynków mieszkalnych w podziale na obiekty w mieœcie i na wsi oraz formê w³as-
noœci,

� przeanalizowano straty w budynkach mieszkalnych spowodowane przez ostatnie
zdarzenia o charakterze klêsk ¿ywio³owych,

� przeanalizowano dane dotycz¹ce pomocy pañstwa dla osób i rodzin, które ponios³y
straty w gospodarstwach domowych,

� dokonano analizy przepisów krajowych i wspólnotowych dotycz¹cych pomocy
pañstwa w zakresie ubezpieczeñ od skutków klêsk ¿ywio³owych.

Zespó³ przeanalizowa³ ponadto przygotowany przez Polsk¹ Izbê Ubezpieczeñ „Prze-
gl¹d systemów ubezpieczenia ryzyk katastroficznych w wybranych krajach Unii Euro-
pejskiej”, w szczególnoœci systemy ubezpieczeñ obowi¹zuj¹ce w Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Austrii, Rumunii, Francji, Szwajcarii. Pozytywne doœwiadczenia innych
krajów w ww. zakresie mog¹ zostaæ wykorzystane przy wypracowaniu rozwi¹zania op-
tymalnego w polskich warunkach.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e kraje Unii Europejskiej pod¹¿aj¹ dwiema drogami,
których wspólnym celem jest zapewnienie powszechnoœci ubezpieczeñ. Jedn¹ z nich
jest system zachêt dla podmiotów przystêpuj¹cych do ubezpieczenia, drug¹ – wprowa-
dzenie obowi¹zku ubezpieczenia. Liczba podmiotów ubezpieczonych przek³ada siê bez-
poœrednio na wysokoœæ sk³adki ubezpieczeniowej.

Obecnie zespó³ analizuje mo¿liwoœæ objêcia ubezpieczeniem jak najwiêkszej liczby
podmiotów zagro¿onych zdarzeniami klêskowymi, przy ewentualnym zaanga¿owaniu
œrodków bud¿etu pañstwa. Zak³ada siê, ¿e winny to byæ ubezpieczenia proste, które
gwarantuj¹ jednolite zasady likwidacji szkód. Rozwa¿ane jest tak¿e wypracowanie sys-
temu ewentualnych dop³at ze œrodków bud¿etu pañstwa do indywidualnych sk³adek
na ubezpieczenia.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. W³odzimierz Karpiñski
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Przepisy z zakresu promocji zatrudnienia przewiduj¹ wiele instrumen-
tów, których celem jest ograniczenie zjawiska bezrobocia. Mam tu na myœli
na przyk³ad mo¿liwoœæ ubiegania siê przez bezrobotnego o dofinansowanie
zwi¹zane z zamiarem podjêcia przez niego dzia³alnoœci gospodarczej. Przed-
miotowa kwestia zosta³a szczegó³owo uregulowana w rozporz¹dzeniu mini-
stra pracy i polityki spo³ecznej z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie
dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposa¿enia lub dopo-
sa¿enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawa-
nia bezrobotnemu œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej. W §7
rozporz¹dzenia wskazano dwie kategorie przes³anek, które musz¹ zostaæ
zweryfikowane przez w³aœciwego starostê przed podjêciem decyzji o przy-
znaniu dofinansowania. Po pierwsze, oceniane s¹ przes³anki o charakterze
formalnym, czyli kompletnoœæ wniosku i sytuacja wnioskodawcy. Przyznanie
dofinansowania uzale¿nione jest jednak równie¿ od tego, czy starosta dyspo-
nuje odpowiednimi œrodkami na ten cel. O uwzglêdnieniu lub odmowie u-
wzglêdnienia wniosku o dofinansowanie starosta powiadamia bezrobotnego
w formie pisemnej w terminie trzydziestu dni od dnia z³o¿enia kompletnego
wniosku. W przypadku nieuwzglêdnienia wniosku starosta podaje przyczy-
nê odmowy.

Wydaje siê jednak, ¿e obowi¹zuj¹ca obecnie odformalizowana forma roz-
patrywania wniosku mo¿e byæ krzywdz¹ca dla wnioskodawcy szczególnie
w przypadku odmownego za³atwienia wniosku. Bezrobotny nie mo¿e bo-
wiem poddaæ stanowiska starosty pod ocenê innego organu. Nie ma mo¿liwo-
œci odwo³ania siê od otrzymanej pisemnej informacji. Oczywiœcie nie chodzi
w tym miejscu o przypadki, gdy odmowa wynika z braku œrodków, ale o sy-
tuacje, kiedy starosta – zdaniem bezrobotnego – niew³aœciwie oceni³ prze-
s³anki formalne dotycz¹ce wniosku lub osoby bezrobotnego.

Maj¹c to na uwadze, proszê Pani¹ Minister o ewentualne podjêcie dzia³añ
w celu zagwarantowania bezrobotnym mo¿liwoœci z³o¿enia odwo³ania od
stanowiska starosty.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE PRACY
i POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 5.10.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Ryszarda Knosali z dnia 14 wrzeœnia

2011 r., znak: BPS/DSK-043-3991/11, w sprawie dokonania zmian w przepisach
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póŸn. zm.), które stwarza³yby bezrobotnym mo¿li-
woœæ sk³adania odwo³ania od nieuwzglêdnionych przez starostów wniosków o przyzna-
nie œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, uprzejmie informujê.
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Pomoc w postaci przyznania jednorazowo œrodków Funduszu Pracy na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej znajduje unormowanie w przepisie art. 46 ust. 1 pkt 2
ww. ustawy, zaœ szczegó³owe warunki przyznawania osobom bezrobotnym ww. wspar-
cia okreœlaj¹ przepisy rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 lip-
ca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposa¿enia
lub doposa¿enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawa-
nia bezrobotnemu œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 155,
poz. 922).

Sugerowana przez Pana Senatora zmiana powo³anych wy¿ej przepisów, sprowa-
dzaj¹ca siê do wprowadzenia w ww. ustawie regulacji umo¿liwiaj¹cej rozstrzyganie
w przedmiocie odmowy uwzglêdnienia wniosku o przyznawanie œrodków na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej w drodze decyzji administracyjnej, od której przys³ugiwa³oby
prawo wniesienia odwo³ania do II instancji, w aktualnym stanie prawnym wymaga
wnikliwego rozwa¿enia. Z obowi¹zuj¹cych w ww. zakresie uregulowañ, zawartych
w art. 46 ustawy, stanowi¹cych ¿e „starosta z Funduszu Pracy mo¿e bezrobotnemu
przyznaæ...” wynika, ¿e ustawodawca przes¹dzi³ w sposób jednoznaczny, ¿e nie ka¿dy
bezrobotny deklaruj¹c podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, otrzyma publiczne œrodki
Funduszu Pracy. Z ww. przepisu jednoznacznie wynika, ¿e w odró¿nieniu np. od in-
nych œwiadczeñ okreœlonych w ww. ustawie, np. zasi³ku dla bezrobotnych, dofinanso-
wanie z Funduszu Pracy na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej nie ma charakteru
obligatoryjnego, a zatem starosta przy rozpatrywaniu wniosku bezrobotnego w przed-
miocie przyznania œrodków, przed udzieleniem wsparcia ma mo¿liwoœæ dokonania oce-
ny z uwzglêdnieniem uwarunkowañ wystêpuj¹cych na lokalnym rynku pracy
i dokonania optymalnego wyboru w indywidualnej sprawie. Zatem nie wydaje siê uza-
sadnione aby aktualnie obowi¹zuj¹ca procedura zwi¹zana z uwzglêdnieniem wnios-
ków o dofinansowanie lub z odmow¹ ich uwzglêdnienia, uleg³a zmianie, tj. aby
rozstrzygniêcie o uwzglêdnieniu /odmowie uwzglêdnienia wniosku zapada³o w formie
decyzji administracyjnych, a w konsekwencji podlega³o kontroli s¹dowej. W sytuacji
ci¹gle rosn¹cego zainteresowania bezrobotnych uzyskaniem jednorazowo œrodków na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, uwzglêdnianie wniosków bezrobotnych w formie
decyzji administracyjnych spowodowa³oby znaczne wyd³u¿enie w czasie terminu roz-
patrywania wniosków o przyznanie bezrobotnemu œrodków obejmuj¹ce okres od dnia
z³o¿enia wniosku do dnia uprawomocnienia siê decyzji administracyjnej w toku in-
stancji, a tak¿e tysi¹ce spraw s¹dowych wszczynanych w ka¿dym roku tylko w przy-
padku odmowy uwzglêdnienia wniosku o przyznanie œrodków na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej.

Pragnê podkreœliæ, ¿e o ile w 2007 r. na ten cel wydatkowano w skali kraju kwotê
536,7 mln z³ przyznaj¹c œrodki Funduszu Pracy 44.452 osobom bezrobotnym, to w ro-
ku 2009 starostowie uwzglêdnili 63.964 wnioski bezrobotnych na kwotê 1 mld 093 mln z³,
a w 2010 r. – 77.017 wniosków na kwotê 1 mld 389 mln z³.

Z przyjêtego w art. 46 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, uregulowania wynika, ¿e przyzna-
wanie œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej nastêpuje na podstawie umowy,
a w przypadku niewywi¹zania siê z obowi¹zku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
albo gdy naruszone zosta³y inne warunki umowy dotycz¹ce przyznania tych œrodków,
dochodzenie roszczeñ z tytu³u zawartej umowy nastêpuje na podstawie przepisów Ko-
deksu postêpowania cywilnego. W wyniku powy¿szych uregulowañ, w okreœlonym
w art. 9 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy, katalogu spraw które starosta rozstrzyga w formie
decyzji administracyjnych, ustawodawca nie uwzglêdni³ spraw w przedmiocie uwzglêd-
niania wniosków o przyznanie œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.

Przedstawiaj¹c powy¿sze nie widzê mo¿liwoœci zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów
w przedmiocie uwzglêdniania wniosków o przyznanie osobom bezrobotnym œrodków
Funduszu Pracy na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.

Z powa¿aniem

Czes³awa Ostrowska
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

W myœl art. 71 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s¹dowych
i egzekucji „komornik odpowiada dyscyplinarnie za zawinione dzia³ania lub
zaniechania”. Stronami wszczêtego wskutek tych naruszeñ postêpowania
dyscyplinarnego, zgodnie z art. 75f ustawy, s¹ wy³¹cznie wnioskodawca, czy-
li podmiot, który z³o¿y³ wniosek o wszczêcie postêpowania dyscyplinarnego,
oraz obwiniony komornik, asesor lub aplikant komorniczy, przeciwko któremu
z³o¿ono przedmiotowy wniosek. Rozwi¹zanie to ró¿ni siê zatem od analogicz-
nych procedur reguluj¹cych postêpowanie dyscyplinarne przeciwko adwoka-
tom oraz radcom prawnym, bowiem ustawa o komornikach s¹dowych
i egzekucji nie przyznaje w takim przypadku pokrzywdzonemu statusu strony.
Dla porównania, art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach praw-
nych stanowi, i¿ „stronami w postêpowaniu dyscyplinarnym s¹ oskar¿yciel,
obwiniony i pokrzywdzony”, a ust. 4 niniejszego przepisu uœciœla, i¿ „pokrzyw-
dzonym jest osoba, której dobro prawne zosta³o bezpoœrednio naruszone po-
stêpowaniem radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego”.

Brak analogicznego zapisu w ustawie o komornikach s¹dowych i egzeku-
cji jest wysoce krzywdz¹cy, albowiem osoba pokrzywdzona przez komornika
nie mo¿e uczestniczyæ w prowadzonym postêpowaniu dyscyplinarnym, nie
ma dostêpu do akt tego postêpowania, a tak¿e pozbawiona jest mo¿liwoœci
wniesienia odwo³ania od rozstrzygniêcia s¹du dyscyplinarnego. Wydaje siê,
¿e w przedstawionej sytuacji trudno wskazaæ racjonalne przes³anki, które
przemawia³yby za zró¿nicowaniem sytuacji prawnej osób pokrzywdzonych
przez komornika i osób, które ucierpia³y na skutek dzia³añ przedstawicieli in-
nych zawodów prawniczych.

Uwa¿am zatem, i¿ w pe³ni uzasadnione jest podjêcie dzia³añ legislacyj-
nych, których celem jest nadanie osobie pokrzywdzonej przez komornika sta-
tusu strony w toczonym przeciwko niemu postêpowaniu dyscyplinarnym.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 26.09.2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Ryszarda Knosalê pod-

czas 83. posiedzenia Senatu RP i przekazane Ministrowi Sprawiedliwoœci pismem
z dnia 15 wrzeœnia 2011 r. nr BPS/DSK-043-3992/11, uprzejmie przedstawiam Pani
Marsza³ek stanowisko w sprawie.

Komornik s¹dowy jako funkcjonariusz publiczny, chocia¿ nie jest organem w³adzy
publicznej, w³adzê tak¹ w istocie sprawuje. Upowa¿niony jest bowiem do ingerencji
w sferê praw i wolnoœci obywatelskich poprzez nak³adanie kar, stosowanie przymusu
bezpoœredniego czyli korzysta z atrybutów w³adzy (por. pojêcie „w³adzy publicznej”
w wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/2000, OTK ZU
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2001/8 poz. 256 oraz uzasadnienie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 20 stycz-
nia 2004 r., SK 26/2003, OTK ZU 2004/1A poz. 3).

Komornik s¹dowy podlega sta³emu nadzorowi judykacyjnemu (ka¿da jego czyn-
noœæ mo¿e byæ zaskar¿ona do s¹du), oraz nadzorowi administracyjnemu prezesa s¹du
rejonowego, który ocenia szybkoœæ, sprawnoœæ i rzetelnoœæ postêpowania egzekucyjne-
go, kontroluje prawid³owoœæ prowadzenia biurowoœci i rachunkowoœci kancelarii, oraz
bada kulturê pracy komornika.

Komornik zobowi¹zany jest do kierowania siê zasadami bezstronnoœci w powierzo-
nych mu czynnoœciach i nie mo¿e reprezentowaæ ani interesów wierzyciela, ani d³u¿nika.

Ustawodawca podda³ szczególnie rygorystycznym regulacjom prawnym zasady
nadzoru nad komornikami. Wskaza³ bezwzglêdne przes³anki usuwania komorników
z zawodu. I tak, Minister Sprawiedliwoœci obligatoryjnie zawiesza komornika w czyn-
noœciach, je¿eli jest przeciwko niemu prowadzone postêpowanie o umyœlne przestêp-
stwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe,
a odwo³uje ze stanowiska je¿eli zosta³ prawomocnie skazany za umyœlne przestêpstwo
lub umyœlne przestêpstwo skarbowe.

Zawód komornika nie nale¿y do tzw. wolnych zawodów, jego status jest jedynie do
tych zawodów zbli¿ony. Pomimo ¿e komornik prowadzi dzia³alnoœæ egzekucyjn¹ „na
w³asny rachunek” nie jest jednak przedsiêbiorc¹ w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155,
poz. 1905 z póŸn. zm.).

Status komornika s¹dowego nie mo¿e zatem byæ porównywany ze statusem adwo-
kata czy radcy prawnego. Zarówno adwokat jak i radca prawny œwiadcz¹ us³ugi z za-
kresu szeroko pojêtej pomocy prawnej, na podstawie umowy zlecenia z mocodawc¹.
Treœæ tej umowy nie podlega kontroli przez podmioty zewnêtrzne.

Przy ocenie zasad udzia³u pokrzywdzonego w postêpowaniach dyscyplinarnych,
dotycz¹cych komorników s¹dowych nale¿y mieæ na uwadze wszystkie przedstawione
powy¿ej zasady ustrojowe zawodu komornika oraz ró¿nice w stosunku do innych za-
wodów prawniczych. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, i¿ komornik s¹dowy wykonuje zawód, który
niejako „z natury” stawia go w sytuacji swoistego konfliktu z d³u¿nikiem czy te¿ z wie-
rzycielem je¿eli egzekucja bêdzie bezskuteczna.

Przechodz¹c do meritum sprawy, stwierdziæ nale¿y, ¿e z uwagi na charakter zawo-
du komornika, ewentualny pokrzywdzony, nie powinien mieæ inicjatywy uruchamia-
j¹cej postêpowanie dyscyplinarne.

Pogl¹d taki uzasadnia wskazany powy¿ej charakter postêpowañ egzekucyjnych
tj. ich naturalna spornoœæ.

Gdyby uczestnicy postêpowania egzekucyjnego uzyskali uprawnienie do bezpoœred-
niego sk³adania wniosków dyscyplinarnych, to ³atwo tego typu uprawnienie mog³oby
zostaæ wykorzystane w celu blokowania tego postêpowania. Poza powy¿szym nale¿y
te¿ braæ pod uwagê uwarunkowania praktyczne i prawne. W 2010 r. do komorników
wp³ynê³o ponad 3 mln spraw. Gdyby jedynie w czêœci tych spraw strony postêpowañ
egzekucyjnych uruchamia³y dyscyplinarny tryb postêpowañ komorniczych, to spowo-
dowa³oby to koniecznoœæ znacznego rozbudowania struktur s¹downictwa dyscyplinar-
nego albo doprowadzi³oby do przewlek³oœci postêpowañ dyscyplinarnych.

Problemy powsta³yby tak¿e w s¹dach okrêgowych – wydzia³ach karnych odwo³aw-
czych, które rozpoznaj¹ odwo³ania od orzeczeñ dyscyplinarnych komorników s¹do-
wych, gdyby „pokrzywdzona” strona postêpowania egzekucyjnego posiada³a prawo
zaskar¿ania orzeczeñ I instancji.

Delikty dyscyplinarne komorników przedawniaj¹ siê z up³ywem 3 lat. Jest to bar-
dzo krótki okres za¿ywszy, i¿ do trybu postêpowania dyscyplinarnego maj¹ zastosowa-
nie rygorystyczne zasady procedury karnej. Wprowadzenie do ustawy przepisu
wyd³u¿aj¹cego czas trwania postêpowania dyscyplinarnego, a tak by³oby w wypadku
nadania uprawnieñ strony kolejnym podmiotom (dodatkowe zawiadomienia, wnioski
dowodowe, zaskar¿anie orzeczeñ), mog³oby prowadziæ do przedawnienia deliktów dys-
cyplinarnych, a w konsekwencji koniecznoœæ umarzania tych postêpowañ. Przyk³a-
dem mo¿e byæ sprawa komornika, któremu postawiono ponad 480 zarzutów.
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Dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu dyscyplinarnym w charakterze stron 480
pokrzywdzonych, w praktyce uniemo¿liwia³oby prawomocne zakoñczenie tego postê-
powania w okresie trzech lat.

Powy¿sze nie przekreœla prac nad koncepcjami nowych regulacji prawnych, które
w sposób niezagra¿aj¹cy przedawnieniem spraw dyscyplinarnych, umo¿liwi³yby stro-
nie postêpowania egzekucyjnego udzia³ w postêpowaniu dyscyplinarnym przeciwko
komornikom. Rozwi¹zania te jednak musz¹ zostaæ szczegó³owo przeanalizowane, tak
aby osi¹gnê³y po¿¹dany cel.

Zasadnym wydaje siê wprowadzenie regulacji umo¿liwiaj¹cych np. dorêczenie po-
krzywdzonemu prawomocnego odpisu orzeczenia dyscyplinarnego (wraz z uzasadnie-
niem je¿eli zosta³o ono sporz¹dzone), po to aby pokrzywdzony móg³ zapoznaæ siê z jego
treœci¹ i ewentualnie wykorzystaæ zawarte w orzeczeniu informacje w celu dochodzenia
swoich roszczeñ przed s¹dem powszechnym, w drodze roszczenia cywilnego. Alterna-
tywnie rozwa¿enia wymaga uprawnienie pokrzywdzonego, do brania udzia³u, w postê-
powaniu dyscyplinarnym, w charakterze oskar¿yciela posi³kowego, po z³o¿eniu przez
niego stosownego oœwiadczenia. W takiej sytuacji konieczne by³oby zobowi¹zanie pod-
miotu, który z³o¿y³ wniosek o wszczêcie postêpowania dyscyplinarnego, do powiado-
mienia ujawnionego pokrzywdzonego o takim uprawnieniu.

Zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów zostan¹ przeanalizowane przy najbli¿szej nowe-
lizacji ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji.

Z wyrazami szacunku

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

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Analiza obowi¹zuj¹cych przepisów prawa sk³ania do postawienia tezy,
¿e nie przewiduj¹ one ¿adnych norm, które pozwoli³yby na jednoznaczn¹ oce-
nê prawn¹ sytuacji, w jakiej znalaz³y siê osoby transseksualne.

Aktualnie osoby te, jeœli zechc¹ uregulowaæ swoj¹ sytuacjê prawn¹, zmu-
szone s¹ oprzeæ siê na wypracowanym przez orzecznictwo s¹dów, a zatem
niewi¹¿¹cym, modelu postêpowania. Postêpowanie to polega na z³o¿eniu po-
zwu przeciwko w³asnym rodzicom o ustalenie p³ci i prowadzone jest w oparciu
o art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywil-
nego. Wskazany przepis stanowi, ¿e „powód mo¿e ¿¹daæ ustalenia przez s¹d
istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym inte-
res prawny”. Na tej podstawie mo¿na nastêpnie, na drodze postêpowania
administracyjnego, ¿¹daæ dokonania dodatkowej wzmianki w akcie urodze-
nia, odnosz¹cej siê do p³ci i imienia wnioskodawcy.

Opisany stan rzeczy sprawia, ¿e wskazane osoby, oprócz ogromnego
dyskomfortu psychicznego zwi¹zanego z zaburzeniem identyfikacji p³ciowej,
staj¹c przed s¹dem, napotykaj¹ dalsze problemy wynikaj¹ce z braku usta-
nowionych regu³ postêpowania (nie wiadomo chocia¿by, jakie dokumenty na-
le¿y do³¹czyæ do pozwu). Pewn¹ w¹tpliwoœæ mo¿e budziæ tak¿e obecna
praktyka polegaj¹ca na koniecznoœci skierowania pozwu przez osobê trans-
seksualn¹ przeciw w³asnym rodzicom. Brak ustanowionych prawnie jedno-
znacznych regu³ postêpowania odnosz¹cych siê do opisanego przypadku
powoduje równie¿ niepewnoœæ po stronie organu orzekaj¹cego.

Wydaje siê zatem, ¿e w istocie mamy tu do czynienia ze swoist¹ luk¹
w prawie. Oczywiœcie przedstawiony problem mo¿e budziæ pewne kontro-
wersje, niemniej jednak zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o zweryfikowanie
potrzeby ustanowienia w³aœciwych przepisów odnosz¹cych siê do przedmio-
towego zagadnienia.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 paŸdziernika 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na oœwiadczenie pana senatora Ryszarda Knosali, przekazane przy

piœmie z dnia 15 wrzeœnia 2011 r., nr BPS/DSK-043-3992/11, dotycz¹ce problematy-
ki osób transseksualnych, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem, wyra¿onym w oœwiadczeniu, ¿e dotychczas ukszta³to-
wana w drodze orzecznictwa s¹dowego praktyka zmiany p³ci przy wykorzystaniu in-
strumentów cywilnoprawnych jest obarczona wieloma mankamentami i nie rozstrzyga
wszystkich kwestii zapewniaj¹cych zgodnoœæ dzia³añ, towarzysz¹cych procedurom
medycznym, z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym. Z tego wzglêdu zachodzi koniecz-
noœæ kompleksowego uregulowania problematyki zmiany p³ci. Rozwi¹zania tego zagad-
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nienia nale¿y jednak poszukiwaæ na drodze regulacji publicznoprawnej, przez opraco-
wanie i uchwalenie aktu prawnego, który unormowa³by sytuacjê osób transseksual-
nych. Akt ten powinien okreœlaæ przes³anki materialnoprawne wskazuj¹ce na istnienie
tzw. dysforii p³ciowej, których zaistnienie pozwala³oby na ubieganie siê o zmianê przy-
nale¿noœci do p³ci oraz procedurê i organy uprawnione do stwierdzania tych okoliczno-
œci. Wspomniana regulacja powinna tak¿e przes¹dzaæ o trybie postêpowania,
w którego ramach przebiega³aby procedura (tryb s¹dowy lub administracyjny), rodzaju
rozstrzygniêcia (orzeczenie, decyzja, zaœwiadczenie) i jego skutkach w zakresie danych
zawartych w aktach stanu cywilnego. Akt ten powinien w jednoznaczny sposób prze-
s¹dzaæ, czy zmiana p³ci wpisanej w akcie urodzenia jest dopuszczalna po wykonaniu
zabiegu korekcyjnego, czy te¿ zabieg taki nie jest konieczny.

W przypadku koniecznoœci takiego zabiegu nale¿a³oby wprowadziæ regulacjê publicz-
noprawn¹, okreœlaj¹c¹ dopuszczalnoœæ i warunki przeprowadzenia takich zabiegów
oraz jednoznacznie uchylaj¹c¹ zagro¿enie odpowiedzialnoœci¹ karn¹. Przyjmuj¹c le-
galnoœæ takich dzia³añ medycznych nale¿a³oby z kolei rozwa¿yæ, kto i przy spe³nieniu
jakich warunków (wiek, stan cywilny itp.) móg³by poddaæ siê tym dzia³aniom. Akt ten
powinien okreœlaæ problematykê zmiany danych osobowych w dokumentach spo-
rz¹dzanych po zmianie p³ci w stosunku do okolicznoœci sprzed tego zdarzenia (dotyczy
to np. œwiadectw pracy, dyplomów, œwiadectw szkolnych, certyfikatów kwalifikacyj-
nych). Poza tym aktem nale¿a³oby prowadziæ równoleg³e prace legislacyjne zmierzaj¹ce
do uregulowania skutków zmiany p³ci w obszarze stosunków prawnorodzinnych (pro-
blematyka rozwi¹zania ma³¿eñstw osób pozostaj¹cych w takich zwi¹zkach), jak te¿
w obszarze zabezpieczenia spo³ecznego (z uwagi na zró¿nicowanie okresów pracy upraw-
niaj¹cych do nabycia uprawnieñ emerytalnych w zale¿noœci od p³ci).

Przedmiotowa regulacja dotyczy³aby ró¿nych obszarów stosunków spo³ecznych re-
gulowanych przez przepisy zarówno prawa publicznego, jak i prywatnego. Z tego wzglê-
du uzasadnione wydaje siê utworzenie miêdzyresortowego zespo³u do opracowania
stosownych rozwi¹zañ prawnych w omawianym zakresie. W pracach tego zespo³u po-
winny wzi¹æ udzia³ w³aœciwe organy – w szczególnoœci ministrowie w³aœciwi do spraw
administracji publicznej, spraw wewnêtrznych, zdrowia, pracy, zabezpieczenia spo³ecz-
nego, sprawiedliwoœci, jak równie¿ przedstawiciele Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Cywilnego oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

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

Pragnê podnieœæ problem niewystarczaj¹cej ochrony interesów osób z zabu-
rzeniami psychicznymi w zakresie ustanawiania na ich rzecz pe³nomocnika
z urzêdu w postêpowaniu przed s¹dem opiekuñczym.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym art. 48 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego s¹d ma mo¿liwoœæ ustanowienia dla osoby,
której postêpowanie dotyczy bezpoœrednio, adwokata z urzêdu, nawet bez
z³o¿enia wniosku, je¿eli osoba ta ze wzglêdu na stan zdrowia psychicznego
nie jest zdolna do z³o¿enia wniosku, a s¹d uzna udzia³ adwokata w danej
sprawie za potrzebny. Wydaje siê jednak, i¿ fakultatywna mo¿liwoœæ udzie-
lenia pomocy prawnej osobie chorej psychicznie nie stanowi w tym przypad-
ku wystarczaj¹cej gwarancji ochrony jej praw w toku procesu s¹dowego.
Szczególne w¹tpliwoœci budzi fakt, ¿e sêdzia – nie posiadaj¹c przecie¿ z regu-
³y wiedzy specjalistycznej z dziedziny psychiatrii – mo¿e b³êdnie oceniæ zdol-
noœæ pods¹dnego do nale¿ytego prowadzenia swoich spraw i nie przyznaæ
mu pomocy prawnej. W konsekwencji osoba taka bêdzie wystêpowaæ
w sprawie samodzielnie, przez co jej zdolnoœæ do w³aœciwej obrony swoich in-
teresów mo¿e zostaæ istotnie ograniczona.

Jak siê wydaje, opisanej sytuacji mo¿na zapobiec poprzez wprowadze-
nie do wskazanego na wstêpie przepisu zmiany w postaci obligatoryjnego
nakazu ustanowienia w takim przypadku adwokata z urzêdu. Proszê zatem
Pani¹ Minister o rozwa¿enie przedmiotowej kwestii.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Stanowisko

Warszawa, 2011.09.30

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z koniecznoœci¹ pozyskania przez Ministerstwo Zdrowia dodatkowych

danych niezbêdnych do udzielenia odpowiedzi na pismo Pani Anny Sztark, Wicemar-
sza³ka Senatu (znak: BPS/DKS-043-3993/11), przy którym przes³ane zosta³o oœwiad-
czenie Senatora Ryszarda Knosali, dotycz¹ce niedostatecznej ochrony prawnej osób
cierpi¹cych na zaburzenia psychiczne w zakresie ustanowienia na ich rzecz pe³nomoc-
nika z urzêdu w postêpowaniu przed s¹dem, zwracam siê do Pana Marsza³ka z uprzej-
m¹ proœb¹ o przed³u¿enie terminu udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe
oœwiadczenie.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ odpowiedŸ zostanie udzielona niezw³ocznie
po uzyskaniu niezbêdnych informacji.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Andrzej W³odarczyk
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.10.21

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pani Anny Sztark, Wicemarsza³ka Senatu (BPS/DSK-043-

-3993/11), przy którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Ryszar-
da Knosalê, dotycz¹ce niedostatecznej ochrony prawnej osób cierpi¹cych na zaburze-
nia psychiczne w zakresie ustanowienia na ich rzecz pe³nomocnika z urzêdu
w postêpowaniu przed s¹dem, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Zdrowie psychiczne jest w Polsce uznawane za fundamentalne dobro osobiste cz³o-
wieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi nale¿y do podstawowych
obowi¹zków organów w³adzy publicznej.

Zagadnienia zwi¹zane z ochron¹ osób cierpi¹cych na zaburzenia psychiczne zosta-
³y uregulowane w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. Nr 111, poz. 535, z póŸn. zm.) zwanej dalej ustaw¹. Zgodnie z art. 48 ustawy s¹d
mo¿e ustanowiæ dla osoby, której postêpowanie dotyczy bezpoœrednio, adwokata
z urzêdu, nawet bez z³o¿enia przez tê osobê wniosku, je¿eli osoba ta ze wzglêdu na stan
zdrowia psychicznego nie jest zdolna do z³o¿enia takiego wniosku, a s¹d uzna udzia³
adwokata w sprawie za potrzebny.

U¿yte w przedmiotowej regulacji sformu³owanie „s¹d mo¿e” oznacza, ¿e ocena za-
sadnoœci ustanowienia adwokata z urzêdu nale¿y do s¹du orzekaj¹cego, jednak¿e nie
oznacza ona ca³kowitej dowolnoœci. W przypadku gdy okolicznoœci sprawy uzasadniaj¹
stwierdzenie, ¿e uczestnik postêpowania nie mo¿e sam broniæ swoich praw, s¹d ma
obowi¹zek ustanowienia dla niego adwokata z urzêdu (postanowienie S¹du Najwy¿sze-
go z dnia 22 kwietnia 2010 r. V CSK 384/09).

Niezale¿nie od powy¿szego nale¿y zauwa¿yæ, i¿ analogiczne uregulowanie wystêpu-
je w postêpowaniu o ubezw³asnowolnienie. Zgodnie z art. 560 Kodeksu postêpowania
cywilnego w sprawach o ubezw³asnowolnienie, o uchylenie oraz zmianê ubezw³asno-
wolnienia s¹d mo¿e ustanowiæ dla osoby, której dotyczy wniosek o ubezw³asnowolnie-
nie lub dla osoby ubezw³asnowolnionej, adwokata lub radcy prawnego z urzêdu nawet
bez jej wniosku, je¿eli osoba ta ze wzglêdu na stan zdrowia psychicznego nie jest
zdolna do z³o¿enia takiego wniosku, a s¹d uzna udzia³ adwokata lub radcy prawnego
za zasadny.

W mojej opinii uregulowania prawne zawarte w chwili obecnej w art. 48 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego gwarantuj¹ równowagê pomiêdzy ochron¹ praw osób
cierpi¹cych na zaburzenia psychiczne, a ich prawem do samostanowienia. Obligatoryj-
ne zapewnienie osobom chorym psychicznie w postêpowaniach prowadzonych na pod-
stawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego pe³nomocnika z urzêdu mog³oby byæ
postrzegane, jako ograniczenie ich praw i swobody wyboru reprezentanta podczas to-
cz¹cego siê postêpowania s¹dowego. Ponadto przyjêcie obligatoryjnego trybu ustano-
wienia pe³nomocnika wi¹za³oby siê z góry przyjêtym a stygmatyzuj¹cym za³o¿eniem, i¿
ka¿da osoba cierpi¹ca na zaburzenia psychiczne, z racji tego typu schorzenia posiada
deficyty uniemo¿liwiaj¹ce podejmowanie przez ni¹ samodzielnych dzia³añ, w tym rów-
nie¿ zwi¹zanych z reprezentowaniem w³asnych interesów przed s¹dem.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Andrzej W³odarczyk
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Panie Ministrze!
Jako wykonuj¹cy mandat senatora, zwracam siê do Pana Ministra

w imieniu mieszkañców gminy Skoroszyce, w powiecie nyskim, w wojewódz-
twie opolskim, o podjêcie natychmiastowych dzia³añ w zwi¹zku ze sk³adowis-
kiem odpadów w Skoroszycach. Obecnie, wed³ug moich wyborców, dochodzi
do ska¿enia wody i gruntu, a to zagra¿a zdrowiu i ¿yciu ludzi.

Grunt, na którym aktualnie znajduje siê sk³adowisko odpadów, zosta³
wydzier¿awiony przez gminê Skoroszyce przed oœmioma laty na sk³adowis-
ko u¿ywanych opon, które mia³yby byæ przerabiane na paliwo alternatywne.
Po¿ar, który wybuch³ przed trzema laty na sk³adowisku, spowodowa³, ¿e fir-
ma Agda wycofa³a swoj¹ dzia³alnoœæ, ale terenu nie uprz¹tniêto, jest tam wy-
sypisko œmieci. Rada powiatu uzna³a, ¿e starostwo nie ponosi
odpowiedzialnoœci za pozostawion¹ górê odpadów. Mieszkañcy Skoroszyc
zostali pozostawieni sami sobie, a rada gminy Skoroszyce nie przed³u¿y³a
dzier¿awy dotychczasowemu u¿ytkownikowi gruntu, który nie uporz¹dko-
wa³ terenu. W niewielkiej odleg³oœci od tego miejsca s¹ zabudowania miesz-
kalne i ujêcia wodne.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o interwencjê.

Norbert Krajczy

OdpowiedŸ

Warszawa, 17 paŸdziernika 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 15 wrzeœnia 2011 r. znak: BPS/DSK-

-043-3994/11, dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Norberta Krajczego
z³o¿onego podczas 83. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 wrzeœnia 2011 r., w imieniu
mieszkañców gminy Skoroszyce, o podjêcie natychmiastowych dzia³añ w sprawie sk³a-
dowiska odpadów w Skoroszycach, gdzie prawdopodobnie dochodzi do ska¿enia wody
i gruntu zagra¿aj¹cego zdrowiu i ¿yciu ludzi, uzupe³nionego przez senatora Norberta
Krajczego pismem z dnia 26 wrzeœnia 2011 r., przekazujê poni¿sze informacje.

Na moje polecenie G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska, na podstawie art. 22
ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Œrodowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44,
poz. 287 z póŸn. zm.) przej¹³ od Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Œrodo-
wiska sprawê odpadów zgromadzonych w pryzmach przysypanych ziemi¹ po akcji gaœ-
niczej w 2006 r. na terenie przy ul. £¹kowej 1 w Skoroszycach.

G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska w ramach prowadzonego postêpowania
wyjaœniaj¹cego podj¹³ nastêpuj¹ce dzia³ania:

1. skierowa³ wyst¹pienie do Wójta Gminy Skoroszyce o udzielenie informacji o dzia-
³aniach prowadzonych przez Wójta Gminy Skoroszyce, wynikaj¹cych z art. 34
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243
z póŸn. zm.), który stanowi, ¿e wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze de-

326 83. posiedzenie Senatu w dniu 14 wrzeœnia 2011 r.



cyzji, nakazuje posiadaczowi odpadów usuniêcie odpadów z miejsc nieprzezna-
czonych do ich sk³adowania lub magazynowania, wskazuj¹c sposób wykonania
tej decyzji, w zwi¹zku ze sk³adowaniem odpadów przez Skorpal Sp. z o.o. w Skoro-
szycach przy ul. £¹kowej 1,

2. skierowa³ wyst¹pienie do Marsza³ka Województwa Opolskiego na podstawie
art. 293 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z art. 288 ust. 1 pkt 1 tej
ustawy, o rozwa¿enie mo¿liwoœci na³o¿enia w trybie ustawowym op³at podwy¿szo-
nych w zwi¹zku ze sk³adowaniem odpadów przez Skorpal Sp. z o.o. w Skoroszy-
cach przy ul. £¹kowej 1 w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,

3. skierowa³ pismo do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Opolu z proœb¹
o przyspieszenie rozpoznania odwo³ania od decyzji Starosty Nyskiego z dnia
9 marca 2011 r. znak: ROŒ.I.JT.7629-1/10/11.

Po uzyskaniu informacji o dzia³aniach powy¿szych organów zostanie przeprowa-
dzona kontrola sprawdzaj¹ca. Jednoczeœnie informujê, ¿e o dodatkowych ustaleniach
w powy¿szej sprawie poinformujê Pana Marsza³ka odrêbnym pismem.

Dodatkowo informujê, ¿e Starosta Nyski pismem z dnia 30 wrzeœnia 2011 r. znak:
ROŒ.655.2.201 l.JT poinformowa³ Zastêpcê G³ównego Inspektora Ochrony Œrodowiska, ¿e:

� decyzj¹ z dnia 9 marca 2011 r. znak: ROŒ.I.JT.7629-1/10/11
·cofn¹³ bez odszkodowania zezwolenie udzielone decyzj¹ Starosty Nyskiego z dnia

16 czerwca 2009 r. znak: ROŒ.I.JT.7624-3/09 firmie Skorpal Sp. z o.o. ul. £¹ko-
wa 1, 48-320 Skoroszyce na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie odzysku i zbie-
rania odpadów w miejscowoœci Skoroszyce,

·zobowi¹za³ posiadacza odpadów do usuniêcia skutków prowadzonej dzia³alnoœci
na w³asny koszt w terminie do 31 maja 2011 r.
Od tej decyzji Spó³ka Skorpal wnios³a odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego w Opolu. Dotychczas brak rozstrzygniêcia SKO w powy¿szej
sprawie. Jak wskaza³em powy¿ej, G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska skie-
rowa³ pismo do SKO o przyspieszenie rozpoznania odwo³ania.

� skierowa³ do Prokuratury Rejonowej w Nysie zawiadomienie z dnia 1 sierpnia
2011 r. o przestêpstwie w zwi¹zku z nielegalnym pozyskiwaniem kopaliny oraz za-
kopywaniem odpadów w miejscowoœci Skoroszyce przy ul. £¹kowej 1 przez Skor-
pal Sp. z o.o. – postêpowanie zosta³o wszczête.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ŒRODOWISKA
mgr in¿. Roman Jaworski
Zastêpca G³ównego Inspektora
Ochrony Œrodowiska
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Oœwiadczenie senatorów Norberta Krajczego,
Grzegorza Wojciechowskiego, Micha³a Boszki,

Wojciecha Skurkiewicza, Kazimierza Jaworskiego,
Witolda Idczaka, Tadeusza Gruszki oraz Piotra Kalety

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Poniewa¿ wykonujemy mandat senatora, zwracamy siê do Pana Mini-
stra z oœwiadczeniem dotycz¹cym pomocy rolnikom w powiecie brzeskim
(województwo opolskie) w gminach Lewin Brzeski, Skarbimierz i Lubsza.

Podczas nawa³nicy z opadami gradu w dniu 5 wrzeœnia zniszczeniu uleg-
³o ponad dwieœcie budynków mieszkalnych i gospodarczych, wraz z dacha-
mi. Gradobicie nie oszczêdzi³o nawet koœcio³a w miejscowoœci Strzelniki –
spadaj¹ce konary drzew uszkodzi³y dach. Najwiêksz¹ tragedi¹ jest to, ¿e zo-
sta³y zniszczone zgromadzone w stodo³ach zbo¿a z tegorocznych ¿niw. Wiêk-
szoœæ rolników tych gmin jest nieubezpieczona. Wstêpnie s³u¿by starosty
powiatu brzeskiego szacuj¹ straty na kwotê 1,5 miliona z³.

Dla nas, jako senatorów RP, tragedi¹ jest to, ¿e jeszcze niedawno wraz
z rolnikami tych gmin dziêkowaliœmy na uroczystoœciach do¿ynkowych za
dobre tegoroczne zbiory.

W za³¹czeniu przesy³amy pisma starosty brzeskiego M. Stefañskiego
oraz wójta gminy Lubsza.

Norbert Krajczy
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Boszko
Wojciech Skurkiewicz
Kazimierz Jaworski
Witold Idczak
Tadeusz Gruszka
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 paŸdziernika 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 15 wrzeœnia 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-3995/11) przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Norberta
Krajczego wspólnie z innymi senatorami podczas 83. posiedzenia Senatu RP w dniu
14 wrzeœnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej mieszkañcom Gmin:
Lewin Brzeski, Skarbimierz, Lubsza w woj. opolskim, poszkodowanym w wyniku
wrzeœniowej nawa³nicy, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wnioski Wojewody Opolskiego z dnia 22 wrzeœnia i 30 wrzeœnia 2011 roku z re-
zerwy celowej na przeciwdzia³anie i usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych przekazana
zosta³a kwota 1.593.126,00 z³ na wyp³atê zasi³ków celowych dla osób i rodzin z woje-
wództwa opolskiego, poszkodowanych w wyniku nawa³nicy z gradobiciem, która mia³a
miejsce w dniu 5 wrzeœnia 2011 roku. Na wyp³atê 198 zasi³ków celowych do 6 tys. z³
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przeznaczono kwotê 933.085,00 z³ oraz na remont/odbudowê 70 budynków mieszkal-
nych przeznaczono kwotê 660.041,00 z³.

Jednoczeœnie informujê, ¿e pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodar-
stwach rolnych lub dzia³ach specjalnych produkcji rolnej powsta³y szkody spowodo-
wane wyst¹pieniem w 2011 roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków
wiosennych, pozostaje w kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. W³odzimierz Karpiñski
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Podczas dy¿uru senatorskiego zapozna³em siê ze spraw¹ w¹tpliwoœci
zwi¹zanych z procedur¹ organizowania egzaminu maturalnego.

Przepisy reguluj¹ce przeprowadzenie egzaminu maturalnego wykluczaj¹
mo¿liwoœæ odwo³ania siê od decyzji Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej. War-
to zaznaczyæ, ¿e dostêp zdaj¹cego do arkusza odpowiedzi jest ograniczony,
gdy¿ dopuszczalne jest tylko zapoznanie siê z prac¹ w siedzibie OKE pod
nadzorem pracownika.

Ocen wystawionych przez poszczególnych egzaminuj¹cych nie da siê
zweryfikowaæ, nawet je¿eli b³¹d polega na z³ym przeliczeniu punktów.

Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o przeanalizowanie tego zagad-
nienia.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.09.26

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

(BPS/DSK-043-3996/11) w sprawie mo¿liwoœci odwo³ania siê od wyniku egzaminu
maturalnego uprzejmie wyjaœniam.

Zasady oceniania prac egzaminacyjnych reguluje rozporz¹dzenie Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, kla-
syfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z póŸn. zm.). Prace egza-
minacyjne sprawdzaj¹ i oceniaj¹ egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów,
powo³ani przez dyrektora okrêgowej komisji egzaminacyjnej (oke). Egzaminatorzy,
sprawdzaj¹cy i oceniaj¹cy arkusze egzaminacyjne, stosuj¹ szczegó³owe kryteria oce-
niania arkuszy egzaminacyjnych, opracowane przez Centraln¹ Komisjê Egzaminacyj-
n¹ (CKE). Wyniki czêœci pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych
przedmiotów egzaminu ustala komisja okrêgowa na podstawie arkuszy egzaminacyj-
nych ocenionych przez egzaminatorów. W myœl §98 ust. 5 ww. rozporz¹dzenia wynik
egzaminu ustalony przez komisjê okrêgow¹ jest ostateczny i nie przys³uguje na niego
skarga do s¹du administracyjnego.

Komisje okrêgowe w celu zapewnienia obiektywizmu i rzetelnoœci sprawdzania
i oceniania arkuszy egzaminacyjnych powo³uj¹ spoœród egzaminatorów grupê tzw. we-
ryfikatorów. Ich g³ówne zadanie polega na sprawdzeniu poprawnoœci stosowania kry-
teriów oceniania ustalonych przez CKE. Zasady tzw. weryfikacji prac nie s¹
regulowane przepisami prawa, a jedynie wewnêtrznymi procedurami komisji egzami-
nacyjnych. Egzaminatorzy „weryfikatorzy” dokonuj¹ weryfikacji poprawnoœci stosowa-
nia kryteriów punktowania odpowiedzi oraz przeniesienia punktacji egzaminatorów na
kartê odpowiedzi w losowo wybranych pracach. Zadania te wykonuj¹ egzaminatorzy
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o du¿ym doœwiadczeniu, dobrych ocenach swojej pracy w poprzednich sesjach egzami-
nacyjnych, specjalnie przygotowani do wykonywania tego zadania poprzez udzia³
w cyklicznych szkoleniach. Liczne szkolenia organizowane s¹ tak¿e dla wszystkich eg-
zaminatorów prac maturalnych.

Po egzaminie maturalnym arkusze egzaminacyjne wraz z kryteriami oceniania za-
mieszczane s¹ na stronie internetowej CKE i komisji okrêgowych, zatem ka¿dy zdaj¹cy
mo¿e przeanalizowaæ swój egzamin. Ponadto ka¿dy zdaj¹cy ma prawo zapoznaæ siê
z w³asn¹ prac¹ egzaminacyjn¹. Zgodnie z §107 ww. rozporz¹dzenia na wniosek zda-
j¹cego sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny, w tym karta odpowiedzi s¹ udo-
stêpniane zdaj¹cemu do wgl¹du w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji
okrêgowej. Zainteresowani maj¹ prawo zapoznaæ siê dok³adnie z prac¹ egzaminacyjn¹
oraz sprawdziæ liczbê punktów na pierwszej stronie karty odpowiedzi. W wyniku
wgl¹du mo¿e nast¹piæ zmiana liczby przyznanych punktów. W takiej sytuacji dyrektor
oke wydaje nowe œwiadectwo dojrza³oœci, przy czym powszechnie stosowan¹ zasad¹
jest ocenianie na korzyœæ zdaj¹cego – zmiana punktacji nastêpuje tylko w przypadku
zmiany na korzyœæ zdaj¹cego; nie dokonuje siê natomiast zmniejszenia liczby punktów.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Miros³aw Sielatycki
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Po wejœciu w ¿ycie nowej ustawy o systemie oœwiaty czêœæ samorz¹dów
w ca³ej Polsce zdecydowa³a siê na podjêcie uchwa³ dotycz¹cych podwy¿ek
op³aty za miejsce w przedszkolu.

Pragnê zaznaczyæ, ¿e ¿aden przepis nowej ustawy o systemie oœwiaty
nie obliguje samorz¹dów do podwy¿ek op³at przedszkolnych. Warto dodaæ,
¿e na przyk³ad w Gdañsku rodzice dzieci w wieku przedszkolnym bêd¹ p³a-
ciæ mniej za miejsce w przedszkolu. Jednak w du¿ej czêœci gmin op³ata ta zo-
sta³a podwy¿szona przy okazji zmiany ustawy.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pani Minister z proœb¹
o przeanalizowanie tego zagadnienia.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.09.28

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkow-

skiego (BPS/DSK-043-3996/11), na 83. posiedzeniu Senatu RP 14 wrzeœnia 2011 r.,
w sprawie podejmowania przez czêœæ gmin w Polsce uchwa³ dotycz¹cych podwy¿ek
op³at w zakresie korzystania z wychowania przedszkolnego, uprzejmie wyjaœniam.

Od wielu lat samorz¹dy terytorialne ustala³y op³atê za ofertê wykraczaj¹c¹ poza mi-
nimum 5 godzin bezp³atnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkol-
nego, nazywaj¹c j¹, w zale¿noœci od przyjêtego rozwi¹zania, „op³at¹ gminn¹” lub
„op³at¹ sta³¹”. Op³ata ta by³a pobierana od rodziców niezale¿nie od tego, w jakim stop-
niu i czasie ich dzieci korzysta³y z przygotowanej oferty danego przedszkola. Orzecze-
nia podejmowane przez s¹dy administracyjne, które by³y skutkiem pozwów rodziców
dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkoli, podwa¿a³y zasadnoœæ wnoszenia op³at bez in-
formowania rodziców, za co p³ac¹.

Wobec powy¿szego, Komisja Edukacji Nauki i M³odzie¿y Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej, wnios³a w czerwcu 2010 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwia-
ty. Celem zmiany, wg ustawodawcy, by³o doprecyzowanie przepisów, w zwi¹zku z w¹t-
pliwoœciami dotycz¹cymi interpretacji zakresu œwiadczeñ udzielanych przez przed-
szkola, za które mog¹ byæ pobierane op³aty.

Podkreœliæ nale¿y równie¿, ¿e zmiany przepisów zainicjowane przez pos³ów nie s¹
now¹ regulacj¹, a polegaj¹ jedynie na doprecyzowaniu wczeœniejszych rozwi¹zañ w za-
kresie op³at. Jednoczeœnie, nowe przepisy nie narzuci³y samorz¹dom gminnym ¿a-
dnych konkretnych rozwi¹zañ, co do wysokoœci ustalanych przez nie op³at.

Uprzejmie informujê, ¿e przedszkola publiczne s¹ prowadzone przez samorz¹dy
gminne. ¯adne prawo stanowione przez parlament lub rz¹d, w³¹czaj¹c w to ustawê
o systemie oœwiaty, nie zawiera przepisów reguluj¹cych wysokoœæ op³at za przedszko-
la, a wy³¹czne kompetencje do ustalania tych op³at posiada samorz¹d gminny. Zgodnie
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z Konstytucj¹ RP oraz przepisami ustaw samorz¹dowych, jednostki samorz¹du teryto-
rialnego dzia³aj¹ samodzielnie i na podstawie w³asnego bud¿etu. Równoczeœnie, to wo-
jewoda oraz regionalne izby obrachunkowe kontroluj¹ zachowanie legalnoœci dzia³añ
w zakresie tworzenia prawa miejscowego. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przeka-
zuj¹c uchwa³y organowi nadzoru, dokonuje oceny, który organ jest w³aœciwy do bada-
nia legalnoœci aktu – wojewoda czy RIO. W przypadku uznania uchwa³y za sprzeczn¹
z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym, w³aœciwy wojewoda wydaje rozstrzygniêcie
stwierdzaj¹ce jej niewa¿noœæ w ca³oœci lub w czêœci. Organ nadzoru mo¿e równie¿ za-
¿¹daæ przedstawienia mu uzasadnienia danej uchwa³y oraz towarzysz¹cej jej doku-
mentacji.

Organem nadzorczym w stosunku do wojewody, w zakresie zgodnoœci jego dzia³al-
noœci z powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami, jest Minister Spraw Wewnêtrznych
i Administracji.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e Pan Premier Donald Tusk, reaguj¹c na opi-
san¹ sytuacjê, zwróci³ siê do wojewodów z proœb¹ o weryfikacjê samorz¹dowych
uchwa³ w sprawie op³at, a tym samym kosztów pobytu w przedszkolach w czasie prze-
kraczaj¹cym ustalony przez gminê bezp³atny wymiar zajêæ i sprawdzenie, w ramach
posiadanych kompetencji, czy s¹ one zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem oœwiatowym.
Podkreœli³ ponadto, ¿e ¿aden przepis znowelizowanej ustawy nie nakazuje samo-
rz¹dom podejmowania uchwa³, których skutkiem jest zwiêkszenie op³at za przedszkola.

Dodatkowo uprzejmie wyjaœniam, ¿e kompetencje Ministra Edukacji Narodowej
w systemie oœwiaty okreœlaj¹ przepisy ustawy o systemie oœwiaty, w myœl których mini-
ster w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania nadzoruje i koordynuje wykonywanie
nadzoru pedagogicznego na terenie kraju w szczególnoœci – nadzoruje dzia³alnoœæ ku-
ratorów oœwiaty w tym zakresie (art. 35 ust. 1 pkt 2). Oznacza to, ¿e Minister Edukacji
Narodowej nie mo¿e ingerowaæ w postanowienia prawa miejscowego.

Niezale¿nie od powy¿szego, w ocenie resortu edukacji budzi ogromne zdziwienie
fakt, tak znacznych podwy¿ek op³at za przedszkole w niektórych gminach, gdy¿ wyso-
koœæ wprowadzonej op³aty powinna byæ odpowiednio uzasadniona w uchwale rady
gminy i wynikaæ przede wszystkim z rzeczywistych kosztów ponoszonych na dziecko
w danym przedszkolu prowadzonym przez samorz¹d gminny, które to koszty s¹ bardzo
zró¿nicowane w zale¿noœci od regionu czy nawet konkretnej gminy. Nale¿y równie¿
mieæ na uwadze, ¿e zgodnie z brzmieniem obowi¹zuj¹cej ustawy o systemie oœwiaty,
gmina mo¿e ustaliæ bezp³atne nauczanie, wychowanie i opiekê w wymiarze d³u¿szym
ni¿ 5 godzin dziennie, bior¹c pod uwagê lokalne uwarunkowania oraz oczekiwania
i potrzeby mieszkañców.

Równoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn.
zm.), ka¿dy, czyj interes prawny lub uprawnienie zosta³y naruszone uchwa³¹ lub za-
rz¹dzeniem podjêtym przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej,
mo¿e – po bezskutecznym wezwaniu do usuniêcia naruszenia – zaskar¿yæ uchwa³ê do
s¹du administracyjnego.

Powy¿sz¹ skargê na uchwa³ê lub zarz¹dzenie mo¿na wnieœæ do s¹du administra-
cyjnego w imieniu w³asnym lub reprezentuj¹c grupê mieszkañców gminy, którzy na to
wyra¿¹ pisemn¹ zgodê (art. 101 ust. 2a cyt. ustawy o samorz¹dzie gminnym).

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Miros³aw Sielatycki
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Burmistrz gminy Tuszyn skierowa³ do mojego biura senatorskiego pismo,
w którym przedstawi³ przewidywane konsekwencje wykonania w dwóch eta-
pach wêz³a autostradowego „Tuszyn” w planowanym obecnie kszta³cie.
Z uwagi na to, ¿e ewentualne skutki realizacji tej inwestycji w dwóch etapach
mog¹ nie tylko pogorszyæ sytuacjê gospodarcz¹ gminy Tuszyn, ale tak¿e spo-
wodowaæ powa¿ne niedogodnoœci komunikacyjne w po³udniowej czêœci po-
wiatu ³ódzkiego wschodniego, zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹
proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci wykonania wspomnianego wy¿ej wêz³a auto-
stradowego jednoetapowo, w pe³nym zakresie i nieodk³adanie w czasie reali-
zacji ca³oœci tej inwestycji.

Pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e obecnie zak³ada siê rozdzielenie budowy
wêz³a autostradowego w Tuszynie na dwa etapy. Pierwszy z nich mia³by po-
legaæ jedynie na wybudowaniu wjazdu z kierunku £odzi na autostradê z dro-
gi krajowej nr 1 w kierunku po³udniowym na Katowice, zjazdu z autostrady
A1 od strony po³udniowej na drogê krajow¹ nr 1 w kierunku pó³nocnym na
£ódŸ oraz wjazdu z drogi krajowej nr 1 od strony Piotrkowa Trybunalskiego
na Gdañsk. Nie planuje siê wykonania od razu zjazdu z autostrady A1 z kie-
runku Katowic bezpoœrednio na drogê krajow¹ nr 1 w kierunku Piotrkowa
Trybunalskiego, zjazdu z autostrady A1 z kierunku Gdañska na drogê krajo-
w¹ nr 1 w kierunku £odzi oraz wjazdu z kierunku £odzi na autostradê z drogi
krajowej nr 1 w kierunku pó³nocnym na Gdañsk. Je¿eli wêze³ autostradowy
„Tuszyn” by³by budowany dwuetapowo, to po zakoñczeniu pierwszej czêœci
prac kierowcy jad¹cy drog¹ krajow¹ nr 1 nie mogliby zje¿d¿aæ w Tuszynie na
autostradê A1 w kierunku Gdañska. Kierowcy jad¹cy autostrad¹ A1 z kie-
runku Katowic nie mogliby zje¿d¿aæ na drogê krajow¹ nr 1 w kierunku Piotr-
kowa Trybunalskiego. Kierowcy jad¹cy z kierunku £odzi nie mogliby równie¿
zjechaæ na autostradê A1 w kierunku Gdañska.

Konsekwencj¹ realizacji projektowanego rozwi¹zania bêdzie pogorsze-
nie sytuacji gospodarczej Tuszyna, w którym zlokalizowane s¹ targowiska.
Istniej¹ce rozwi¹zania komunikacyjne pozwalaj¹ przyjezdnym zarówno ja-
d¹cym z po³udnia, jak i z pó³nocy zjechaæ na wspomniane place targowe,
a tak¿e udaæ siê w drogê powrotn¹ bez koniecznoœci wyje¿d¿ania z Tuszyna.
Ewentualna dwuetapowa realizacja wêz³a w zaprojektowanym kszta³cie
zniechêci potencjalnych klientów do dokonywania zakupów na targowis-
kach. Nowi inwestorzy, którzy zainteresowali siê Tuszynem i tworzeniem
w okolicy wêz³a autostradowego nowych miejsc pracy, nie zrealizuj¹ tych
planów. Wybudowanie autostrady A1 z „niepe³nym” wêz³em autostradowym
paradoksalnie mo¿e przyczyniæ siê do spadku przychodów z handlu targo-
wego i likwidacji obecnie istniej¹cych tam miejsc pracy oraz do zmniejszenia
szans na utworzenie nowych miejsc pracy nie tylko w gminie Tuszyn.

Podzielona na dwa etapy realizacja projektu bêdzie równie¿ nieko-
rzystna dla po³udniowej czêœci powiatu ³ódzkiego wschodniego – spowoduje
wzrost natê¿enia ruchu na drodze krajowej na terenie gminy Tuszyn i gminy
Rzgów, a tak¿e nasili ruch na drodze nr 714. Bêdzie to niekorzystne, gdy¿ ju¿
obecnie drogi te s¹ bardzo obci¹¿one. Budowa niepe³nego wêz³a autostrado-
wego w projektowanym kszta³cie nie jest rozwi¹zaniem u³atwiaj¹cym two-
rzenie ewentualnych objazdów oraz zapewnienie w³aœciwego dostêpu do
drogi karetkom pogotowia i pojazdom stra¿y po¿arnej.

W programie budowy dróg krajowych na lata 2011–2015 przewiduje siê
mo¿liwoœæ zmian wysokoœci wydatków na poszczególne zadania wskutek nie-
mo¿liwych do przewodzenia rozstrzygniêæ przetargów oraz zlecania robót do-
datkowych. W trakcie wykonywania odcinka autostrady A1 Stryków – Tuszyn
dokonano oszczêdnoœci wskutek rezygnacji z budowy wiaduktu nad ulic¹ trak-
cyjn¹ w £odzi (WA261). Zaoszczêdzone œrodki mog³yby zostaæ wydane na sfi-
nansowanie budowy wêz³a autostradowego w Tuszynie w pe³nym zakresie.

Z powy¿szych wzglêdów zwracam siê do Pana Ministra o ponowne roz-
wa¿enie mo¿liwoœci rozszerzenia zadania budowy wêz³a autostradowego
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w Tuszynie i wykonania go jednoetapowo, tak aby umo¿liwiæ w najbli¿szym
czasie zjazd z autostrady A1 z kierunku Katowic bezpoœrednio na drogê kra-
jow¹ nr 1 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, zjazd z autostrady A1 z kie-
runku Gdañska na drogê krajow¹ nr 1 w kierunku £odzi oraz wjazd
z kierunku £odzi na autostradê z drogi krajowej nr 1 w kierunku pó³nocnym
na Gdañsk. Uprzejmie proszê o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Mini-
sterstwo Infrastruktury rozpocznie prace zmierzaj¹ce do dokonania stosow-
nej zmiany w projekcie wspomnianego wy¿ej wêz³a autostradowego.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 paŸdziernika 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z dnia

14 wrzeœnia 2011 r., znak BPS/DSK-043-3997/11, w sprawie rozbudowy wêz³a „Tu-
szyn” na autostradzie A1, poni¿ej przedstawiam wyjaœnienia w przedmiotowej sprawie.

W celu zapewnienia mo¿liwoœci rozwoju gospodarczego w rejonie wêz³a oraz
uwzglêdniaj¹c postulaty i wnioski spo³ecznoœci lokalnej, Wykonawca zaprojektuje wêze³
„Tuszyn” w taki sposób, aby w przysz³oœci by³a zapewniona mo¿liwoœæ jego rozbudowy
do uk³adu obejmuj¹cego wszystkie relacje ruchowe. Przygotowana w ten sposób inwe-
stycja jako nowe zadanie inwestycyjne, bêdzie jednak musia³a byæ zamieszczona w Pro-
gramie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015. Mo¿liwoœæ taka istnieje, poniewa¿
zgodnie z za³o¿eniami przyjêtego przez Radê Ministrów Programu Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2011–2015, w 2012 roku Rada Ministrów dokona aktualizacji Programu.
Nast¹pi to w momencie, kiedy znane ju¿ bêd¹ poziomy finansowania infrastruktury
drogowej dostêpne dla Polski w ramach Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europej-
skiej na lata 2014–2020, a tak¿e urealnione zostan¹ prognozy makroekonomiczne na
kolejne lata realizacji Programu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wieloma g³osami sprzeciwu, jakie docieraj¹ do moich biur

senatorskich, w sprawie ustawy o nasiennictwie, a dok³adniej w sprawie
GMO, uprzejmie proszê o dok³adniejsze przyjrzenie siê ca³ej sprawie.

GMO to genetycznie zmodyfikowany organizm, czyli organizm transge-
niczny. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Œrodowiska, „organizm genetycz-
nie zmodyfikowany to organizm inny ni¿ organizm cz³owieka, w którym
materia³ genetyczny zosta³ zmieniony w sposób niezachodz¹cy w warunkach
naturalnych”.

Pytanie brzmi, czy obywatele mog¹ siê czuæ bezpieczni? Korporacje we
wprowadzeniu na rynek roœlin genetycznie zmodyfikowanych dostrzegaj¹ no-
we mo¿liwoœci, miêdzy innymi wy¿sze plony, a tym samym mo¿liwoœæ ograni-
czenia g³odu na œwiecie. Jednak ka¿dego z nas nachodz¹ spore w¹tpliwoœci.

Pytanie brzmi, czy na dziœ badania nad GMO s¹ na tyle rzetelne, by móc
wprowadzaæ zmiany na tak szerok¹ skalê. Efekty tego wydaj¹ siê byæ bar-
dzo trudne do przewidzenia.

¯ywnoœæ GMO jest odporna na czynniki chemiczne, dlatego mo¿na je tak-
¿e stosowaæ w trakcie wzrostu roœliny, a nie tylko przed jej wysiewem. Kolej-
nym problemem staj¹ siê pozosta³oœci herbicydów w ¿ywnoœci. Czy to nie
oka¿e siê zbyt szkodliwe dla naszego zdrowia?

Kolejna sprawa. Nasiona GMO s¹ nawet do czterech razy dro¿sze ni¿
normalne, uprawy nie s¹ bardziej wydajne, nie chroni¹ te¿ œrodowiska. Tu
nasuwa siê z kolei pytanie, czy limitowanie dostêpu do nasion regionalnych
nie zahamuje rozwoju gospodarczego Polski.

Co jest najistotniejsze – wprowadzenie technologii GMO zaburza równo-
wagê przyrody i powoduje negatywne skutki, miêdzy innymi ja³owienie gle-
by, niskie plony i sta³e zagro¿enie chorobami.

Docieraj¹ do mnie nie tylko g³osy sprzeciwu wobec ustawy dotycz¹cej
GMO, obywatele czuj¹ siê pominiêci, gdy¿ nikt nie przeprowadzi³ z nimi kon-
sultacji w tak kluczowej kwestii.

Szanowny Panie Ministrze, w zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o rozwa¿e-
nie zmiany ustawy i wdro¿enie odpowiednich przepisów, które nie bêd¹
wzbudza³y tylu w¹tpliwoœci i obaw spo³eczeñstwa.

Z wyrazami szacunku
Antoni Motyczka

OdpowiedŸ

Warszawa, 27 wrzeœnia 2011 r.

Pani Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie pana senatora Antoniego Motyczki z³o¿one podczas

83. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 wrzeœnia 2011 r., otrzymane przy piœmie znak:
BPS/DSK-043-3998/11 w dniu 21 wrzeœnia br. przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienie.

Wspomniany przez Pana Senatora rz¹dowy projekt nowej ustawy o nasiennictwie
jest wdro¿eniem szeregu Dyrektyw UE oraz reguluje wytwarzanie oraz wprowadzanie
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do obrotu materia³u siewnego i rozmno¿eniowego, a nie kwestie zwi¹zane z organizma-
mi zmodyfikowanymi genetycznie jako takimi. W projekcie rz¹dowym zawarto jedynie
kilka artyku³ów, które mia³y regulowaæ kwestie znajduj¹ce siê na pograniczu tych
dwóch obszarów, czyli:

� zasady wpisywania do krajowego rejestru odmian genetycznie zmodyfikowanych;
� zasady prowadzenia badañ rejestrowych odmian genetycznie zmodyfikowanych;
� warunki dopuszczania do obrotu materia³u siewnego odmian genetycznie zmody-

fikowanych.
Wszystkie te zasady bezpoœrednio wynikaj¹ z przepisów prawa UE, których ka¿dy

kraj Wspólnoty zobowi¹zany jest przestrzegaæ. W przepisach ustawy nie znalaz³y siê
niezgodne z prawem unijnym zakazy wprowadzania do obrotu i wpisywania do krajo-
wego rejestru odmian genetycznie zmodyfikowanych, obecne w obowi¹zuj¹cej ustawie
o nasiennictwie, co wywo³a³o dyskusjê w mediach. Jednoczeœnie nale¿y zaznaczyæ, ¿e
w projekcie ustawy o nasiennictwie zawarto delegacjê dla Ministra Rolnictwa, umo¿li-
wiaj¹c¹ mu wprowadzenie zakazu stosowania materia³u siewnego odmian zmodyfiko-
wanych genetycznie na terenie Polski, co zosta³o ca³kowicie pominiête w prowadzonej
dyskusji.

Bior¹c pod uwagê, ¿e oœwiadczenie Pana Senatora dotyczy w wiêkszoœci organiz-
mów genetycznie zmodyfikowanych uprzejmie informujê, ¿e wprowadzanie do obrotu
takich produktów na terenie Unii Europejskiej, a wiêc i w Polsce, regulowane jest na
poziomie wspólnotowym i nie ma mo¿liwoœci, aby poszczególne Pañstwa Cz³onkowskie
samodzielnie decydowa³y o ich wprowadzaniu b¹dŸ niewprowadzaniu.

Istniej¹ dwie równoleg³e œcie¿ki okreœlaj¹ce zasady wprowadzania do obrotu pro-
duktów genetycznie zmodyfikowanych na poziomie ca³ej Wspólnoty, okreœlone w Dy-
rektywie 2001/18/WE i Rozporz¹dzeniu 1829/2003/WE. Proces autoryzacji ka¿dego
produktu GMO jest skomplikowany i trwa kilka, a nawet kilkanaœcie lat. Podstawowa
zasada wprowadzania produktów do obrotu oparta zosta³a na standardach bezpie-
czeñstwa oraz zagwarantowaniu konsumentom prawa wyboru. Produkt musi byæ bez-
pieczny, wiêc przed jego autoryzacj¹ przeprowadzana jest analiza bezpieczeñstwa dla
zdrowia ludzi i dla œrodowiska. Po wprowadzeniu do obrotu produkt musi byæ monito-
rowany i znakowany, co umo¿liwia zainteresowanym konsumentom unikanie produk-
tów genetycznie zmodyfikowanych.

Obowi¹zek znakowania produktów GMO w obrocie wynika zarówno z Dyrektywy
2001/18/WE (implementowanej do prawa krajowego ustaw¹ o organizmach genetycz-
nie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233), jak i z Rozporz¹dzenia
1829/2003/WE, które obowi¹zuje we wszystkich pañstwach cz³onkowskich wprost
(nie wymaga implementacji).

Obecnie w rejestrze genetycznie zmodyfikowanej ¿ywoœci i pasz dopuszczonych do ob-
rotu ma terenie Unii Europejskiej, dostêpnym w jêzyku angielskim na stronie interneto-
wej Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/food/dyna/qm_register/index_en.cfm)
znajduje siê 40 produktów: 23 modyfikacje kukurydzy, 7 modyfikacji bawe³ny, po
3 modyfikacje soi i rzepaku, 1 modyfikacja buraka cukrowego, 1 modyfikacja ziemnia-
ka oraz 2 modyfikacje mikroorganizmów. Wy³¹cznie 2 modyfikacje – kukurydza
MON810 i ziemniak EH92-527-1 dopuszczone s¹ do uprawy na terenie UE.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami Pañstwa Cz³onkowskie nie mog¹ zakazywaæ,
opóŸniaæ lub utrudniaæ wprowadzania do obrotu takich GMO z wyj¹tkiem bardzo re-
strykcyjnie okreœlonych sytuacji, w których Pañstwo Cz³onkowskie wyka¿e, ¿e dalsze
wprowadzanie do obrotu danego organizmu zmodyfikowanego genetycznie na jego te-
rytorium stanowi zagro¿enie dla zdrowia ludzi lub jest niebezpieczne dla œrodowiska.

Umieszczenie przepisów reguluj¹cych kwestie zwi¹zane z odmianami genetycznie
zmodyfikowanymi w rz¹dowym projekcie ustawy o nasiennictwie mia³o na celu uzu-
pe³nienie przepisów ogólnych dotycz¹cych GMO zamieszczonych w rz¹dowym projek-
cie ustawy Prawo o GMO i z³o¿onym do prac parlamentarnych w listopadzie 2009 r. (za
ten projekt, podobnie jak za wiêkszoœæ kwestii zwi¹zanych z organizmami genetycznie
zmodyfikowanymi na terenie Polski odpowiedzialny jest resort œrodowiska) oraz wdro-
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¿enie przez pañstwo polskie wyroku, jaki zosta³ na Polskê na³o¿ony w 2009 roku za
umieszczenie w ustawie o nasiennictwie z 2006 r. zakazu rejestracji odmian genetycz-
nie zmodyfikowanych oraz obrotu materia³em siewnym odmian genetycznie zmodyfi-
kowanych. Oba zakazy zosta³y wprowadzone do rz¹dowego projektu ustawy przez
Parlament. Ju¿ w dniu 19 czerwca 2006 r. S³u¿by Komisji skierowa³y do w³adz pol-
skich pismo, w którym zwrócono uwagê na niezgodnoœæ przyjêtej ustawy z przepisami
dyrektyw 2001/18 i 2002/53. W trakcie wyczerpuj¹cego postêpowania wyjaœniaj¹cego
Polska powo³a³a siê na niechêæ spo³eczn¹, brak przepisów dotycz¹cych koegzystencji,
mo¿liwoœæ wywo³ania nieodwracalnych skutków w ró¿norodnoœci biologicznej oraz
mo¿liwe szkody w rolnictwie wynikaj¹ce z niekontrolowanego krzy¿owania siê roœlin
genetycznie zmodyfikowanych z niezmodyfikowanymi. Komisja Europejska nie uzna³a
przytoczonych argumentów i z³o¿y³a przeciwko Polsce skargê do Europejskiego Trybu-
na³u Sprawiedliwoœci. W wyroku z dnia 16 lipca 2011 r. Europejski Trybuna³ Spra-
wiedliwoœci stwierdzi³, ¿e „...zakazuj¹c swobodnego obrotu materia³em siewnym
odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz wpisu odmian genetycznie zmodyfikowa-
nych do krajowego rejestru odmian Rzeczpospolita Polska uchybi³a zobowi¹zaniom
ci¹¿¹cym na niej na mocy art. 22 i 23 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do œrodo-
wiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylaj¹cej dyrektywê Rady
90/220/EWG, jak równie¿ na mocy art. 4 ust. 4 i art. 16 dyrektywy Rady 2002/53/WE
z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roœlin
rolniczych”.

Od og³oszenia wyroku, czyli od lipca 2009 r. Komisja Europejska rozpoczê³a moni-
torowanie postêpu prac nad wdro¿eniem wyroku. Rz¹d RP podj¹³ dzia³ania prowa-
dz¹ce do jego wdro¿enia przygotowuj¹c projekt ustawy Prawo o GMO oraz projekt
ustawy o nasiennictwie, które skierowa³ do prac parlamentarnych.

Przedstawiciele Rz¹du wielokrotnie informowali parlamentarzystów, zarówno pod-
czas posiedzeñ sejmowych i senackich komisji rozpatruj¹cych rz¹dowy projekt ustawy
o nasiennictwie, jak i przekazuj¹c na piœmie opinie i opracowania, ¿e utrzymanie zaka-
zów dotycz¹cych genetycznie zmodyfikowanych odmian roœlin znajduj¹cych siê w obec-
nie obowi¹zuj¹cej ustawie o nasiennictwie zostanie przez Komisjê uznane za
niewdro¿enie wyroku Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci. Je¿eli Komisja uzna,
¿e Polska nie podjê³a odpowiednich œrodków maj¹cych na celu wdro¿enie przedmioto-
wego wyroku, lub prace nad jego wdro¿eniem trwaj¹ zbyt d³ugo, to na podstawie
art. 260 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja skieruje przeciw-
ko Polsce kolejn¹ skargê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE, wnioskuj¹c o na³o¿enie
przewidzianych w Traktacie kar za niewywi¹zanie siê z zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z prawa UE. Konsekwencje skierowania sprawy do Trybuna³u mog¹ byæ bardzo dotkli-
we dla bud¿etu pañstwa. W przypadku utrzymania zakazów Polska musi liczyæ siê
z na³o¿eniem przez Trybuna³ Sprawiedliwoœci UE:

� okresowej kary pieniê¿nej (w przypadku Polski od 4 500 do 270 000 euro za ka¿dy
dzieñ opóŸnienia w wykonaniu wyroku Trybuna³u, licz¹c od daty przekazania Pol-
sce wyroku wydanego na podstawie art. 260 TFUE, a¿ do dnia, w którym narusze-
nie przestanie mieæ miejsce,

� kary rycza³tu (w przypadku Polski min. 4 163 000 euro).
Kolejn¹ kwesti¹, która wymaga ustosunkowania siê jest rzekome limitowanie do-

stêpu do nasion regionalnych i obawa o wynikaj¹ce z niego mo¿liwe zahamowanie roz-
woju gospodarczego Polski. Uprzejmie wyjaœniam, ¿e artyku³y 28–32 dzia³u II ustawy
o nasiennictwie reguluj¹ce rejestracjê odmian regionalnych i odmian amatorskich im-
plementuj¹ przepisy dyrektywy Komisji 2008/62/WE przewiduj¹cej pewne odstêp-
stwa w odniesieniu do rejestracji populacji miejscowych odmian roœlin rolniczych
przystosowanych naturalnie do warunków lokalnych regionalnych i zagro¿onych ero-
zj¹ genetyczn¹ oraz obrót materia³em siewnym sadzeniakami ziemniaka tych populacji
miejscowych i odmian oraz dyrektywy Komisji 2009/145/WE przewiduj¹cej pewne od-
stêpstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tra-
dycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i rejonach zagro¿onych erozj¹
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genetyczn¹ oraz odmian warzyw niemaj¹cych wewnêtrznej wartoœci dla plonów o prze-
znaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w okreœlonych warunkach,
oraz wprowadzania do obrotu materia³u siewnego tych populacji miejscowych i od-
mian, w zakresie ca³ego procesu rejestracji odmian regionalnych.

Nowa ustawa wprowadza regulacje dotycz¹ce wytwarzania i wprowadzania do ob-
rotu materia³u siewnego odmian regionalnych, które umo¿liwiaj¹ wytwarzanie i obrót
tym materia³em przez przedsiêbiorców zajmuj¹cych siê profesjonalnie wytwarzaniem
i obrotem materia³em siewnym. Ustawa w ¿aden sposób nie zmienia obowi¹zuj¹cych
obecnie przepisów dotycz¹cych obrotu materia³em siewnym odmian, które po spe³nie-
niu wymagañ okreœlonych we w³aœciwych dyrektywach zostaj¹ wpisane do krajowych
rejestrów. W przypadku odmian regionalnych (czêsto bêd¹cych odmianami które
przed laty by³y dopuszczone do obrotu na danym terenie a obecnie „wypad³y” z rejestru
poniewa¿ przesta³y byæ konkurencyjne w stosunku do nowych, obecnie rejestrowa-
nych odmian) spe³nienie wymogów dyrektyw (np. dotycz¹cych to¿samoœci odmiano-
wej) czêsto nie jest mo¿liwe. Odmiany te s¹ natomiast cenne dla zachowania
bioró¿norodnoœci, w zwi¹zku z tym umo¿liwiono legalny obrót materia³em siewnym ta-
kich odmian na podstawie odstêpstwa od obowi¹zuj¹cych wymagañ.

W obrocie materia³ siewny takich odmian zawsze stanowi niewielki odsetek mate-
ria³u siewnego danego gatunku. Umieszczony w prawodawstwie unijnym limit nie ma
wiêc na celu ograniczenia dostêpu do materia³u siewnego odmian regionalnych
(np. w przypadku Polski limit ten nie jest wykorzystywany w ca³oœci), ma natomiast
znaczenie dla zachowania wysokiej jakoœci materia³u siewnego odmian u¿ywanych
obecnie w produkcji towarowej.

Ponadto nale¿y nadmieniæ, ¿e przepisy dotycz¹ce obrotu nasiennego odmianami
dla zachowania ró¿norodnoœci biologicznej roœlin rolniczych zosta³y implementowane
do polskiego porz¹dku prawnego ju¿ w 2009 roku poprzez ustawê o zmianie ustawy
o nasiennictwie z dnia 20 listopada 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1665).

Ostatni¹ spraw¹, jaka wymaga ustosunkowania siê jest zarzut co do braku konsul-
tacji przepisów ustawy o nasiennictwie ze spo³eczeñstwem. Uprzejmie informujê, ¿e
ustawa ta zosta³a przygotowana z ca³¹ starannoœci¹ i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami i zasadami w tym zakresie. Konsultacje spo³eczne do ustawy o nasiennictwie
przeprowadzane by³y zgodnie z przepisami ustaw o dzia³ach administracji rz¹dowej
z 4 wrzeœnia 1997 roku, Radzie Ministrów z 8 sierpnia 1996 roku, zwi¹zkach zawodo-
wych z 23 maja 1991 roku oraz organizacjach pracodawców z 23 maja 1991 roku.
W ramach prowadzonych konsultacji spo³ecznych w dniu 25 listopada 2009 roku pro-
jekt ustawy zosta³ przes³any do prawie trzydziestu organizacji spo³eczno-zawodowych
i zwi¹zków zawodowych zaanga¿owanych w zakresie rolnictwa, a w szczególnoœci na-
siennictwa. Ponadto, w celu zgromadzenia zró¿nicowanych opinii umo¿liwiaj¹cych rea-
lizacjê g³ównego celu konsultacji spo³ecznych, projekt ustawy o nasiennictwie by³ za-
mieszczany ka¿dorazowo, po zakoñczeniu kolejnego etapu prac legislacyjnych, w Biu-
letynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Umo¿liwia³o to
dostêp do dokumentu szerokiemu gronu zainteresowanych. Przeprowadzone konsul-
tacje mia³y charakter otwarty, w zwi¹zku z powy¿szym ka¿dy interesariusz móg³ zaj¹æ
stanowisko w tej sprawie.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Andrzej Butra
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego w Czêstochowie zg³osili siê pañstwo Lucy-

na i Marian K. w sprawie swojego syna Rados³awa K. przebywaj¹cego w za-
k³adzie karnym od 2005 r. z przerw¹ na leczenie. Obecnie odby³ on ju¿ 3/4
kary. Starania o warunkowe przedterminowe zwolnienie nie odnosz¹ skutku.

Jak twierdz¹ Lucyna i Marian K., stan zdrowia ich syna jest bardzo z³y,
równie¿ stan zdrowia psychicznego, i ci¹gle siê pogarsza. W tej chwili nie s¹
oni w stanie nawi¹zaæ z nim logicznego kontaktu.

Chcia³bym prosiæ Pana Ministra o przeanalizowanie prawid³owoœci po-
stêpowania s¹du penitencjarnego w Czêstochowie. Jak bowiem zwrócili
uwagê rodzice osadzonego, w ich odczuciu s¹d w Czêstochowie nie wykona³
wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 13 kwietnia 2011 r. wydanego po kasacji
prokuratora generalnego. Niestety, pañstwo Lucyna i Marian K. nie posiadaj¹
wyroku s¹du w Czêstochowie, gdy¿ nie s¹ stron¹ w sprawie, zaœ ich syn jest
w takim stanie psychicznym, ¿e nie jest w stanie ani sporz¹dziæ, ani podpisaæ
wniosku o dorêczenie wyroku z uzasad- nieniem.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o podjêcie dzia³añ przewidzianych
w obowi¹zuj¹cych przepisach.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 20.10.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
po zapoznaniu siê z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana senatora Czes³awa Rysz-

kê podczas 83. posiedzenia Senatu w dniu 14 wrzeœnia 2011 r. dotycz¹cym sprawy
skazanego Rados³awa K. informujê co nastêpuje.

Wyrokiem ³¹cznym z dnia 29 paŸdziernika 2010 r. S¹d Rejonowy w Czêstochowie
orzek³ o po³¹czeniu dwóch kar ³¹cznych, kar jednostkowych orzeczonych wobec Ra-
dos³awa K. w piêciu odrêbnych wyrokach.

W punkcie pierwszym tego wyroku, powo³uj¹c przepisy art. 85 k.k, art. 86 §1 kk.
oraz art. 89 §1a k.k., S¹d Rejonowy orzek³ karê ³¹czn¹ 2 lat pozbawienia wolnoœci
w miejsce kar orzeczonych dwoma wyrokami S¹du Rejonowego w Czêstochowie z dnia
21 grudnia 2004 r. oraz z dnia 23 marca 2006 r.

W punkcie drugim przedstawianego wyroku orzeczono karê ³¹czn¹ 3 lat pozbawienia
wolnoœci oraz karê ³¹czn¹ grzywny w wysokoœci 100 stawek dziennych po 10 z³ ka¿da,
w miejsce kar jednostkowych orzeczonych trzema wyrokami S¹du Rejonowego w Czê-
stochowie z dnia 13 kwietnia 2006 r. z dnia 9 listopada 2006 r., oraz z dnia 28 kwietnia
2009 r.
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Rados³aw K. odbywa obecnie karê 3 lat pozbawienia wolnoœci orzeczon¹ wymienio-
nym wyrokiem ³¹cznym S¹du Rejonowego w Czêstochowie.

Oprócz ww. kary, skazany Rados³aw K. mia³ do odbycia tak¿e karê 1 roku pozba-
wienia wolnoœci orzeczon¹ wyrokiem S¹du Rejonowego w Czêstochowie z dnia 12 kwiet-
nia 2011 r. Kara ta jednak zosta³a wycofana z wykonania.

Skazany odbywaj¹c karê pozbawienia wolnoœci przebywa w Areszcie Œledczym
w Czêstochowie. Stara³ siê on o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Postanowie-
niem z dnia 26 lipca 2011 r. S¹d Okrêgowy w Czêstochowie III Wydzia³ Penitencjarny
i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeñ Karnych odmówi³ skazanemu Rados³awowi K.
warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty zasadniczej kary pozba-
wienia wolnoœci. Uzasadniaj¹c swoj¹ decyzjê, S¹d stwierdzi³, ¿e cele kary pozbawienia
wolnoœci orzeczonej wobec skazanego nie zosta³y osi¹gniête, z uwagi na brak jedno-
znacznie pozytywnej prognozy kryminologiczno-spo³ecznej, wielokrotnoœæ pope³nio-
nych przestêpstw i stosunkowo odleg³y koniec kary. W trakcie rozpoznawania wniosku
koniec tej kary przypada³ na 15 grudnia 2012 r., albowiem wówczas kara 1 roku poz-
bawienia wolnoœci jeszcze nie by³a wycofana z wykonania. Skazany i jego obroñca byli
obecni na posiedzeniu S¹du i zostali pouczeni o œrodkach odwo³awczych. Orzeczenie
S¹du Okrêgowego o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec ska-
zanego sta³o siê prawomocne bez za¿alenia.

Wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2011 r. S¹d Najwy¿szy uchyli³ punkt pierwszy wyroku
S¹du Rejonowego w Czêstochowie, w którym orzeczono karê ³¹czn¹ 2 lat pozbawienia
wolnoœci i kara ta zosta³a wycofana z wykonania jeszcze w kwietniu 2011 r.

W komparycji postanowienia o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnie-
nia S¹d Okrêgowy w Czêstochowie co prawda powo³a³ równie¿ karê 2 lat pozbawienia
wolnoœci, ale b³¹d ten nie mia³ ¿adnego wp³ywu na decyzjê S¹du wyra¿on¹ w czêœci
dyspozytywnej przedmiotowego postanowienia, na co wskazuje chocia¿by obliczenie
koñca kary, które przy uznaniu tak¿e wymienionych 2 lat pozbawienia wolnoœci by³oby
jednak inne i nie koñczy³oby siê w grudniu 2012 r.

Ponowny wniosek skazanego Rados³awa K. o warunkowe przedterminowe zwolnie-
nie wp³yn¹³ do S¹du w dniu 23 wrzeœnia 2011 r. Zgodnie z treœci¹ art. 161 §3 kkw
wniosku skazanego lub jego obroñcy, z³o¿onego przed up³ywem 3 miesiêcy od wydania
postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje siê a¿ do up³ywu
tego terminu.

Niezale¿nie od sytuacji zdrowotnej opisywanej w oœwiadczeniu Pana Senatora, nie
jest ona jedn¹ z przes³anek do warunkowego przedterminowego zwolnienia z art. 77
§1 k.k.

Z powa¿aniem

Stanis³aw Chmielewski
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Do mojego biura senatorskiego w Czêstochowie zg³osi³ siê pan Robert J.

i poinformowa³ o nieprawid³owoœciach w dzia³aniach podejmowanych w sto-
sunku do jego osoby przez I Urz¹d Skarbowy w Czêstochowie.

Wed³ug Roberta J. w grudniu 2004 r. naczelnik tego urzêdu udzieli³ mu
b³êdnej informacji o stosowaniu obni¿onej stawki podatku VAT. Pan Robert J.,
polegaj¹c na udzielonej mu informacji, wystawi³ faktury VAT, wykazuj¹c wy¿-
szy podatek od naliczonego o kwotê kilkuset tysiêcy z³otych, a nastêpnie roz-
pocz¹³ sp³atê tych¿e nale¿noœci. Konsekwencj¹ tej sp³aty by³a utrata p³ynno-
œci finansowej, której nie uda³o siê przywróciæ po otrzymaniu zawiadomienia
od dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Oœrodek Zamiejscowy w Biel-
sku–Bia³ej o nieprawid³owoœciach w otrzymanej informacji.

Mimo ewidentnej pomy³ki I Urz¹d Skarbowy w Czêstochowie – zdaniem
Roberta J. – podj¹³ wiele represyjnych dzia³añ w stosunku do jego osoby. Po-
lega³y one na wytoczeniu mu spraw karnych pozostaj¹cych w œcis³ym zwi¹z-
ku z dzia³aniami podatnika, podejmowanymi bezpoœrednio w wyniku
b³êdnej interpretacji dokonanej przez urz¹d skarbowy. Ostatecznie postêpo-
wanie to zosta³o umorzone przez S¹d Rejonowy w Czêstochowie w marcu
2009 r. Robert J. by³ te¿ nêkany – wed³ug jego oœwiadczenia – licznymi kon-
trolami, pisa³ o kilkunastu kontrolach w krótkim czasie, co utrudnia³o mu
dzia³alnoœæ i by³o w jego ocenie rodzajem kary za udowodnienie I Urzêdowi
Skarbowemu dzia³ania niezgodnego z prawem.

Panie Prezesie, w tym stanie rzeczy zasadne by³oby przeprowadzenie
kontroli I Urzêdu Skarbowego w Czêstochowie w zakresie prawid³owoœci pro-
wadzonych przez ten urz¹d dzia³añ wobec Roberta J.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ
WICEPREZESA
NAJWY¯SZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 17 listopada 2011 r.

Kancelaria Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawi¹zaniu do pisma Pani Gra¿yny Anny Sztark – Wicemarsza³ka Senatu RP
VII Kadencji – skierowanego do Prezesa NIK w sprawie oœwiadczenia b. Senatora Pana
Czes³awa Ryszki odnoœnie do nieprawid³owoœci w dzia³aniach I Urzêdu Skarbowego
w Czêstochowie w stosunku do przedsiêbiorcy Pana Roberta J., uprzejmie przesy³am
kopiê odpowiedzi udzielonej Panu Senatorowi.

WICEPREZES
Najwy¿szej Izby Kontroli
Marian Cichosz
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Stanowisko
WICEPREZESA
NAJWY¯SZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 17 listopada 2011 r.

Pan
Czes³aw Ryszka
Senator VII Kadencji
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
w nawi¹zaniu do pisma Pani Gra¿yny Anny Sztark – Wicemarsza³ka Senatu RP

VII Kadencji – skierowanego do Prezesa NIK, w sprawie Oœwiadczenia Pana Senatora
o nieprawid³owoœciach w dzia³aniach I Urzêdu Skarbowego w Czêstochowie w stosun-
ku do przedsiêbiorcy Pana Roberta J., zawieraj¹cego proœbê o przeprowadzenie kon-
troli Urzêdu w ww. zakresie uprzejmie informujê, ¿e Najwy¿sza Izba Kontroli
rozwa¿aj¹c mo¿liwoœæ podjêcia wnioskowanych badañ kontrolnych stanê³a na stano-
wisku, i¿ z uwagi na jednostkowy charakter sprawy oraz koniecznoœæ realizacji zadañ
wynikaj¹cych z planu pracy Izby w 2011 r. – nie jest to mo¿liwe.

Tym niemniej, rozumiej¹c potrzebê wdra¿ania idei pañstwa przyjaznego obywate-
lowi Najwy¿sza Izba Kontroli zwróci³a siê o zbadanie tego przypadku do Ministerstwa
Finansów sprawuj¹cego nadzór nad organizacj¹ i funkcjonowaniem izb i urzêdów
skarbowych.

WICEPREZES
Najwy¿szej Izby Kontroli
Marian Cichosz
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Panie Prokuratorze Generalny!
25 lipca 2011 r. do mojego biura poselskiego po raz kolejny zwróci³ siê

pan Marcin S. z proœb¹ o kontynuowanie interwencji w jego sprawie. Chodzi
o postêpowanie przygotowawcze (œledztwo) tocz¹ce siê w Prokuraturze Okrê-
gowej w Katowicach. Z pisma skierowanego przez Pana Prokuratora General-
nego w odpowiedzi na moje oœwiadczenie z³o¿one na posiedzeniu Senatu
12 lipca 2011 r. wynika, ¿e nadzór nad ww. œledztwem prowadzony jest
w sposób prawid³owy.

Niestety tak¹ ocenê muszê zakwestionowaæ. W rozmowie z pokrzywdzo-
nym Marcinem S. dowiedzia³em siê, ¿e 7 lipca 2011 r. poprosi³ w rozmowie te-
lefonicznej prowadzonej z Prokuratorem Prokuratury Okrêgowej w Katowi-
cach o przesuniêcie terminu przes³uchania wyznaczonego na dzieñ 8 lipca,
gdy¿ jego pe³nomocnicy nie mogli wzi¹æ w nim udzia³u. Nastêpnie w dniu
8 lipca 2011 r. przes³a³ faksem pismo z proœb¹ o odroczenie przes³uchania, ze
wzglêdu na nieobecnoœæ pe³nomocników.

W rozmowie telefonicznej odbytej tego samego dnia pan Marcin S. zosta³
przez Pani¹ Prokurator poinformowany o tym, ¿e zostanie ukarany grzywn¹.
Us³ysza³ tak¿e zarzuty dotycz¹ce pisanych przez niego pism o zbyt wolno
prowadzonym postêpowaniu, z podkreœleniem, ¿e najpierw sam prosi o jego
przyspieszenie, a nastêpnie o odroczenie terminu przes³uchania. Faktycznie,
w dniu 8 lipca 2011 r. Prokurator Prokuratury Okrêgowej wyda³ postanowie-
nie o ukaraniu Marcina S. grzywn¹ w wysokoœci 2 tysiêcy z³ z tytu³u niesta-
wienia siê na przes³uchanie. W dniu 15 lipca pan Marcin S. otrzyma³ kolejne
wezwanie z terminem na dzieñ 25 lipca.

Zdaniem pana Marcina S. wysokoœæ grzywny, jak i ponowne wezwanie
na dzieñ 25 lipca, a tak¿e uwagi czynione przez Pani¹ Prokurator œwiadcz¹
o tym, ¿e w swoisty sposób jest karany za wczeœniejsze pisma i interwencje
dotycz¹ce sposobu i szybkoœci prowadzenia postêpowania.

Panie Prokuratorze Generalny, nie oceniaj¹c oczywiœcie celowoœci podej-
mowanych decyzji przez Prokuratora prowadz¹cego œledztwo, pragnê zwró-
ciæ uwagê na wy¿ej opisane zdarzenia. Mianowicie najpierw (wed³ug oœwiad-
czenia pana Marcina S.) przez kilka miesiêcy nie wyznacza siê terminu
przes³uchania, nastêpnie, pomimo wniosku o odroczenie sprawy ze wzglêdu
na sezon urlopowy i niemo¿noœæ reprezentowania przez pe³nomocników, wy-
znacza siê szybko jeden po drugim kolejne terminy i karze siê œwiadka wyj¹t-
kowo wysok¹ kar¹ za niestawiennictwo.

W tej sytuacji raz jeszcze proszê o sprawdzenie prawid³owoœci prowa-
dzonego œledztwa.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 17.10.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 15 wrzeœnia 2011 roku (sygn.

BPS/DSK-043-4001/11), ponowne oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Czes³a-
wa Ryszkê podczas 83. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 wrzeœnia 2011 roku, doty-
cz¹ce sposobu prowadzenia postêpowania przygotowawczego przez Prokuraturê
Okrêgow¹ w Katowicach, w którym pokrzywdzonym jest Pan Marcin S., uprzejmie in-
formujê, ¿e w wyniku ostatnio przeprowadzonego uzupe³niaj¹cego przes³uchania po-
dejrzanego Marka Z., zasz³a koniecznoœæ zweryfikowania tych wyjaœnieñ w oparciu
o dalsze czynnoœci procesowe, w tym przes³uchania kolejnych œwiadków.

Podjête próby przes³uchania pokrzywdzonego M. S. oraz wykonanie konfrontacji
pomiêdzy nim a wymienionym powy¿ej podejrzanym, od czerwca 2011 roku do chwili
obecnej nie zakoñczy³y siê powodzeniem.

Pan Marcin S. unika czynnoœci procesowych, nie stawiaj¹c siê na wyznaczone ter-
miny, lub odmawiaj¹c wziêcia w nich udzia³u z uwagi na niestawiennictwo jego pe³no-
mocników.

Kilkukrotnie podejmowano próby uzgodnienia terminów z pe³nomocnikami po-
krzywdzonego, jednak¿e te równie¿ zakoñczy³y siê negatywnie.

W efekcie na pokrzywdzonego w miesi¹cu czerwcu oraz w sierpniu br. na³o¿ono ka-
ry pieniê¿ne w kwocie po 2.000 z³otych.

W tym czasie pokrzywdzony kilkukrotnie przedk³ada³ kserokopie dokumentów me-
dycznych œwiadcz¹cych o rozpoznanej u niego okreœlonej jednostki chorobowej ma-
j¹cej usprawiedliwiaæ nieobecnoœæ w zaplanowanych czynnoœciach procesowych z jego
udzia³em, jednak¿e dokumenty te, pomimo pisemnego wezwania, nie zosta³y potwier-
dzone przez lekarza s¹dowego.

Równie¿ jego pe³nomocnik zwraca³ siê do Prokuratury Okrêgowej w Katowicach
z wnioskami o odroczenie terminu wykonania czynnoœci procesowych. W odpowiedzi
udzielonej pe³nomocnikowi przedstawiono harmonogram czynnoœci, w tym równie¿
tych, które nie odby³y siê z winy pokrzywdzonego b¹dŸ pe³nomocnika i pouczono
o konsekwencjach procesowych.

Dodatkowo informujê, ¿e wskazane powy¿ej œledztwo, aktualnie na mocy postano-
wienia Zastêpcy Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 wrzeœnia 2011 ro-
ku, zosta³o przed³u¿one do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Zwierzchni nadzór s³u¿bowy sprawowany nad przedmiotowym œledztwem przez
Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach, oceniony zosta³ jako prawid³owy. Przestrze-
gane s¹ prawa stron procesowych, a czynnoœci procesowe wykonywane s¹ terminowo.

Aktualnie zgromadzono ju¿ prawie kompletny materia³ dowodowy, jednak¿e postê-
powania przygotowawczego nie mo¿na zakoñczyæ z uwagi na doœæ nietypow¹ postawê
prezentowan¹ w tej sprawie przez pokrzywdzonego Marcina S.

Z powa¿aniem

Andrzej Seremet
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Moje oœwiadczenie zwi¹zane jest z trwaj¹cymi od lat problemami, jakie
napotykaj¹ inwestycje zwi¹zane z budow¹ drogi na odcinku Lubieñ – Rabka
oraz obwodnic dla Mszany Dolnej i Limanowej. Projekty te mimo wielokrot-
nych obietnic po dziœ dzieñ nie doczeka³y siê realizacji i to pomimo tego, i¿
w przesz³oœci podejmowano ju¿ konkretne kroki ukierunkowane na ich reali-
zacjê, takie jak sporz¹dzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleñ
na budowê czy opinii œrodowiskowej, zawi¹zywanie konsorcjów, których ce-
lem by³o poprowadzenie danej inwestycji itp. W niektórych przypadkach
dzia³ania te by³y na tyle zaawansowane, ¿e pojawia³y siê zapowiedzi okreœ-
laj¹ce konkretny termin ukoñczenia budowy, które, jak siê mia³o potem oka-
zaæ, pozostawa³y jedynie na papierze.

Czy podejmowanie powy¿szych dzia³añ ukierunkowanych na realizacjê
inwestycji, to jest budowy drogi Lubieñ – Rabka i obwodnic, nieprowa-
dz¹cych, jak siê potem okaza³o, do sfinalizowania projektów, a tym samym
do rozwi¹zania, a przynajmniej znacznego zmniejszenia problemów komuni-
kacyjnych, z jakimi borykaj¹ siê mieszkañcy tych miejscowoœci, nie jest mar-
notrawstwem œrodków, które poch³onê³y kolejne plany, pozwolenia, opinie,
ekspertyzy i sporz¹dzanie dokumentacji? Zw³aszcza ¿e nie s¹ to ma³e kwoty.
Kto jest odpowiedzialny za obecny stan rzeczy, za wydawanie pieniêdzy na
cele zwi¹zane z budowami, które ostatecznie nie dochodz¹ do skutku?

Budowa odcinka Lubieñ – Rabka, najtrudniejszego technicznie odcinka
tak zwanej zakopianki, jest przedsiêwziêciem, którego realizacjê zapowiada-
no ju¿ wielokrotnie, a termin oddania go do u¿ytku wyznaczano na rok 2010
lub 2011. Pomimo ambitnych planów (zakres planowanych prac obejmowa³
budowê dwujezdniowej drogi ekspresowej Lubieñ – Rabka o d³ugoœci
17,5 km, dwujezdniowego odcinka Rabka – Chabówka, to jest drogi klasy
g³ównej przyspieszonej, dwóch wêz³ów w Skomielnej Bia³ej i Zaborni, tunelu
pod Luboniem Ma³ym, dziesiêciu wiaduktów, trzech estakad oraz mostu na
rzece Lubieñce) i starañ poczynionych w celu przygotowania inwestycji, bu-
dowa tej drogi po dziœ dzieñ nie doczeka³a siê realizacji, a przysz³oœæ inwe-
stycji jest niepewna, o czym œwiadczy wykreœlenie jej z projektu „Programu
budowy dróg krajowych na lata 2011–2015”. Decyzja ta poskutkuje nie tylko
kolejnym od³o¿eniem w czasie tak potrzebnej mieszkañcom budowy, ale rów-
nie¿ koniecznoœci¹ sporz¹dzenia na nowo kosztownej dokumentacji i opinii
niezbêdnych do realizacji projektu. By temu przeciwdzia³aæ, nowotarscy rad-
ni zwrócili siê z apelem o utrzymanie w „Programie budowy dróg krajowych
na lata 2011–2015” projektu budowy drogi Lubieñ – Rabka. Jak Ministerstwo
Infrastruktury ustosunkuje siê do tego apelu? Jakie œrodki podejmuje resort
ze swej strony, by spe³niæ obietnice od lat sk³adane mieszkañcom i przeciw-
dzia³aæ marnowaniu œrodków, jakie ju¿ poch³onê³y przygotowania do tej in-
westycji?

Od lat na swoj¹ obwodnicê czeka Mszana Dolna, nadal jednak o tej inwe-
stycji tylko siê mówi. Stwierdzenie, ¿e obwodnica jest miastu potrzebna, a bê-
dzie potrzebna coraz bardziej z uwagi na narastaj¹ce natê¿enie ruchu
ko³owego, nie doczeka³o siê ¿adnych dzia³añ zmierzaj¹cych do realizacji tej
inwestycji. Budowa ci¹gle jest w planach, a jako termin jej realizacji ci¹gle
wyznacza siê niesprecyzowan¹ przysz³oœæ. Czy inwestycja ta jest ujêta
w „Programie budowy dróg krajowych na lata 2011–2015”? Kiedy zostan¹
podjête konkretne dzia³ania zmierzaj¹ce do realizacji tego projektu?

O budowê obwodnicy od co najmniej dwudziestu piêciu lat stara siê Li-
manowa. Budowa po raz kolejny zostanie od³o¿ona na bli¿ej nieokreœlon¹
przysz³oœæ z powodu planów GDDKiA, która zdecydowa³a, ¿e nie powstanie
tam ma³a obwodnica. Zamiast ma³ej mia³a powstaæ du¿a, jednak jest to
przedsiêwziêcie wymagaj¹ce ogromnych nak³adów finansowych, które
z uwagi na to, ¿e droga krajowa nr 28 nie jest drog¹ strategiczn¹ dla pañ-
stwa, nie zostan¹ poczynione, gdy¿ nie ma œrodków pieniê¿nych niezbêd-
nych na ich pokrycie. Dlaczego GDDKiA wycofa³a siê z pomys³u budowy
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ma³ej obwodnicy, która mog³aby choæby w czêœci rozwi¹zaæ problemy miesz-
kañców Limanowej, i powróci³a do planów budowy du¿ej obwodnicy, która
nie rozwi¹¿e ich wcale, bo nie ma na ni¹ pieniêdzy?

Bardzo proszê o szczegó³owe i wyczerpuj¹ce odpowiedzi na powy¿sze
pytania, jak równie¿ o interwencjê Pana Ministra w ramach posiadanych
œrodków i kompetencji, zmierzaj¹c¹ do realizacji wymienionych inwestycji.

Tadeusz Skorupa

OdpowiedŸ

Warszawa, 14 paŸdziernika 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Tadeusza Skorupê podczas

83. posiedzenia senatu RP w dniu 14 wrzeœnia br. w sprawie budowy drogi na odcinku
Lubieñ – Rabka oraz obwodnicy dla Mszany Dolnej i Limanowej, przes³anego przy piœ-
mie BPS/DSK-043-4003/11 z dnia 15 wrzeœnia 2011 r. uprzejmie przedstawiam po-
ni¿sze informacje.

Resort infrastruktury prowadzi systematyczne dzia³ania zwi¹zane z przygotowa-
niem i realizacj¹ inwestycji drogowych. Dzia³ania w tym zakresie s¹ zgodne z przepisa-
mi prawa, tj. ustaw¹ z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193,
poz. 1194), ustaw¹ z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodo-
wisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), rozporz¹dzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z póŸn. zm.).

Dokumentem programowym w sektorze infrastruktury jest Program Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011–2015, uchwalony przez Radê Ministrów w dniu 25 stycznia br.
Zadania inwestycyjne w nim ujête zosta³y podzielone na trzy grupy i umieszczone w za-
³¹cznikach Nr 1, la i 2. Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 Programu, do realizacji w pierwszej
kolejnoœci ujêto zadania autostradowe oraz wspó³finansowane ze œrodków UE w ra-
mach perspektywy finansowej 2007–2013. Natomiast realizacja zadañ ujêtych w za-
³¹czniku Nr la uzale¿niona zosta³a od zapewnienia dodatkowych œrodków finansowych
i z chwil¹ ich pozyskania bêdzie mo¿na przyst¹piæ do ich kontynuacji. Dla zadañ z za-
³¹cznika Nr 2, w chwili tworzenia Programu zapewnienie finansowania by³o niemo¿li-
we. Jednak dla wiêkszoœci z nich, w tym równie¿ dla zadania pn: „Przebudowa drogi S7
Lubieñ – Rabka” stworzono mo¿liwoœæ kontynuacji prac przygotowawczych w sposób,
który w sytuacji pojawienia siê dodatkowych œrodków pozwoli p³ynnie przejœæ w fazê
realizacji.

Ponadto we wrzeœniu br. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zakoñczy³o
proces weryfikacji i podpisywania 78 pre-umów z beneficjentami projektów kluczo-
wych, zamieszczonych na Liœcie projektów indywidualnych dla Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013. Podpisane pre-umowy obejmuj¹ tak¿e
projekt pn: Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Lubieñ – Rabka.

83. posiedzenie Senatu w dniu 14 wrzeœnia 2011 r. 347



Zgodnie z za³o¿eniami Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 bêdzie
aktualizowany w 2012 roku. Wskazany zostanie wówczas zakres rzeczowy oraz niezbêd-
ne œrodki finansowe na lata 2014–2015. Podstawê rzeczow¹ aktualizacji Programu bê-
dzie stanowi³a miêdzy innymi lista zadañ wskazanych w za³¹czniku Nr 2 oraz kryteria
wyboru do realizacji zadañ polegaj¹cych na obejœciach miejscowoœci wskazane w za-
³¹czniku Nr 3. Warunkiem koniecznym jest aby inwestycja zg³oszona do realizacji w ra-
mach Programu spe³nia³a wymogi formalnoprawne. Jedn¹ z podstaw aktualizacji
finansowej bêdzie wielkoœæ wsparcia projektów drogowych przez UE w ramach per-
spektywy finansowej 2014–2020. W przypadku uzyskania przez kilka zadañ takiej sa-
mej oceny, decyduj¹cym kryterium przes¹dzaj¹cym o wyborze do realizacji danego
zadania bêdzie zakres wspó³finansowania danego zadania przez odpowiedni¹ jedno-
stkê samorz¹du terytorialnego.

W nawi¹zaniu do planów budowy obwodnicy Limanowej uprzejmie informujê, i¿
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczê³a w 2003 r. przygotowanie
dokumentacji niezbêdnej do uzyskania decyzji administracyjnych niezbêdnych do rea-
lizacji przedmiotowej inwestycji. Wówczas do realizacji przewidywana by³a koncepcja
ca³kowitego obejœcia miasta. Ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci zabezpieczenia odpowied-
nich œrodków finansowych w 2004 r. powsta³a koncepcja budowy „ma³ej” obwodnicy,
która omija³aby tylko œcis³e centrum. Z uwagi na zmiany przepisów, w szczególnoœci
w zakresie oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko zasz³a koniecznoœæ zmiany przygo-
towanej dokumentacji. Powsta³e opracowania by³y przedmiotem obrad Komisji Oceny
Przedsiêwziêæ Inwestycyjnych, która w dniu 25 czerwca 2009 r. nie rozstrzygnê³a jed-
noznacznie, który wariant nale¿y rozpatrywaæ w dalszych opracowaniach jako prefero-
wany. Zaznaczy³a, ¿e nale¿y zastanowiæ siê nad du¿¹ obwodnic¹ Limanowej, która roz-
wi¹¿e wszystkie problemy ruchowe i œrodowiskowe w sposób globalny. Jednak
zawarte w protokole KOPI nr 23/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. wytyczne nie by³y mo¿li-
we do zrealizowania w ramach umowy nr I/46/DI-15/2007 z dnia 25.01.2007 r.
Przede wszystkim umowa nie przewidywa³a rozpatrywania przebiegu trasy „du¿ej ob-
wodnicy” jako racjonalnego wariantu alternatywnego dla „ma³ej obwodnicy" w rozu-
mieniu ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³y-
wania na œrodowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227). Wprowadzenie do dokumentacji pro-
jektowej opracowania materia³ów dla „du¿ej obwodnicy” stanowi³oby istotn¹ zmianê
postanowieñ umowy nr I/46/DI-15/2007 z dnia 25.01.2007 r. i by³oby niezgodne
z ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych. W zwi¹zku z powy¿szym w³adze Limanowej
wraz z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad podjê³y decyzjê o przyst¹pieniu
do realizacji prac przygotowawczych zwi¹zanych z koncepcj¹ budowy ca³kowitego obej-
œcia miasta.

Ponadto informujê, i¿ w planach inwestycyjnych GDDKiA dotycz¹cych drogi krajo-
wej Nr 28 ujêta jest równie¿ budowa obwodnicy Mszany Dolnej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Henryka Stok³osy

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
Brak koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce to jeden z naj-

powa¿niejszych grzechów III Rzeczypospolitej. Do 1989 r. najwiêcej m³odzie¿y
kszta³ci³o siê w nurcie szkolnictwa zasadniczego zawodowego, które oferowa-
³o przygotowanie zawodowe o w¹skim profilu oraz ma³y zakres kszta³cenia
ogólnego. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych zasadnicze szko³y zawodowe
zaczêto likwidowaæ. Najwa¿niejszym tego powodem by³ upadek lub restruktu-
ryzacja zak³adów prowadz¹cych szko³y przyzak³adowe i niezrozumia³a dla
mnie ideologiczna niechêæ do tego typu edukacji, któr¹ nies³usznie uznano za
relikt PRL. Jednoczeœnie wzrasta³a liczba techników, a tak¿e liceów ogólno-
kszta³c¹cych, z których czêœæ powstawa³a na bazie szkó³ zawodowych.

Znacznemu iloœciowemu ograniczeniu szkolnictwa zawodowego nie to-
warzyszy³a praca nad jego modernizacj¹ i tworzeniem nowych mechaniz-
mów powi¹zania z gospodark¹. Brak ca³oœciowych reform w szkolnictwie
zawodowym wynika³ nie tylko z braku jasnej docelowej wizji tego rodzaju
edukacji, ale tak¿e z bardzo niskich nak³adów finansowych na ca³¹ oœwiatê.
A szkolnictwo zawodowe by³o i jest dro¿sze ni¿ szkolnictwo ogólnokszta³c¹ce.

Zgodnie z za³o¿eniami rozpoczêtej w 1999 r. reformy systemu edukacji
szkolnictwo ponadgimnazjalne, w tym zawodowe, przekazano w gestiê po-
wiatu. Zak³adano upowszechnienie kszta³cenia ogólnego i ograniczenie
szkolnictwa stricte zawodowego. Utworzono nowy rodzaj szkó³, to jest trzy-
letnie licea profilowane, maj¹ce zapewniaæ kszta³cenie „ogólnozawodowe”.
W³adze oœwiatowe liczy³y na to, ¿e nast¹pi odejœcie od specjalistycznego
kszta³cenia zawodowego na etapie szko³y w kierunku edukacji ustawicznej
w miarê potrzeb ju¿ w toku pracy zawodowej. Jednoczeœnie system kszta³ce-
nia ustawicznego nie sta³ siê przedmiotem zainteresowania reformatorów
i w efekcie mamy to, co mamy – brak dobrze zorganizowanego i dostosowane-
go do potrzeb rynku systemu edukacji zawodowej.

Przypominam te fakty w kontekœcie ostatnich oszczêdnoœciowych decyzji
rz¹du, których ofiar¹ znowu pad³a edukacja zawodowa. Zwrócili mi na to
uwagê rzemieœlnicy, którzy zg³osili siê do mojego biura senatorskiego z proœ-
b¹, abym w tej sprawie interweniowa³ w ministerstwie. Dowiedzia³em siê od
nich, ¿e od pocz¹tku bie¿¹cego roku s¹ k³opoty z refundowaniem kosztów
zwi¹zanych z praktyczn¹ nauk¹ uczniów zawodowych u pracodawców. Moi
goœcie, owi rzemieœlnicy, oœwiadczyli, ¿e jeœli to siê nie zmieni, jeœli nie otrzy-
maj¹ pieniêdzy za praktyczne nauczanie zawodu, wraz z nowym rokiem
szkolnym nie bêd¹ podpisywali umów dotycz¹cych praktycznej nauki zawo-
du. Z kolei z jednego z listów, jaki otrzyma³em od wyborców, dowiedzia³em
siê, ¿e „oszczêdnoœciowa kosa ministra Rostowskiego obciê³a równie¿ œrodki
na sta¿e dla absolwentów”.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister Katarzyny Hall z dwoma
pytaniami. Czy w ministerstwie pracuje siê wreszcie nad nowoczesn¹ kon-
cepcj¹ szkolnictwa zawodowego w Polsce? Jakie decyzje podejmie minister-
stwo, aby rzemieœlnicy podjêli siê praktycznej nauki zawodu i nie zbojkoto-
wali umów w nowym roku szkolnym?

Henryk Stok³osa
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.09.29

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie (znak: BPS/DSK-043-4004/11) z³o¿one przez Se-

natora RP Henryka Stok³osê podczas 83. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 wrzeœnia
2011 r. uprzejmie wyjaœniam.

Przyjêta przez Sejm z inicjatywy poselskiej ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie
ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest zbie¿na z pro-
pozycjami zmian, które przygotowywa³o Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany
wprowadzane przez tê ustawê przyczyni¹ siê do lepszego przygotowania absolwentów
szkolnictwa zawodowego do wymogów gospodarki i potrzeb pracodawców. Zwiêkszy to
szanse m³odych ludzi na odnalezienie siê na rynku pracy, rozszerzy mo¿liwoœci zatrud-
nienia i zminimalizuje ich udzia³ w populacji bezrobotnych. 7 wrzeœnia br. ww. ustawê
podpisa³ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w zwi¹zku z tym 16 wrzeœnia br. do uzgod-
nieñ miêdzyresortowych i konsultacji spo³ecznych zosta³y przekazane projekty aktów
wykonawczych – rozporz¹dzeñ przygotowanych przez resort edukacji. Konkretyzuj¹
one zapisy ustawy i obejmuj¹ m.in. modyfikacjê klasyfikacji zawodów szkolnictwa za-
wodowego, tzw. klasyfikacji zawodów „szkolnych”, polegaj¹c¹ na porz¹dkowaniu,
tj. grupowaniu i integrowaniu zawodów, w których kszta³ci siê w systemie oœwiaty.
W zawodach tych zosta³y wyodrêbnione i nazwane kwalifikacje, które bêd¹ potwierdza-
ne w ramach egzaminów zewnêtrznych. Nabycie kwalifikacji bêdzie udokumentowane
œwiadectwem wydanym przez okrêgow¹ komisjê egzaminacyjn¹, po zdaniu przez ucz-
nia (lub s³uchacza) egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje w zawodzie w zakresie da-
nej kwalifikacji. Konsekwencj¹ zmodyfikowanej klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego jest nowa podstawa programowa kszta³cenia w zawodach, która zostanie
wydana jako jeden akt prawny. Bêdzie ona opisywaæ kwalifikacje jako zasób wiadomo-
œci, umiejêtnoœci i postaw wyodrêbniony z okreœlonego zawodu, pozwalaj¹cy na samo-
dzielne wykonywanie zadañ zawodowych. Opis kwalifikacji wyodrêbnionych w zawo-
dach bêdzie stanowiæ jednoczeœnie standard wymagañ egzaminacyjnych.

Uelastycznieniu systemu kszta³cenia zawodowego oraz podniesieniu jego jakoœci
bêd¹ s³u¿yæ tak¿e zmiany w egzaminowaniu, polegaj¹ce na oddzielnym potwierdza-
niu przez ucznia w procesie kszta³cenia ka¿dej wyodrêbnionej w zawodzie kwalifika-
cji i uzyskaniu przez niego dokumentu w postaci œwiadectwa potwierdzaj¹cego dan¹
kwalifikacjê. Po potwierdzeniu wszystkich wyodrêbnionych kwalifikacji w zawodzie
absolwent szko³y uzyska – jak dotychczas – dyplom zawodowy oraz suplement do
dyplomu, opisuj¹cy szczegó³owo nabyt¹ wiedzê, umiejêtnoœci i kompetencje, wyda-
wany w jêzyku polskim i angielskim. Istotnym celem przygotowywanych regulacji
jest, tak jak we wspomnianej powy¿ej ustawie, uelastycznienie i poszerzenie oferty
kszta³cenia zawodowego oraz ukszta³towanie jej w odpowiedzi na potrzeby pracodaw-
ców i pracobiorców. S³u¿yæ ma temu umo¿liwienie szko³om zawodowym i placówkom
prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych, pozwalaj¹cych uzyskaæ pe³ne
kwalifikacje w zawodach ujêtych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
lecz w szybszym i bardziej elastycznym trybie, dostosowanym do indywidualnych po-
trzeb osób doros³ych. Kszta³cenie w tej formie odbywaæ siê bêdzie zgodnie z podstaw¹
programow¹ dla zawodu i koñczyæ siê zewnêtrznym egzaminem potwierdzaj¹cym
kwalifikacje w zawodzie. Rozwi¹zania takie zapewniaj¹ odpowiedni poziom jakoœci
kursów.

Rozporz¹dzenia zawieraj¹ce wszystkie opisane powy¿ej rozwi¹zania wejd¹ w ¿ycie
z dniem 1 wrzeœnia 2012 r.
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W odniesieniu do refundacji pracodawcom wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocia-
nym pracownikom, uprzejmie informujê, ¿e system kszta³cenia zawodowego m³odzie¿y
obejmuje ró¿ne formy. Nauka zawodu realizowana na podstawie umowy o pracê w celu
przygotowania zawodowego, zawartej pomiêdzy m³odocianym pracownikiem a praco-
dawc¹, jest tylko jedn¹ z nich. Jak wynika z danych gromadzonych w Systemie Infor-
macji Oœwiatowej, w roku szkolnym 2010/2011 uczniowie techników stanowili oko³o
33% uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych dla m³odzie¿y. Oko³o 11% m³odzie¿y uczêsz-
czaj¹cej do szkó³ ponadgimnazjalnych stanowili uczniowie zasadniczych szkó³ zawo-
dowych, którzy praktyczn¹ naukê zawodu realizowali w warsztatach szkolnych lub
centrach kszta³cenia praktycznego, natomiast uczniowie zasadniczych szkó³ zawodo-
wych bêd¹cy jednoczeœnie m³odocianymi pracownikami stanowili oko³o 9% populacji
w m³odzie¿owych szko³ach ponadgimnazjalnych. Na kszta³cenie wszystkich uczniów
w szko³ach ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe przeznaczane
s¹ co roku wiêksze œrodki. Od roku 2009 sukcesywnie wzrasta waga P8 na kszta³cenie
zawodowe stosowana przy obliczaniu czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej – 0,15 do 0,19.

Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e pracodawcy zatrudniaj¹cy m³odocianych pracowników
na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego otrzymuj¹ pomoc
w dwojakiej postaci. Oprócz refundacji wynagrodzeñ m³odocianych pracowników
i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, wyp³acanej pracodawcom przez Ochotnicze Huf-
ce Pracy na podstawie przepisów prawa pracy, otrzymuj¹ oni tak¿e dofinansowanie ko-
sztów kszta³cenia m³odocianego pracownika wyp³acane po zakoñczeniu nauki i zdaniu
przez niego odpowiedniego egzaminu zawodowego. Dofinansowanie to wyp³acane jest
pracodawcom na podstawie umowy art. 70b ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o syste-
mie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.). Od roku 2009 œrodki na
ten cel pochodz¹ z Funduszu Pracy, którego dysponentem jest Minister Pracy i Polityki
Spo³ecznej. Przekazywane s¹ na rachunek bankowy urzêdu wojewódzkiego, a nastêp-
nie wojewodowie dokonuj¹ podzia³u na poszczególne gminy, które przekazuj¹ œrodki
pracodawcom zgodnie ze z³o¿onymi przez nich wnioskami. Wysokoœæ tych œrodków
oraz ich podzia³ na poszczególne województwa okreœlane s¹ na podstawie przekazywa-
nych przez kuratoria oœwiaty i urzêdy wojewódzkie informacji o prognozowanej liczbie
m³odocianych pracowników, którzy w danym roku bud¿etowym ukoñcz¹ kszta³cenie
i przyst¹pi¹ do egzaminów. Ministerstwo Edukacji Narodowej œciœle wspó³pracuje z re-
sortem pracy przy okreœlaniu œrodków na dofinansowanie kosztów kszta³cenia m³odo-
cianych pracowników. Œrodki na wyp³atê tego dofinansowania w roku 2011 zosta³y
zabezpieczone w Funduszu Pracy w wysokoœci odpowiadaj¹cej prognozom otrzyma-
nym z wszystkich województw, tj. w wysokoœci 303 mln 930 tys. z³ (dla porównania
w roku 2009 na realizacjê dofinansowania przeznaczono 210 mln z³).

Nie oznacza to jednak, ¿e Minister Edukacji Narodowej nie podejmuje ¿adnych
dzia³añ dotycz¹cych problemów z wyp³at¹ przez Ochotnicze Hufce Pracy refundacji wy-
nagrodzeñ m³odocianych pracowników. Jeszcze w lutym br., po otrzymaniu pierw-
szych sygna³ów o wstrzymaniu wyp³at refundacji, do Ministra Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej, któremu podlegaj¹ Ochotnicze Hufce Pracy, zosta³o wystosowane pismo z proœb¹
o wyjaœnienie zaistnia³ej sytuacji. Minister Edukacji Narodowej kilkakrotnie ponawia³
pytania o sytuacjê pracodawców oczekuj¹cych na refundacjê – 6 maja br. resort pracy
poinformowa³, ¿e Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej 13 kwietnia br. wyst¹pi³ o wyra-
¿enie zgody przez Ministra Finansów na dokonanie zwiêkszenia w planie finansowym
Funduszu Pracy wydatków na realizacjê umów w sprawie refundacji pracodawcom ko-
sztów wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom zatrudnionym na pod-
stawie umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego oraz sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne od refundowanych wynagrodzeñ m³odocianych pracowników
kszta³c¹cych siê w zawodach wysoce deficytowych na rynku pracy i uczestników
Ochotniczych Hufców Pracy. Wed³ug informacji uzyskanych w dniu 26 maja br. w Mi-
nisterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, plan finansowy Funduszu Pracy zosta³ zwiêk-
szony o 80 mln z³ przeznaczonych na realizacjê ww. umów w sprawie refundacji.
W zwi¹zku z tym Ochotnicze Hufce Pracy zosta³y zobowi¹zane do uruchomienia
wstrzymanych wyp³at na refundacjê.
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Z informacji przekazanych przez resort pracy w sierpniu i wrzeœniu br. wynika, ¿e
Minister Pracy wyst¹pi³ w dniu 17 czerwca do Ministra Finansów o kolejne zwiêkszenie
œrodków na wyp³atê refundacji o 73,1 mln. W dniu 30 czerwca br. Sejmowa Komisja Fi-
nansów Publicznych pozytywnie zaopiniowa³a ten wniosek. Po uzyskaniu zgody Mini-
stra Finansów na zwiêkszenie planu finansowego Funduszu Pracy rozpoczêto,
w kolejnoœci sk³adanych wniosków, podpisywanie przez Ochotnicze Hufce Pracy
umów o refundacjê z kolejnymi pracodawcami, którzy zatrudnili m³odocianych pracow-
ników od 1 wrzeœnia 2010 roku oraz z pracodawcami, którzy zatrudniaj¹ m³odocia-
nych od 1 wrzeœnia 2011 r.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Miros³aw Sielatycki
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Oœwiadczenie senatora Henryka Stok³osy

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Polski system prawny nie sprzyja przedsiêbiorczoœci i przedsiêbiorcom.

Pod wzglêdem przychylnoœci dla przedsiêbiorców Polska jest na 72. miejscu na
œwiecie. Pod wzglêdem prawa podatkowego i stopnia jego skomplikowania je-
steœmy na miejscu 121. i nawet dwadzieœcia dwa kraje afrykañskie wyprze-
dzaj¹ nas pod tym wzglêdem. Ustawa o podatku od osób fizycznych by³a
nowelizowana sto dziewiêædziesi¹t jeden razy. Aby uzyskaæ u nas pozwolenie
na budowê, trzeba czekaæ œrednio ponad trzysta trzydzieœci jeden dni. W Cze-
chach, Niemczech, a nawet na Bia³orusi formalnoœci zwi¹zane z budow¹ za³at-
wia siê trzy razy krócej. W Polsce, by ruszyæ z budow¹, trzeba sporz¹dziæ
trzydzieœci dwa dokumenty. Po co? W³aœnie takie pytanie zada³a mi jedna
z mieszkanek mojego okrêgu wyborczego. W liœcie skierowanym do biura se-
natorskiego opisuje swoje zmagania z biurokracj¹.

„Mam niewielki, ale w³asny domek w… – tu nie wymieniê nazwy miejsco-
woœci na proœbê autorki listu. Pokryty jest eternitem, który postanowi³am za-
mieniæ na inne pokrycie dachowe. Uda³am siê do Urzêdu Miasta, aby
skorzystaæ z programu utylizacji eternitu. Tam dowiedzia³am siê, ¿e zajmuje
siê tym tylko jedna firma i muszê poczekaæ do przysz³ego roku. Mogê jednak
przy pomocy kolejnej firmy zdj¹æ go i bezpiecznie sk³adowaæ, ale w tej sprawie
muszê pójœæ do starostwa. Posz³am wiêc do starostwa i tam dowiedzia³am
siê, ¿e takiej czynnoœci nie mo¿e wykonaæ byle «budowlaniec», którego ju¿ so-
bie za³atwi³am, lecz tylko odpowiednia – wskazana przez starostwo – firma.
Na pytanie «jaka? » otrzyma³am ca³¹ listê. Po jej przejrzeniu okaza³o siê, ¿e tyl-
ko jedna firma znajduje siê w moim mieœcie. Posz³am do jej w³aœciciela. Po-
traktowa³ mnie jak g³upi¹ blondynkê i zaœpiewa³ tak¹ cenê, ¿e szczêka mi
opad³a. Siad³am wiêc do telefonu i zaczê³am dzwoniæ po wszystkich firmach
z listy, które znajdowa³y siê w promieniu stu kilometrów od mojego miasta.
Znalaz³am tak¹ w Obornikach i przyst¹pi³am do zbierania odpowiednich do-
kumentów. Zabra³o mi to kolejne kilka tygodni. Ze stert¹ papierzysk uda³am
siê do odpowiedniego wydzia³u starostwa. Tam bardzo uprzejma urzêdnicz-
ka na widok mojej teczki z dokumentami zareagowa³a s³owami, po których
ciarki przesz³y mi po plecach. «Na oko widzê, ¿e ma pani tego za ma³o». Po obej-
rzeniu okaza³o siê, ¿e brakuje mi jeszcze kilku zaœwiadczeñ, miêdzy innymi
projektu, który musi zrobiæ uprawniony do tego «budowlaniec» (znowu wyda-
tek). Pokornie zapisywa³am zaœwiadczenia, jakie mam jeszcze zebraæ do cza-
su, gdy pani urzêdniczka zakomunikowa³a mi, ¿e wszystko to muszê mieæ
w czterech egzemplarzach dla czterech wydzia³ów starostwa, które musz¹
wiedzieæ o moim nowym dachu. Przy czym nie mog¹ to byæ proste kopie, lecz
dokumenty, ka¿dy oddzielnie poœwiadczony przez owego «budowlañca», któ-
rego muszê dodatkowo op³aciæ. Spojrza³am na komputer pani urzêdniczki
i zapyta³am mocno zdenerwowana: «czy nie mog³aby pani zeskanowaæ moich
dokumentów, potwierdziæ ich wiarygodnoœæ i rozes³aæ po owych wydzia-
³ach?» Odpar³a, ¿e nie ma skanera, a gdyby nawet mia³a, to i tak by to nic nie
da³o, bo takie s¹ przepisy. Wróci³am do domu i napisa³am list do Pana. Niech
Pan, Panie Senatorze, coœ z tym zrobi”.

Zrobiæ mogê jedno. Mogê namówiæ starostów, by kupili kilka skanerów –
jeden kosztuje oko³o dwustu z³otych – i wyg³osiwszy to oœwiadczenie, zain-
spirowaæ ministra infrastruktury do popracowania nad likwidacj¹ idiotycz-
nych przepisów.

Cztery lata temu Platforma Obywatelska obieca³a zaj¹æ siê odbiurokratyzo-
waniem prawa gospodarczego. Obiektywnie muszê przyznaæ, ¿e trochê popra-
wiono sytuacjê, ale ci¹gle – jak wynika z listu – za ma³o.

Tymczasem biurokracja zw³aszcza w sferze budownictwa ma powa¿ne
skutki gospodarcze. Polskie przedsiêbiorstwa wykaza³y w pierwszym pó³ro-
czu tego roku 56 miliardów z³ zysku, a inwestycji prywatnych jest bardzo ma-
³o, bo przedsiêbiorcy chc¹ stabilizacji, chc¹ pewnoœci i nie tylko obawiaj¹ siê
perturbacji makroekonomicznych, ale tak¿e nie maj¹ czasu na to, aby przez
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rok kompletowaæ papiery. Trzeba to uproœciæ jak najszybciej! Z w³aœnie takim
apelem zwracam siê do pana, Panie Ministrze Grabarczyk.

Przeczyta³em w którymœ ze specjalistycznych czasopism oceny miêdzyna-
rodowych ekspertów dotycz¹ce polskiej gospodarki. Twierdz¹ oni, ¿e jej odbiu-
rokratyzowanie mog³oby spowodowaæ wzrost gospodarczy na poziomie nawet
dziesiêciu procent. Wymaga to jednak odwagi i determinacji w ³amaniu biuro-
kratycznych barier, które ci¹gle tkwi¹ w mentalnoœci urzêdników, zw³aszcza
tych z urzêdów centralnych. Mam nadziejê, ¿e nowy rz¹d, który powstanie po
wyborach, poradzi sobie z tym problemem.

Henryk Stok³osa

OdpowiedŸ

Warszawa, 14 paŸdziernika 2011 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Henryka Stok³osê pod-

czas 83. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 wrzeœnia 2011 r.
w sprawie biurokracji zwi¹zanej z wymian¹ dachu wykonanego z eternitu, przekazane
przez Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przy piœmie z dnia 15 wrzeœnia br.
znak: BPS/DSK-043-4005/11 uprzejmie wyjaœniam, i¿ odnoœnie do utylizacji wyrobów
zawieraj¹cych azbest to zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009–2032 gminy opracowuj¹ lokalne programy usuwania azbestu. Mog¹ w tych pro-
gramach dowolnie ustalaæ zasady udzielania wsparcia mieszkañcom swojej gminy,
w du¿ej mierze uzale¿nione od skutecznoœci starañ o pozyskanie œrodków finansowych
z funduszy ochrony œrodowiska i programów unijnych lub wygospodarowanych z w³a-
snego bud¿etu.

Wyroby zawieraj¹ce azbest podlegaj¹ inwentaryzacji, której wyniki osoba fizyczna
powinna przekazaæ w³aœciwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Wzór
Informacji o wyrobach zawieraj¹cych azbest zosta³ okreœlony w rozporz¹dzeniu Mini-
stra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagañ w zakresie wykorzysty-
wania wyrobów zawieraj¹cych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub urz¹dzeñ, w których by³y lub s¹ wykorzystywane wyroby zawieraj¹ce azbest (Dz.U.
z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

W³aœcicieli nieruchomoœci dotyczy obowi¹zek przeprowadzenia kontroli stanu wy-
robów zawieraj¹cych azbest, a jej wyniki powinni zapisaæ w Ocenie stanu i mo¿liwoœci
bezpiecznego u¿ytkowania wyrobów zawieraj¹cych azbest, której wzór zosta³ okreœlo-
ny w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u¿ytkowania i usuwania wyro-
bów zawieraj¹cych azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 i Dz.U. z 2010 r. Nr 162,
poz. 1089).

Obowi¹zek wype³nienia ww. dokumentów spoczywa na w³aœcicielu nieruchomoœci,
który pierwszy z dokumentów (inwentaryzacjê) powinien z³o¿yæ w urzêdzie gminy. Rze-
telna inwentaryzacja wyrobów zawieraj¹cych azbest na terenie gminy jest podstaw¹ do
ubiegania siê przez gminê o pozyskanie zewnêtrznego wsparcia finansowego na usu-
wanie wyrobów zawieraj¹cych azbest.
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Pozosta³e obowi¹zki wskazane w wymienionych rozporz¹dzeniach dotycz¹ wyko-
nawców prac polegaj¹cych na usuwaniu wyrobów zawieraj¹cych azbest.

Natomiast, je¿eli chodzi o biurokracjê zwi¹zan¹ z wymian¹ dachu wykonanego
z eternitu, to zgodnie z generaln¹ zasad¹ wyra¿on¹ w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z póŸn. zm.) roboty
budowlane mo¿na rozpocz¹æ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowê, z zastrze¿eniem art. 29–31.

Przez roboty budowlane nale¿y rozumieæ, zgodnie z definicj¹ ustawow¹ zawart¹
w art. 3 pkt 7 ww. ustawy, budowê, a tak¿e prace polegaj¹ce na przebudowie, monta-
¿u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Z obowi¹zku uzyskania pozwolenia na budowê zosta³a wy³¹czona budowa obiek-
tów wymienionych w art. 29 ust. 1 ww. ustawy oraz roboty budowlane okreœlone
w przepisie art. 29 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Wœród ww. wyj¹tków przewidziano
mo¿liwoœæ wykonywania robót budowlanych polegaj¹cych na remoncie istniej¹cych
obiektów i urz¹dzeñ budowlanych, z wyj¹tkiem obiektów wpisanych do rejestru zabyt-
ków – art. 29 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

Definicjê remontu zawiera przepis art. 3 pkt 8 ww. ustawy, zgodnie z któr¹ jest
nim wykonywanie w istniej¹cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polega-
j¹cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi¹cych bie¿¹cej konserwacji,
przy czym dopuszcza siê stosowanie wyrobów budowlanych innych ni¿ u¿yto w sta-
nie pierwotnym.

Wykonywanie wskazanych powy¿ej robót budowlanych wymaga jedynie zg³oszenia
w³aœciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (art. 30 ust. 1 ww.
ustawy). W zg³oszeniu nale¿y okreœliæ rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót bu-
dowlanych oraz termin ich rozpoczêcia. Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ oœwiadczenie
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane (sk³adane
pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej) oraz w zale¿noœci od potrzeb, odpowiednie
szkice lub rysunki, a tak¿e pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrêbnymi
przepisami – art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prawo bu-
dowlane w³aœciwy organ mo¿e na³o¿yæ w drodze decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 5,
obowi¹zek uzyskania pozwolenia na wykonanie okreœlonego obiektu lub robót budow-
lanych objêtych obowi¹zkiem zg³oszenia, je¿eli ich realizacja mo¿e naruszaæ ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub mo¿e spowodowaæ:

1) zagro¿enie bezpieczeñstwa ludzi lub mienia,
2) pogorszenie stanu œrodowiska lub stanu zachowania zabytków,
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
4) wprowadzenie, utrwalenie b¹dŸ zwiêkszenie ograniczeñ lub uci¹¿liwoœci dla tere-

nów s¹siednich.
Ponadto przedsiêwziêcia, które wymagaj¹ przeprowadzenia oceny oddzia³ywania

na œrodowisko, oraz przedsiêwziêcia wymagaj¹ce przeprowadzenia oceny oddzia³ywa-
nia na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, mog¹ zostaæ
zrealizowane jedynie na podstawie pozwolenia na budowê – art. 29 ust. 3 ustawy Pra-
wo budowlane.

Do wniosku o pozwolenie na budowê, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budow-
lane, nale¿y do³¹czyæ:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, po-
zwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz za-
œwiadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzieñ opracowania
projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny
oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko albo oceny oddzia³ywania przedsiêwziê-
cia na obszar Natura 2000;

2) oœwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoœci¹ na cele
budowlane;
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3) decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je¿eli jest ona wy-
magana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, je¿eli jest ono
wymagane;

4) w przypadku obiektów zak³adów górniczych oraz obiektów usytuowanych na te-
renach zamkniêtych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie
o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa
w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwi¹zañ w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony
dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci
uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniêtego, portów morskich
i przystani morskich, a tak¿e pod³¹czeñ tych obiektów do sieci u¿ytku publicznego;

5) w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy
z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i dzia³aniu wielkopowierzchniowych obiektów han-
dlowych (Dz.U. Nr 127, poz. 880). Przy czym, prawdopodobnie dokumenty wymienione
w punktach: 3a, 4 i 5, w tym konkretnym przypadku nie bêd¹ potrzebne.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ww. ustawy zakres i treœæ projektu budowlanego powinny
byæ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz skomplikowania robót budow-
lanych.

Projekt budowlany, stosownie do treœci art. 34 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,
powinien zawieraæ:

1) projekt zagospodarowania dzia³ki lub terenu, sporz¹dzony na aktualnej mapie,
obejmuj¹cy: okreœlenie granic dzia³ki lub terenu, usytuowanie, obrys i uk³ady ist-
niej¹cych i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, spo-
sób odprowadzania lub oczyszczania œcieków, uk³ad komunikacyjny i uk³ad ziele-
ni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzêdnych i wza-
jemnych odleg³oœci obiektów, w nawi¹zaniu do istniej¹cej i projektowanej zabu-
dowy terenów s¹siednich;

2) projekt architektoniczno-budowlany, okreœlaj¹cy funkcjê, formê i konstrukcjê
obiektu budowlanego, jego charakterystykê energetyczn¹ i ekologiczn¹ oraz pro-
ponowane niezbêdne rozwi¹zania techniczne, a tak¿e materia³owe, ukazuj¹ce za-
sady nawi¹zania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – równie¿ opis dostêpnoœci dla osób niepe³nosprawnych;

3) stosownie do potrzeb:
a) oœwiadczenia w³aœciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw

energii, wody, ciep³a i gazu, odbioru œcieków oraz o warunkach przy³¹czenia
obiektu do sieci wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elek-
troenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg l¹dowych,

b) oœwiadczenie w³aœciwego zarz¹dcy drogi o mo¿liwoœci po³¹czenia dzia³ki z drog¹
publiczn¹ zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

4) w zale¿noœci od potrzeb, wyniki badañ geologiczno-in¿ynierskich oraz geotech-
niczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, ¿e to inwestor samodzielnie decyduje o zakresie
oraz rodzaju robót budowlanych jakie zamierza wykonaæ w danym obiekcie budowla-
nym, natomiast organem uprawnionym do kwalifikacji tych robót budowlanych oraz
wskazania procedury w³aœciwej dla ich realizacji s¹ w³aœciwe miejscowo organy admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej. To do nich nale¿y obowi¹zek rozstrzygniêcia
kwestii czy planowane przez inwestora, w tym przypadku w³aœcicielkê domu, roboty
budowlane mog¹ byæ zrealizowane w procedurze zg³oszenia czy te¿ wymagaj¹ uzyska-
nia decyzji o pozwoleniu na budowê.

Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie wymaganych opinii, uzgod-
nieñ i sprawdzeñ rozwi¹zañ projektowych w zakresie wynikaj¹cym z przepisów nale¿y
do podstawowych obowi¹zków projektanta – zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy Prawo bu-
dowlane. Do projektu budowlanego projektant do³¹cza oœwiadczenie o sporz¹dzeniu
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projektu budowlanego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej (art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane). Projektant jest twórc¹ projektu,
odpowiada za jego zawartoœæ, w tym równie¿ za wymagane do niego za³¹czniki, to jego
podpis na projekcie budowlanym jest wystarczaj¹cy dla wiarygodnoœci zawartych
w nim dokumentów oraz jest osob¹ w³aœciw¹ do uwierzytelnienia poszczególnych czê-
œci swojego opracowania.

Iloœæ egzemplarzy projektu budowlanego wymagana przy sk³adaniu wniosku o po-
zwolenie na budowê wynika bezpoœrednio z przepisów ustawy Prawo budowlane, dlate-
go te¿ naturalne i oczywiste jest, ¿e projektant podejmuj¹cy siê odp³atnego wykonania
projektu budowlanego zobowi¹zuje siê wykonaæ co najmniej 4 egzemplarze projektu
budowlanego, które s¹ wymagane do wniosku o pozwolenie na budowê. Ewentualnie
wiêksza, ni¿ wymagana przepisami prawa iloœæ egzemplarzy projektu budowlanego,
powinna byæ przedmiotem uzgodnieñ w odpowiedniej umowie zawartej pomiêdzy pro-
jektantem a inwestorem.

Tak wiêc maj¹c na uwadze powy¿sze oraz sytuacjê opisan¹ przez Pana Senatora
nale¿y stwierdziæ, ¿e jedynymi dokumentami, które bezpoœrednio musi uzyskaæ lub
wytworzyæ inwestor s¹: oœwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieru-
chomoœci¹ na cele budowlane oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, je¿eli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.

Inwestor sk³adaj¹c wniosek o pozwolenie na budowê za³¹cza ww. dokumenty oraz
wspomniany wczeœniej projekt budowlany o odpowiedniej zawartoœci, formie oraz ilo-
œci egzemplarzy opracowany przez projektanta.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Janusz ¯bik
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Henryka Stok³osy

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
Mimo wyborczych obietnic Platformy Obywatelskiej sprzed czterech lat,

mimo pracy komisji sejmowej „Przyjazne Pañstwo”, mimo wielu nowych
ustaw i nowelizacji, ci¹gle jeszcze w polskim prawie funkcjonuje wiele absur-
dów i biurokratycznych barier. Co wiêcej, w miejsce usuniêtych przez prawo-
dawców pojawiaj¹ siê nowe, g³ównie w tak zwanym prawie powielaczowym,
czyli w rozporz¹dzeniach ministrów, które najczêœciej powstaj¹ poza kontrol¹
parlamentu. Tê gorzk¹ refleksjê sprowokowa³ tym razem minister rolnictwa,
który wyda³ wytyczne w sprawie sposobu szacowania szkód rolniczych za-
wieraj¹ce przepisy uniemo¿liwiaj¹ce rolnikom sk³adanie wniosków o pomoc.
Zwróci³ mi na to uwagê jeden z rolników gospodaruj¹cych w Dolinie Noteci,
który w liœcie do mnie pisze, co nastêpuje.

„Przy zg³aszaniu szkód nakazuje mi siê w oœwiadczeniu podawaæ cenê
uzyskan¹ lub prognozowan¹ w roku szkody w produkcji zwierzêcej bez mo¿-
liwoœci informowania o wielkoœci sprzeda¿y, któr¹ komisja przyjmuje na po-
ziomie œredniej z trzech lat, nawet w przypadku zaniechania lub znacz¹cego
obni¿enia poziomu produkcji w roku powstania szkody. Uzasadnia siê to wy-
mogami zwi¹zanymi z programem komputerowym, tak jakby urzêdnicy byli
niewolnikami komputera, a nie odwrotnie. Moim zdaniem – pisze ów rolnik –
jako produkcjê winno siê przyjmowaæ produkcjê sprzedan¹, a nie wartoœæ ³¹k
i zielonek w plonie g³ównym, które przeznacza siê na pasze, a sprzeda¿ jest
realizowana w postaci mleka lub ¿ywca. Licz¹c oddzielnie zielonki i zbo¿a pa-
szowe oraz ¿ywiec i mleko, powiêkszam sztucznie wartoœæ produkcji mojego
gospodarstwa, wartoœæ produkcji. £¹cz¹c wartoœæ produkcji zwierzêcej liczo-
nej po wy¿szych w 2011 r. cenach bez uwzglêdnienia bardzo wysokich kosz-
tów produkcji roœlinnej, która przeznaczana jest na paszê, a w której
powsta³y wysokie straty, trudno uzyskaæ limit 30% strat, który warunkuje
uzyskanie kredytu klêskowego. W takiej sytuacji ja i moi s¹siedzi, mimo ra-
¿¹cego pogorszenia stanu finansowego gospodarstwa, nie mo¿emy skorzy-
staæ z kredytu, który nam siê nale¿y”.

Mój wyborca, który jest w³aœcicielem gospodarstwa i prowadzi pe³n¹
ksiêgowoœæ, ilustruje dalej ten ministerialny bubel prawny konkretnym wyli-
czeniem. Strata na produkcji liczona wed³ug wytycznych ministerstwa rolnic-
twa wynios³a w jego gospodarstwie 21%, podczas gdy strata rzeczywista po
uwzglêdnieniu kosztów produkcji wynios³a 82%.

Zwracam siê do zatem Pana Ministra Marka Sawickiego z pytaniem, co ma
zamiar zrobiæ z tym niezbyt m¹drym przepisem. Proponujê, aby, po pierwsze,
umo¿liwiæ osobom prawnym oraz innym rolnikom prowadz¹cym pe³n¹ ksiêgo-
woœæ ustalanie wielkoœci produkcji i kosztów na podstawie danych ksiêgo-
wych, co powinno byæ podstaw¹ do ustalenia straty finansowej. Po drugie,
ustaliæ w pozosta³ych gospodarstwach ze wzglêdu na specyfikê roku 2011,
kiedy s¹ wy¿sze ceny na produkty, rozliczenia strat tylko w produkcji, w której
one wystêpuj¹ bez uwzglêdnienia produkcji w ca³ym gospodarstwie albo obli-
czaæ stratê w gospodarstwach tych rolników w oparciu o przychody ze sprze-
da¿y i koszty produkcji.

Henryk Stok³osa
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.09.30

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z przes³anym, przy piœmie z dnia 15 wrzeœnia 2011 r. znak BPS/DSK-043-
-4006/11, oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Henryka Stok³osê podczas 83. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 14 wrzeœnia 2011 r. – uprzejmie Pana Marsza³ka informujê, ¿e
pomoc udzielana producentom rolnym, w tym równie¿ pomoc na wznowienie produkcji
rolnej w zwi¹zku z wyst¹pieniem szkód w gospodarstwach rolnych lub dzia³ach specjal-
nych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, od
dnia akcesji musi byæ zgodna z przepisami rozporz¹dzenia Komisji (WE) Nr 1857/2006
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy pañstwa dla ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z wytwarzaniem produk-
tów rolnych oraz zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie (WE) nr 70/2001. Stosownie do postano-
wieñ tego rozporz¹dzenia mo¿liwe jest udzielanie pomocy na zrekompensowanie strat
w roœlinach lub zwierzêtach, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi,
które mog¹ byæ porównane do klêski ¿ywio³owej tj. które niszcz¹ ponad 30% œredniej rocz-
nej produkcji danego rolnika z ubieg³ych 3 lat lub œredniej z 3 lat opartej na okresie 5
ubieg³ych lat, z wy³¹czeniem wartoœci najwy¿szej i najni¿szej. Ponadto zgodnie z art. 11
rozporz¹dzenia 1857/2006 kwotê obni¿enia dochodu w zwi¹zku z wyst¹pieniem nieko-
rzystnego zjawiska klimatycznego oblicza siê przez odjêcie:

a) wyniku pomno¿enia iloœci produktu wyprodukowanego w roku, w którym wy-
st¹pi³o niekorzystne zjawisko klimatyczne przez œredni¹ cenê sprzeda¿y otrzyma-
n¹ w tym roku

od:
b) wyniku pomno¿enia œredniej rocznej iloœci wyprodukowanej w okresie ubieg³ych

trzech lat (lub œredniej z trzech lat opartej na okresie piêciu ubieg³ych lat, z wy³¹cze-
niem wartoœci najwy¿szej i najni¿szej) przez otrzyman¹ œredni¹ cenê sprzeda¿y.

Powy¿sza kwota mo¿e zostaæ zwiêkszona o koszty poniesione przez rolnika z powo-
du niezebrania plonów w wyniku niekorzystnego zjawiska oraz obni¿ona o ka¿d¹ kwo-
tê otrzyman¹ w ramach systemu ubezpieczeñ oraz o koszty nieponiesione z powodu
pojawienia siê niekorzystnych zjawisk klimatycznych.

Obliczenia powy¿szych strat nale¿y dokonaæ na poziomie indywidualnego gospodarstwa.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze uwarunkowania prawne, w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów

z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadañ Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z póŸn. zm.) stanowi siê, ¿e pomoc
w formie dop³at do oprocentowania preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji
mo¿e byæ udzielona gdy wysokoœæ poniesionej szkody m.in. w uprawach rolnych i zwie-
rzêtach gospodarskich – przekracza 30% œredniej rocznej produkcji rolnej w gospodar-
stwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat w okresie piêcioletnim
poprzedzaj¹cym rok, w którym wyst¹pi³y szkody, z pominiêciem roku o najwy¿szej i naj-
ni¿szej wielkoœci produkcji ustalonej na podstawie danych rachunkowych lub doku-
mentów potwierdzaj¹cych wielkoœæ prowadzonej produkcji rolnej w tym gospodarstwie
rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, a w przypadku braku takich danych lub
dokumentów – na podstawie danych o œredniej wielkoœci produkcji rolnej publikowa-
nych przez jednostki doradztwa rolniczego, urzêdy statystyczne lub Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej – Pañstwowy Instytut Badawczy.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Jaros³aw Wojtowicz
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W dniu 9 sierpnia 2011 r. skierowa³em do pana ministra oœwiadczenie
dotycz¹ce budowy obwodnicy Wielunia, ale tak¿e zaplanowanego od lat re-
montu obwodnicy Zduñskiej Woli oraz oczekiwanej przez mieszkañców mia-
sta, a szczególnie kolejarskiej dzielnicy Karsznice, budowy ³¹cznika
pomiêdzy wêz³em planowanej drogi S8 w Marzeninie a drog¹ krajow¹
nr 12/14.

Z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e pana odpowiedŸ z 23 sierpnia nie zawiera
informacji dotycz¹cej niezbêdnego remontu obwodnicy w Zduñskiej Woli.
Uprzejmie proszê o uzupe³nienie odpowiedzi.

Odnosz¹c siê do pana odpowiedzi w sprawie ³¹cznika pomiêdzy drog¹
S8 i drog¹ krajow¹ nr 12/14, stwierdzê, ¿e trudno mi siê zgodziæ z pana tez¹,
z której wynika, ¿e po³¹czenie dróg o znaczeniu krajowym powinno byæ zrea-
lizowane przez samorz¹dy poprzez budowê dróg gminnych.

Uprzejmie proszê o informacjê, co musia³oby siê staæ, aby by³o mo¿liwe
wybudowanie ³¹cznika w ramach budowy dróg krajowych, co nale¿a³oby
uczyniæ, by projekt budowy tej drogi w³¹czyæ do projektów realizowanych
przez ministra infrastruktury i uczyniæ go realnym. Jestem przekonany, ¿e
minister znajdzie rozwi¹zanie pal¹cego problemu, tak by procedury formalne
nie by³y przeszkod¹ w zrealizowaniu s³usznego oczekiwania obywateli.

Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 sierpnia 2011 r., znak BPS/DSK-043-4007/11,

przy którym przekazano tekst oœwiadczenia senatora Marka Trzciñskiego wyg³oszone-
go podczas 83. posiedzenia Senatu RP dotycz¹cego remontu obwodnicy Zduñskiej Wo-
li, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

Nale¿y wskazaæ, ¿e wszelkie informacje przekazane Panu Senatorowi przy piœmie
z dnia 23 sierpnia 2011 r. sygn. akt TA1DK-0701-3515/11 dotycz¹ce lokalizacji wêz³a
w rejonie Marzenina – Karsznic i realizacji ³¹cznika drogi ekspresowej S-8 z drog¹ kra-
jow¹ nr 12/14 w nowym œladzie drogi powiatowej s¹ zgodne ze stanem fatycznym i po-
zostaj¹ aktualne.

Odnosz¹c siê do kwestii remontu odcinka drogi krajowej nr 12/14 przebiegaj¹cej
przez Zduñsk¹ Wolê, czyli tzw. ma³ej obwodnicy Zduñskiej Woli, nale¿y wskazaæ, ¿e
kwestie zwi¹zane z popraw¹ bezpieczeñstwa ruchu na drodze krajowej nr 12 na przed-
miotowym odcinku, stanowi¹ przedmiot prac i analiz zarówno resortu infrastruktury
oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Nale¿y wskazaæ, ¿e w chwili obecnej realizowany jest program wieloletni pn. Pro-
gram Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 (Program) ustanowiony uchwa³¹ Ra-
dy Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. Przedmiotowy program stanowi kontynuacjê
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dotychczas obowi¹zuj¹cego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012
ustanowionego w 2007 r.

Program zak³ada stworzenie sieci sprawnych po³¹czeñ autostradowych, dróg eks-
presowych i dróg krajowych jak i remont ju¿ istniej¹cych, oraz podnoszenie ich stan-
dardu poprzez zmianê parametrów technicznych. Zasadniczym celem podejmowanych
dzia³añ jest stworzenie sieci drogowej o znacznie wy¿szych ni¿ obecnie parametrach
u¿ytkowych, w tym powstanie zasadniczego szkieletu dróg o du¿ej przepustowoœci,
stanowi¹cych sieæ po³¹czeñ pomiêdzy najwiêkszymi oœrodkami gospodarczymi kraju.
Na skutek realizacji planu inwestycyjnego oraz dzia³añ prewencyjnych w znacznym
stopniu wzroœnie równie¿ poziom bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

Na podstawie corocznego badania sieci drogowej w ramach Oceny Stanu Na-
wierzchni, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ustala odcinki wymagaj¹ce
pilnej interwencji a nastêpnie, w ramach dostêpnych œrodków finansowych, dokonuje
niezbêdnych prac w celu poprawy standardu ich u¿ytkowania oraz podniesienia pozio-
mu bezpieczeñstwa.

W oparciu o kryteria uwzglêdniaj¹ce wyniki badañ stanu nawierzchni, panuj¹cy na
drodze ruch z uwzglêdnieniem udzia³u ruchu pojazdów: ciê¿arowych, wskaŸnik wy-
padkowoœci oraz ocenê efektywnoœci ekonomicznej realizacji zadañ, stworzony zosta³
Plan dzia³añ na sieci drogowej w latach 2011–2013. Przedmiotowe zestawienie zawiera
ponad piêæset odcinków dróg krajowych. Analiza kosztów planowanych do realizacji
zadañ oraz przewidywanych limitów finansowych mo¿liwych do przeznaczenia na re-
monty i przebudowy dróg krajowych w skali kraju wykaza³a, ¿e w perspektywie do ro-
ku 2015 nie wszystkie zadania bêd¹ mog³y zostaæ zrealizowane.

W zwi¹zku z powy¿szym zadania ujête w przedmiotowym planie kierowane bêd¹ do
realizacji w miarê uruchamiania œrodków finansowych z bud¿etu pañstwa. Wœród tych
zadañ znalaz³o siê równie¿ zadanie obejmuj¹ce przebudowê drogi krajowej nr 12 o d³u-
goœci 5,3 km na odcinku przebiegaj¹cym przez Zduñsk¹ Wolê.

Z powa¿aniem

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

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Chcia³bym wyg³osiæ oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia, pani
Ewy Kopacz.

31 lipca 2009 r., a tak¿e 19 listopada 2009 r. pozwoli³em sobie wyst¹piæ
w liœcie skierowanym do premiera Tuska w sprawie konkursów przeprowa-
dzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na œwiadczenie us³ug w zakre-
sie ratownictwa medycznego. Pismo moje zosta³o przekazane do rozpatrze-
nia pani minister. Pozwoli³em sobie w nim wskazaæ b³êdy, które prowadz¹
do eliminacji ratownictwa medycznego dzia³aj¹cego w tradycyjnej przyszpi-
talnej formie ze szkod¹ dla pacjentów oraz bezpieczeñstwa publicznego.
Wspomniane przeze mnie b³êdy to, moim zdaniem, wadliwie przygotowane
przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarz¹dzenie reguluj¹ce spo-
sób prowadzenia konkursów, które rozstrzygaj¹, kto bêdzie œwiadczy³ us³u-
gi ratownictwa medycznego w danym powiecie. W swoim piœmie wska-
za³em na zapisy zarz¹dzenia, które moim zdaniem jednoznacznie preferuj¹
konkretny podmiot – komercyjn¹ spó³kê operuj¹c¹ na rynku us³ug zwi¹za-
nych z ratownictwem medycznym.

Z uwagi na intensywne dzia³ania lobbingowe poprzedzaj¹ce pojawienie
siê wspomnianego zarz¹dzenia oraz moje zastrze¿enia co do treœci wspo-
mnianego zarz¹dzenia zwracam siê do pani minister o podjêcie pilnych dzia³añ
zapobiegaj¹cych likwidacji dotychczasowych stacji pogotowia ratunkowego.

Pani Minister, w piœmie z 9 grudnia 2009 r. skierowanym do szefa Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, znak MZ-UZ-RP-024-18213-1/MS/09, zobo-
wi¹za³a siê pani do rzetelnego wyjaœnienia przedstawionych problemów,
a z uwagi na z³o¿onoœæ zagadnienia zapowiedzia³a przed³u¿enie postêpowa-
nia. Niestety, mimo up³ywu lat i pomimo prób przypominania o sprawie do
dzisiaj przedstawiony przeze mnie problem nie znalaz³ fina³u.

W czasie, kiedy brakuje reakcji ze strony ministerstwa, wiele z³ego dzieje
siê tam, gdzie przeprowadzono konkursy wy³aniaj¹ce podmiot œwiadcz¹cy
us³ugi ratownictwa. W Zduñskiej Woli konkursy przeprowadzono niezgodnie
z prawem. Pomimo prawomocnego wyroku s¹du i up³ywu wielu miesiêcy na-
dal us³ugi ratownictwa œwiadczone s¹ przez, moim zdaniem, nierzeteln¹ spó³-
kê. W innym mieœcie kontrola przeprowadzona przez ministerstwo potwier-
dzi³a ³amanie przepisów. Niestety, nie zmieni³o to niczego, a przejmowanie
rynku – moim zdaniem ze szkod¹ dla pacjentów – postêpuje. Za kilka tygodni
rozstrzygn¹ siê konkursy w Wieluniu i Pajêcznie. Procedury Narodowego
Funduszu Zdrowia s¹ moim zdaniem tak przygotowane, ¿e z góry mo¿na
przewidzieæ zwyciêzcê konkursu, który zwyciê¿y ze szkod¹ dla pogotowia
przyszpitalnego.

Szanowna Pani Minister, jestem przekonany, ¿e celem pani minister,
a tak¿e prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, jest dobro obywateli. Dlate-
go z nadziej¹ kierujê do pani swoje oœwiadczenie z proœb¹ o podjêcie stanow-
czych dzia³añ.

Marek Trzciñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.10.06

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 15 wrzeœnia 2011 r., znak: BPS/DSK-043-4008/11,

w sprawie zajêcia stanowiska wobec przekazanego przy ww. piœmie tekstu oœwiadcze-
nia z³o¿onego przez Pana Senatora Marka Trzciñskiego podczas 83. posiedzenia Sena-
tu RP w dniu 14 wrzeœnia 2011 r., uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

Minister Zdrowia pismem z dnia 15 lutego 2010 r.. znak: MZ-UZ-RP-024-
-19266/KS/10 (kopia pisma w za³¹czeniu) udzieli³ odpowiedzi na wskazane w ww.
oœwiadczeniu wyst¹pienie Pana Senatora Marka Trzciñskiego z dnia 19 listopada 2009 r.,
skierowane do Pana Premiera Donalda Tuska, a przekazane do Ministra Zdrowia pis-
mem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2009 r. znak:
DSPA-4816-138-(1)/09.

Odnoœnie do kwestii realizacji wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego
w Warszawie z dnia 8 wrzeœnia 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1100/10), pragnê nato-
miast poinformowaæ, ¿e z uzyskanych od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia in-
formacji wynika, ¿e wprawdzie wyrok, o którym mowa w piœmie, opatrzony zosta³
stwierdzeniem jego prawomocnoœci, jednak ani wyrok ani akta administracyjne nie zo-
sta³y jeszcze przez s¹d do Narodowego Funduszu Zdrowia zwrócone. Z opisu stanu
faktycznego przekazanego przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, ¿e
w sprawie zakoñczonej wyrokiem Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego z dnia
8 wrzeœnia 2010 r. Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region £ódz-
ki (dalej: NZOZ Falck Region £ódzki), uczestnicz¹cy obok Samodzielnego Publicznego
Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Zduñskiej Woli w postêpowaniu konkursowym zmierza-
j¹cym do zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, z³o¿y³ wniosek
o dopuszczenie go do udzia³u w postêpowaniu s¹dowo-administracyjnym w charakte-
rze uczestnika. Wojewódzki S¹d Administracyjny, postanowieniem z dnia 8 grudnia
2010 r. odmówi³ dopuszczenia do udzia³u w sprawie NZOZ Falck Region £ódzki, który
zaskar¿y³ to orzeczenie do Naczelnego S¹du Administracyjnego. Postanowieniem
z dnia 7 czerwca 2011 r. (sygn. akt GZ 111/11) Naczelny S¹d Administracyjny, po roz-
patrzeniu za¿alenia, uchyli³ zaskar¿one orzeczenie i przekaza³ sprawê do ponownego
rozpatrzenia Wojewódzkiemu S¹dowi Administracyjnemu w Warszawie.

Poniewa¿, zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postêpowa-
niu przed s¹dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz.1270 ze zm.) akta administra-
cyjne sprawy zwraca siê organowi za³¹czaj¹c odpis orzeczenia ze stwierdzeniem jego
prawomocnoœci po uprawomocnieniu siê orzeczenia s¹du pierwszej instancji, a termin
do za³atwienia sprawy przez organ liczy siê od dnia dorêczenia akt organowi, nie mo¿na
uznaæ zarzutu za uzasadniony w sytuacji, gdy termin do za³atwienia sprawy zgodnie
z przywo³anym wyrokiem nie rozpocz¹³ siê, poniewa¿ akta administracyjne nie zosta³y
jeszcze Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia przez Wojewódzki S¹d Administra-
cyjny zwrócone.

Z wyjaœnieñ przekazanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wynika nad-
to, ¿e ww. zarzuty sta³y siê podstaw¹ z³o¿enia przez Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki
Zdrowotnej w Zduñskiej Woli skargi do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w War-
szawie o wymierzenie kary grzywny z tytu³u niewykonania przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia
8 wrzeœnia 2010 r. W tej sytuacji o zasadnoœci zarzutów skargi przes¹dzi niezawis³y s¹d.

W odniesieniu do poruszonego w oœwiadczeniu problemu dalszego trwania niepra-
wid³owoœci „w innym mieœcie”, pomimo ich potwierdzenia w trakcie przeprowadzonej
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przez Ministra Zdrowia kontroli, pragnê zauwa¿yæ, ¿e tak sformu³owany zarzut jest
zbyt ogólnikowy i nie pozwala na zbadanie jego zasadnoœci.

W stosunku zaœ do postulatów Pana Senatora odnoœnie do wprowadzenia do za-
rz¹dzeñ Prezesa NFZ, kryteriów oceny ofert preferuj¹cych tzw. przyszpitalne pogotowia
ratunkowe (jako bardziej kompleksowej formy realizacji œwiadczeñ), aktualne pozosta-
j¹ wyjaœnienia zawarte w za³¹czonym piœmie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber

Za³¹cznik
Pismo MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2010.02.15

Pan
Tomasz Arabski
Szef Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów

W nawi¹zaniu do pisma Pana Senatora Marka Trzciñskiego z dnia 19 listopada
2009 r., skierowanego do Pana Premiera Donalda Tuska, przekazanego pismem Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2009 r. znak: DSPA-4816-
-138-(l)/09, w sprawie Zarz¹dzenia nr 86/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 16 paŸdziernika 2008 r. w sprawie okreœlania kryteriów oceny ofert
w postêpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie œwiadczeñ opieki zdrowotnej,
uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z póŸn. zm.) zwanej dalej „ustaw¹ o PRM”, nad-
zór nad systemem ratownictwa medycznego na terenie kraju sprawuje minister w³aœ-
ciwy do spraw zdrowia. Planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nad-
zór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody, który jest tereno-
wym organem administracji rz¹dowej w województwie i zwierzchnikiem zespolonej
administracji rz¹dowej na terenie województwa. Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2009 r. o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. Nr 31,
poz. 206) stwierdza, i¿ wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w wojewódz-
twie. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y podkreœliæ, i¿ planowanie, organizowanie, koor-
dynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad tym systemem nale¿y
do obowi¹zków organów administracji rz¹dowej.

Art. 46 ust. 1–6 ustawy o PRM wskazuje, i¿ zadania zespo³ów ratownictwa medycz-
nego, z wy³¹czeniem lotniczych zespo³ów ratownictwa medycznego, s¹ finansowane
z bud¿etu pañstwa z czêœci, których dysponentami s¹ poszczególni wojewodowie.
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W przypadku gdy dysponent jednostki zatrudnia dyspozytora medycznego albo zawie-
ra z nim umowê cywilnoprawn¹, koszt medycznych czynnoœci ratunkowych wykony-
wanych przez zespó³ ratownictwa medycznego uwzglêdnia koszty zwi¹zane
z funkcjonowaniem tego dyspozytora medycznego. Wojewodowie, do dnia 31 marca ro-
ku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, przedstawiaj¹ ministrowi w³aœciwemu do spraw
zdrowia za³o¿enia dotycz¹ce finansowania zespo³ów ratownictwa medycznego.

Na podstawie tych za³o¿eñ minister w³aœciwy do spraw zdrowia, do dnia 20 maja
roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, przedstawia ministrowi w³aœciwemu do spraw
finansów publicznych propozycjê wysokoœci œrodków na finansowanie zadañ zespo³ów
ratownictwa medycznego wraz z podzia³em tych œrodków miêdzy poszczególne wojewódz-
twa. W celu ustalenia propozycji wysokoœci œrodków na finansowanie zespo³ów ratow-
nictwa medycznego z uwzglêdnieniem podzia³u miêdzy poszczególne województwa
nale¿y kolejno obliczyæ:

1) dla ka¿dego województwa – sumê:
a) iloczynu liczby zespo³ów podstawowych w tym województwie i wskaŸnika kosz-

tów ca³odobowego utrzymania zespo³u podstawowego stanowi¹cego 0,75 kosz-
tów ca³odobowego utrzymania zespo³u specjalistycznego oraz

b) liczby zespo³ów specjalistycznych – zwan¹ dalej „unormowan¹ liczb¹ zespo³ów”;
2) sumê unormowanej liczby zespo³ów ³¹cznie dla wszystkich województw;
3) dla ka¿dego województwa – udzia³ procentowy unormowanej liczby zespo³ów

w sumie unormowanej liczby zespo³ów ³¹cznie dla wszystkich województw.
Liczby zespo³ów podstawowych i specjalistycznych ustala siê na podstawie woje-

wódzkich planów systemu ratownictwa medycznego, uwzglêdniaj¹c wspó³czynniki
stanowi¹ce stosunek okresu funkcjonowania zespo³u ratownictwa medycznego w da-
nym roku do ca³ego roku.

Zgodnie z art. 49 ustawy o PRM, wojewoda powierza przeprowadzenie postêpowa-
nia o zawarcie umów z dysponentami zespo³ów ratownictwa medycznego na wykony-
wanie zadañ zespo³ów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrole
wykonywania tych umów dyrektorowi w³aœciwego oddzia³u wojewódzkiego Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. Dyrektor oddzia³u wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdro-
wia zawiera umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie
wojewódzkiego planu dzia³ania systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne spo-
rz¹dzonego przez wojewodê oraz w ramach œrodków przewidzianych w bud¿ecie pañ-
stwa, w czêœci, której dysponentem jest wojewoda, ujêtych w planie finansowym
Narodowego Funduszu Zdrowia. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ do postêpowania w spra-
wie zawarcia umów z dysponentami zespo³ów ratownictwa medycznego na wykonywa-
nie zadañ zespo³ów ratownictwa medycznego, ich zawierania, rozliczenia i kontroli
stosuje siê odpowiednio przepisy 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.), zwanej dalej „ustaw¹ o œwiadczeniach”.

W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, i¿ dyrektorzy oddzia³ów wojewódzkich
Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzaj¹ postêpowania o zawarcie umów z dys-
ponentami zespo³ów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadañ zespo³ów ratow-
nictwa medycznego, zawieraj¹, rozliczaj¹ i kontroluj¹ wykonywanie tych umów na pod-
stawie i w granicach stosownych porozumieñ zawartych z wojewodami, kieruj¹c siê
przy tym przepisami ustawy o œwiadczeniach. Wojewodowie, za pomoc¹ porozumieñ,
przekazuj¹ dyrektorom oddzia³ów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia
uprawnienie do przeprowadzania postêpowañ o zawarcie umów z dysponentami zespo-
³ów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadañ zespo³ów ratownictwa medycz-
nego, zawierania, rozliczania i kontroli wykonywania tych umów.

Dzia³ VI ustawy o œwiadczeniach szczegó³owo opisuje postêpowanie w sprawie za-
warcia umów ze œwiadczeniodawcami.

Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy o œwiadczeniach zawieranie przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, w tym równie¿ zawiera-
nie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne,
odbywa siê po przeprowadzeniu postêpowania w trybie konkursu ofert albo rokowañ.
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Natomiast zgodnie z art. 139 ust. 4 i 5 ustawy o œwiadczeniach w celu przeprowadze-
nia postêpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowot-
nej dyrektor oddzia³u wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia powo³uje
komisjê konkursow¹. Tryb pracy komisji konkursowej okreœla regulamin uchwalony
przez Radê Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast Minister Zdrowia, po zasiêgniê-
ciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Funduszu, okreœli³, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, sposób og³aszania o postêpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej, zapraszania do udzia³u w rokowaniach, sk³adania ofert,
powo³ywania i odwo³ywania komisji konkursowej oraz jej zadania, uwzglêdniaj¹c rów-
ne traktowanie œwiadczeniodawców oraz uczciw¹ konkurencjê.

W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y zauwa¿yæ, i¿ zgodnie z art. 49 ustawy o PRM oraz
139 ustawy o œwiadczeniach stosowanie trybu konkursowego albo rokowañ przy za-
wieraniu umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo me-
dyczne jest ustawowym obowi¹zkiem Narodowego Funduszu Zdrowia. Poza tym
wskazany obowi¹zek jest potwierdzony w art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy o œwiadczeniach,
który stwierdza, i¿ do zakresu dzia³ania Narodowego Funduszu Zdrowia nale¿y rów-
nie¿ w szczególnoœci przeprowadzanie konkursów ofert, rokowañ i zawieranie umów
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, a tak¿e monitorowanie ich realizacji i rozli-
czanie. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y zauwa¿yæ, i¿ Prezes Narodowego Funduszu
Zdrowia jest zobowi¹zany do wykonywania przepisów prawa.

Zgodnie z art. 146 ustawy o œwiadczeniach Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
okreœla przedmiot postêpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej, kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od œwiadczeniodaw-
ców. Przedmiot postêpowania, zgodnie z przepisami art. 140 i 141 ustawy o œwiadcze-
niach, powinien byæ opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpuj¹cy, za pomoc¹
dostatecznie dok³adnych i zrozumia³ych okreœleñ. Prezes Narodowego Funduszu Zdro-
wia winien w opisie przedmiotu postêpowania uwzglêdniæ wszystkie wymagania i oko-
licznoœci mog¹ce mieæ wp³yw na sporz¹dzenie oferty przez œwiadczeniodawcê.

Art. 140 ust. 2 ustawy o œwiadczeniach wskazuje, ¿e przedmiotu zamówienia nie
mo¿na opisywaæ:

1) w sposób, który móg³by utrudniaæ uczciw¹ konkurencjê;
2) przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba ¿e jest to

uzasadnione specyfik¹ przedmiotu zamówienia lub zamawiaj¹cy nie mo¿e opisaæ
przedmiotu zamówienia za pomoc¹ dostatecznie dok³adnych okreœleñ, a wskaza-
niu takiemu towarzysz¹ wyrazy „lub równowa¿ne” lub inne równoznaczne wyrazy.

Zarz¹dzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zawieraj¹ szczegó³owe mate-
ria³y informacyjne o przedmiocie postêpowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej i reguluj¹ miêdzy innymi – odrêbnie dla ka¿dego rodzaju
lub zakresu œwiadczeñ:

1) opis przedmiotu postêpowania,
2) katalog œwiadczeñ – jeœli to dotyczy danego rodzaju,
3) wymogi techniczne i sanitarne,
4) zasady obowi¹zuj¹ce przy realizacji œwiadczeñ (np. mo¿liwoœæ ³¹czenia œwiadczeñ

w celu ich rozliczenia),
5) zasady finansowania œwiadczeñ – sposób finansowania stosowany dla danego ro-

dzaju œwiadczeñ.
Zarz¹dzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie okreœlenia kryte-

riów oceny ofert w postêpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej ustala siê kryteria oceny ofert dla postêpowañ o zawarcie umów na
dany rok. Jednoczeœnie omawiane Zarz¹dzenie powinno byæ zgodne z przepisami usta-
wy o œwiadczeniach, a w szczególnoœci Zarz¹dzenie winno wskazywaæ, ¿e ocena ofert
nastêpuje wed³ug równowa¿nych kryteriów, którymi s¹ kryteria okreœlone w art. 148
ustawy o œwiadczeniach:

1) kompleksowoœæ,
2) dostêpnoœæ,
3) ci¹g³oœæ,
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4) oferowana cena,
5) jakoœæ oferowanych œwiadczeñ.
Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed okreœle-

niem powy¿szych warunków zasiêga opinii w³aœciwych konsultantów krajowych, co
wynika wprost z art. 146 ustawy o œwiadczeniach. Jednoczeœnie informujê, ¿e Narodo-
wy Fundusz Zdrowia corocznie przedstawia na stronie internetowej do konsultacji
ogólnych projekt zarz¹dzeñ okreœlaj¹cych warunki zawierania i realizacji umów na rok
nastêpny, daj¹c tym samym mo¿liwoœæ zg³aszania uwag zarówno przez œwiadczenio-
dawców zainteresowanych zawarciem umów na dany rok jak i œrodowiska zwi¹zanego
z ratownictwem medycznym na etapie tworzenia zarz¹dzenia. Kryteria oceny ofert
i warunki wymagane od œwiadczeniodawców s¹ jawne i nie podlegaj¹ zmianie w toku
postêpowania, co wynika z art. 147 ustawy o œwiadczeniach. Natomiast jak wczeœniej
wspomniano uwagi dotycz¹ce warunków wymaganych od œwiadczeniodawców mog¹
byæ zg³aszane na etapie konsultacji projektu takich warunków.

Przystêpuj¹c do postêpowania Oferent powinien zapoznaæ siê z warunkami wyma-
ganymi od œwiadczeniodawców. Warunki jakie stawiane s¹ œwiadczeniodawcom dzieli
siê na warunki konieczne (warunki sine qua non) oraz warunki rankinguj¹ce (podlega-
j¹ce ocenie). W odniesieniu do warunków rankinguj¹cych Prezes Narodowego Fundu-
szu Zdrowia okreœla na podstawie art. 146 pkt 2 ustawy o œwiadczeniach kryteria
oceny ofert, wed³ug których nastêpuje ocena ofert i przyznanie im okreœlonej liczby
punktów. Na podstawie uzyskanych ocen tworzy siê ranking ofert, gdzie oferta o naj-
wy¿szej liczbie punktów jest ofert¹ najkorzystniejsz¹. Od opisanych powy¿ej kryteriów
oceny ofert (warunków rankinguj¹cych) nale¿y odró¿niæ warunki wymagane (koniecz-
ne) do zawarcia umowy, które nie podlegaj¹ wycenie punktowej. Ka¿dy œwiadczenio-
dawca ubiegaj¹cy siê o zawarcie umowy musi spe³niæ warunki konieczne i pod k¹tem
spe³niania tych warunków badana jest ka¿da oferta. Brak spe³nienia tych warunków
skutkuje niewybraniem oferty.

Jak wykazano powy¿ej postêpowanie w sprawie zawarcia umów na wykonywanie
medycznych czynnoœci ratunkowych wynika wprost z przepisów zarówno ustawy
o PRM jak i zasad okreœlonych w ustawie o œwiadczeniach. Jednoczeœnie nale¿y zau-
wa¿yæ, i¿ zgodnie z art. 134 ust. 1 i 2 ustawy o œwiadczeniach Narodowy Fundusz
Zdrowia jest zobowi¹zany zapewniæ równe traktowanie wszystkich œwiadczeniodaw-
ców ubiegaj¹cych siê o zawarcie umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej
i prowadziæ postêpowanie w sposób gwarantuj¹cy zachowanie uczciwej konkurencji.
Wszelkie wymagania, wyjaœnienia i informacje, a tak¿e dokumenty zwi¹zane z postê-
powaniem w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej udo-
stêpniane s¹ œwiadczeniodawcom na takich samych zasadach.

W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, ¿e komisja konkursowa prowadz¹ca po-
stêpowanie konkursowe, które ma doprowadziæ do wyboru podmiotu udzielaj¹cego
œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne, w taki sam sposób
podczas postêpowania konkursowego traktuje podmioty zg³aszaj¹ce swoje oferty do
postêpowania konkursowego. Oznacza to, ¿e oferty podmiotów publicznych s¹ tak sa-
mo traktowane przy rozpatrywaniu przez komisjê konkursow¹, jak oferty podmiotów
niepublicznych.

W dniu 13 listopada 2009 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisa³ nowe
zarz¹dzenie Nr 73/2009/DSOZ w sprawie okreœlenia kryteriów oceny ofert w sprawie
zawarcia umowy o udzielenie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, które wesz³o w ¿ycie
z dniem podpisania i ma zastosowanie do postêpowañ w sprawie zawarcia umów
o udzielenie œwiadczeñ opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2010 r. Zawar-
te w czêœci ogólnej zarz¹dzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie
okreœlenia kryteriów oceny ofert w postêpowaniu w sprawie zawarcia umów o udziela-
nie œwiadczeñ opieki zdrowotnej definicje wskazuj¹ ogólne parametry, które wp³ywaj¹
na ocenê sk³adanych ofert przez podmioty zainteresowane zawarciem umowy z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. Natomiast w czêœci szczegó³owej opisane zosta³y szczegó-
³owe parametry oceny ofert wraz z wagami poszczególnych kryteriów w ocenie ³¹cznej
w poszczególnych rodzajach i zakresach œwiadczeñ.
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Zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e przypisanie jednakowych szczegó³owych parametrów
oceny ofert jest w zasadzie niemo¿liwe, poniewa¿ na jakoœæ œwiadczeñ w poszczegól-
nych rodzajach mog¹ mieæ wp³yw skrajnie ró¿ne parametry. Przyk³adowo kryterium
nieocenianym w przypadku ratownictwa medycznego jest kryterium dostêpnoœci do
œwiadczeñ, gdzie zgodnie z ogólnymi za³o¿eniami zawartymi w zarz¹dzeniu Prezesa Na-
rodowego Funduszu Zdrowia w sprawie okreœlenia kryteriów oceny ofert dostêpnoœæ
powinna byæ oceniana w szczególnoœci poprzez: liczbê dni i godzin pracy w harmono-
gramie pracy, organizacjê przyjêæ œwiadczeniobiorców, jak i brak barier dla osób nie-
pe³nosprawnych. ¯aden z powy¿szych parametrów nie mo¿e mieæ zastosowania
w przypadku œwiadczeñ realizowanych ca³odobowo, jak ma to miejsce w przypadku ra-
townictwa medycznego, gdzie nie obowi¹zuj¹ przepisy w zakresie kolejek oczekuj¹cych
a œwiadczenia s¹ udzielane na wezwanie potrzebuj¹cego.

Ustawa o PRM dok³adnie definiuje wymagania jakie powinien spe³niæ podmiot aby
staæ siê jednostk¹ systemu. Warto w tym miejscu zwróciæ szczególn¹ uwagê na fakt, i¿
ustawa o PRM na wstêpie okreœla jednoznacznie kto jest dysponentem jednostki,
wskazuj¹c i¿ s¹ to zak³ady opieki zdrowotnej, w sk³ad których wchodzi jednostka sys-
temu. Natomiast w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89, z póŸn. zm.) zosta³a zawarta definicja pojê-
cia prawnego „zak³ad opieki zdrowotnej”. Na jego materialn¹ istotê sk³ada siê „zespó³
osób” oraz „œrodki maj¹tkowe”, które zosta³y specjalnie wyodrêbnione organizacyjnie.
Organizacyjne wyodrêbnienie zespo³u osób i maj¹tku dokonane zosta³o w pewnym,
okreœlonym przez ustawodawcê celu, tj. „udzielania œwiadczeñ zdrowotnych i promocji
zdrowia”. Natomiast w art. 32 ustawy o PRM okreœlono jakie podmioty zosta³y w³¹czo-
ne do listy jednostek systemu pañstwowego ratownictwa medycznego wskazuj¹c, i¿ s¹
nimi szpitalne oddzia³y ratunkowe oraz zespo³y ratownictwa medycznego. Istot¹ ratow-
nictwa medycznego przedszpitalnego, a o takim jest mowa w przypadku zespo³ów ratow-
nictwa medycznego, jest niezw³oczne podjêcie medycznych czynnoœci ratunkowych
w warunkach pozaszpitalnych.

W przypadku jednostek systemu jakimi s¹ zespo³y ratownictwa medycznego usta-
wa o PRM wymagania w tym zakresie definiuje w art. 36. Wydaje siê, i¿ gdyby intencj¹
ustawodawcy by³o stworzenie modelu ratownictwa medycznego opartego na pogoto-
wiach przyszpitalnych stosowny zapis znalaz³by swoje odzwierciedlenie w przepisach
ustawy o PRM. Zwróciæ nale¿y natomiast uwagê, ¿e kryterium oceny kompleksowoœci
w ratownictwie medycznym zosta³o w wymienionym powy¿ej zarz¹dzeniu Prezesa Na-
rodowego Funduszu Zdrowia zmodyfikowane i w 2010 roku oceniany jest fakt samo-
dzielnego wykonywania œwiadczeñ opieki zdrowotnej bez udzia³u podwykonawców
przez ca³y okres obowi¹zywania umowy. W ogólnej ocenie oferty kryterium komplekso-
woœci stanowi 13,33% i jest to istotny element oceny oferty.

Natomiast Prezes Funduszu zobowi¹zany jest, jak ju¿ wczeœniej wspomniano, do
tworzenia warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju uczciwej konkurencji na
rynkach us³ug œwiadczeñ zdrowotnych. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e stano-
wisko w sprawie stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przez Narodowy
Fundusz Zdrowia zajmowa³ Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Przedstawi³ on stanowisko, zgodnie z którym Narodowy Fundusz Zdrowia jest przed-
siêbiorc¹ w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów. Co oznacza, i¿ w praktyce w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia
zastosowanie ma zakaz praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê okreœlonych w art. 9
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów odnosz¹cy siê do przedsiêbiorców, któ-
rzy posiadaj¹ pozycjê dominuj¹c¹ na rynku w³aœciwym oraz dopuszczaj¹ siê nadu¿y-
wania przedmiotowej pozycji.

W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿na zgodziæ siê z twierdzeniem zawartym w piœmie
Pana Senatora z dnia 11 listopada 2009 r., i¿ proces zawierania umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne preferuje podmioty
niepubliczne, poniewa¿ w Zarz¹dzeniu Nr 73/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie okreœlenia kryteriów oceny ofert
w postêpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej
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dla ¿adnego z kryteriów oceny ofert, które komisja konkursowa ma obowi¹zek braæ pod
uwagê podczas postêpowania konkursowego o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej
w rodzaju: ratownictwo medyczne, nie przewiduje siê wymogu który powodowa³by dys-
kryminacjê podmiotów i ograniczenie dostêpu do rynku us³ug medycznych. Taka dzia-
³alnoœæ jest niezgodna z przepisami prawa powszechnie obowi¹zuj¹cymi w Polsce,
natomiast Narodowy Funduszu Zdrowia jest zobowi¹zany do wykonywania przepisów
prawa. Kwestia przestrzegania przez organy Narodowego Funduszu Zdrowia prawa po-
wszechnie obowi¹zuj¹cego w Polsce podlega stosownej kontroli dokonywanej przez
w³aœciwe podmioty w³adzy pañstwowej. Nawi¹zuj¹c do powy¿szego nale¿y stwierdziæ,
i¿ przepisy okreœlaj¹ce sposób prowadzenia postêpowania konkursowego przez komi-
sjê konkursow¹ jasno wskazuj¹, ¿e podczas postêpowania konkursowego uczestni-
cz¹ce w nim podmioty, niezale¿nie od tego, czy s¹ to publiczne zak³ady opieki
zdrowotnej, czy te¿ niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej, s¹ traktowane w taki sam
sposób. Równie¿ kryteria oceny ofert brane pod uwagê podczas postêpowania konkur-
sowego nie uprzywilejowuj¹ niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej w stosunku
do publicznych zak³adów.

W tym miejscu podkreœlenia wymaga fakt, i¿ zgodnie z Regulaminem pracy komisji
prowadz¹cej postêpowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej – zwanym dalej „Regulaminem pracy komisji”, wprowadzonym uchwa³¹
Nr 36/2005/1 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu pracy komisji prowadz¹cej postêpowania w sprawie
zawarcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, komisja konkursowa pro-
wadz¹ca postêpowanie konkursowe dotycz¹ce udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej
w rodzaju: ratownictwo medyczne dzia³a na podstawie:

– ustawy o œwiadczeniach,
– rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu

og³aszania o postêpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udzia³u
w rokowaniach, sk³adania ofert, powo³ywania i odwo³ywania komisji konkurso-
wej oraz jej zadañ (Dz. U. Nr 273, poz. 2719)

oraz
– regulaminu pracy komisji.
Podczas postêpowania konkursowego ¿adne inne czynniki nie powinny ograniczaæ

dzia³alnoœci komisji konkursowej, poza elementami wymienionymi w aktach praw-
nych, które komisja konkursowa zobowi¹zana jest stosowaæ. Jednoczeœnie nale¿y
nadmieniæ, ¿e rozstrzygniêcie komisji konkursowej prowadz¹cej postêpowanie kon-
kursowe o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne
poddane jest kontroli, w pierwszej kolejnoœci, dyrektora oddzia³u wojewódzkiego Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, nastêpnie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a na
samym koñcu kontroli s¹du administracyjnego. Przedstawiona kontrola rozstrzygniê-
cia komisji konkursowej okreœlona jest w ustawie o œwiadczeniach. Zgodnie z art. 152
ust. 1 ustawy o œwiadczeniach œwiadczeniodawcom, których interes prawny dozna³
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia zasad przeprowadza-
nia postêpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej,
przys³uguj¹ œrodki odwo³awcze. Jak wskazuje art. 154 ustawy o œwiadczeniach œwiad-
czeniodawca bior¹cy udzia³ w postêpowaniu mo¿e wnieœæ do dyrektora oddzia³u woje-
wódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 7 dni od dnia og³oszenia
o rozstrzygniêciu postêpowania, odwo³anie dotycz¹ce rozstrzygniêcia postêpowania. Od-
wo³anie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Powy¿sze odwo³anie rozpatry-
wane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, a jego wniesienie wstrzymuje
zawarcie umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.
Po rozpatrzeniu odwo³ania dyrektor oddzia³u wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia wydaje decyzjê administracyjn¹ uwzglêdniaj¹c lub oddalaj¹c odwo³anie. Nato-
miast od decyzji dyrektora oddzia³u wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
przys³uguje odwo³anie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwo³anie wnosi siê
za poœrednictwem dyrektora w³aœciwego oddzia³u wojewódzkiego Narodowego Fundu-
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szu Zdrowia. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia rozpatruje wniesione odwo³anie
w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i wydaje decyzjê administracyjn¹ w sprawie.
Decyzja Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia podlega natychmiastowemu wykona-
niu, a od tej decyzji œwiadczeniodawcy przys³uguje skarga do s¹du administracyjnego.

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ proponowane przez Pana Senatora kryterium
oceny ofert, wprowadza warunek niemo¿liwy do spe³nienia przez œwiadczeniodawców,
którzy nie posiadaj¹ zaplecza szpitalnego nawet je¿eli s¹ w pe³ni profesjonalnymi uczest-
nikami rynku. Skutkiem tego by³by nierówny dostêp do rynku dla podmiotów gospo-
darczych, a tym samym stosowanie dzia³añ sprzecznych z zasadami wolnej konkuren-
cji. Jednoczeœnie podkreœliæ nale¿y, i¿ w ustawie o PRM ustawodawca nie zapisa³
warunku, o którym mówi Pan Senator tj. posiadania przez dysponenta zespo³ów ratow-
nictwa medycznego zaplecza szpitalnego. Sugerowanie przez Pana Senatora, i¿
„s³uszn¹ intencj¹ ustawodawcy”, by³o przyznawanie w kryterium kompleksowoœci
dodatkowych punktów tym podmiotom, które poza podstawowym zakresem zwi¹zanym
z ratownictwem bêd¹ mog³y zapewniæ pacjentom mo¿liwoœæ kompleksowej realizacji
œwiadczeñ np. poprzez zapewnienie ci¹g³oœci procesu diagnostycznego lub terapeutycz-
nego doprowadzi³oby do faworyzowania jednej grupy podmiotów realizuj¹cych œwiad-
czenia z zakresu ratownictwa „przedszpitalnego” tj. pogotowia przyszpitalne.

Przyjêcie takiego rozwi¹zania doprowadziæ mog³oby do wyeliminowania z rynku
wszystkich stacji pogotowia ratunkowego, które nie posiadaj¹ w swojej strukturze jed-
nostek szpitalnych. Natomiast tego typu podmioty realizuj¹ œwiadczenia ratownictwa
medycznego „przedszpitalnego” we wszystkich miastach wojewódzkich jak i wielu in-
nych miastach na terenie kraju.

W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y zauwa¿yæ, i¿ Narodowy Fundusz Zdrowia podejmu-
je wskazane powy¿ej zadania w oparciu o przepisy prawa, w szczególnoœci o przepisy
ustawy o PRM i ustawy o œwiadczeniach. Jednoczeœnie nale¿y stwierdziæ, i¿ sposób
przeprowadzania postêpowañ konkursowych dotycz¹cych udzielania œwiadczeñ opieki
zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne oraz przeprowadzania kontroli u œwiad-
czeniodawców realizuj¹cych omawiane œwiadczenia podlega stosownemu nadzorowi
licznych instytucji pañstwowych m.in. Ministra Zdrowia oraz Prezesa Najwy¿szej Izby
Kontroli, a tak¿e jest kontrolowany, z mocy przepisów prawa, przez odpowiednie orga-
ny wymiaru sprawiedliwoœci, czyli m.in. przez odpowiednie organy Policji, Centralnego
Biura Œledczego, Prokuratury oraz S¹dów. Równie¿ nale¿y wskazaæ, i¿ sposób przepro-
wadzania postêpowañ konkursowych oraz kontroli u œwiadczeniodawców podlega sto-
sownemu nadzorowi wewnêtrznych komórek Narodowego Funduszu Zdrowia, takich
jak: Zespó³ Audytorów Wewnêtrznych oraz Zespó³ Kontroli Wewnêtrznej. Nad prawid-
³owoœci¹ przebiegu procesu zwi¹zanego z prowadzeniem postêpowañ konkursowych
czuwa równie¿ Pe³nomocnik Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw prze-
ciwdzia³ania oszustwom i korupcji. Mimo licznych kontroli prowadzonych przez pod-
mioty do tego upowa¿nione, a dotycz¹cych prawid³owoœci przeprowadzania przez
Narodowy Fundusz Zdrowia postêpowañ konkursowych oraz kontroli œwiadczeniodaw-
ców, nie wykazano nieprawid³owoœci w dzia³alnoœci Narodowego Funduszu Zdrowia
w omawianym zakresie dzia³ania. Jednoczeœnie nale¿y nadmieniæ, i¿ stosowne za-
rz¹dzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotycz¹ce kryteriów oceny ofert pod-
czas postêpowañ konkursowych dotycz¹cych udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej
w rodzaju: ratownictwo medyczne podlegaj¹ nadzorowi Ministra Zdrowia. Jeœli za-
rz¹dzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zawiera przepisy niezgodne z ustawa-
mi oraz rozporz¹dzeniami, to wówczas Minister Zdrowia takie zarz¹dzenie uchyla.

W zwi¹zku z powy¿szym pragnê poinformowaæ Pana Senatora, i¿ kwestia dotycz¹ca
prowadzenia postêpowañ konkursowych w sprawie udzielania œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne wzbudza zainteresowanie m.in. Pos³ów i Se-
natorów. Narodowemu Funduszowi Zdrowia stawiane s¹ zarzuty zarówno
preferowania, podczas postêpowañ konkursowych, publicznych zak³adów opieki zdro-
wotnej, jak i zarzuty preferowania niepublicznych placówek opieki zdrowotnej. Zarów-
no z jednym, jak i z drugim stanowiskiem nie mo¿na siê zgodziæ. Narodowy Fundusz
Zdrowia podczas postêpowañ konkursowych dotycz¹cych udzielania œwiadczeñ opieki
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zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne w taki sam sposób traktuje uczestników
postêpowañ, kieruj¹c siê przepisami prawa obowi¹zuj¹cymi w naszym kraju. Nato-
miast prezentowane w wyst¹pieniach kierowanych do Narodowego Funduszu Zdrowia
odmienne stanowiska co do faworyzowania lub te¿ preferowania publicznych lub nie-
publicznych podmiotów œwiadczyæ mog¹ o obiektywizmie i bezstronnoœci dzia³añ Na-
rodowego Funduszu Zdrowia.

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwróci³ siê do mojego biura senatorskiego pan Wojciech C., prowadz¹cy

niewielk¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie handlu – który zosta³ powa¿-
nie skrzywdzony z powodu nieuczciwoœci swoich kontrahentów i straci³ po-
nad 100 tysiêcy z³. Zainwestowa³ on w modernizacjê obiektu, który póŸniej
przej¹³ cech rzemios³ ró¿nych w C. Pan C. od kilku lat bezskutecznie walczy
o naprawienie swojej krzywdy. Aktualnie z³o¿y³ zawiadomienie o pope³nieniu
przestêpstwa do Prokuratury Rejonowej w C.

Bêd¹c przekonany, na podstawie dokumentów, z którymi siê zapozna-
³em, ¿e pan C. rzeczywiœcie zosta³ powa¿nie skrzywdzony, zwracam siê z ni-
niejszym oœwiadczeniem do Pana Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Seremeta i proszê, by zawiadomienie pana C. zosta³o po-
traktowane z najwy¿sz¹ powag¹ i by Pan Prokurator Generalny obj¹³ nad-
zorem s³u¿bowym postêpowanie w tej sprawie. Z góry dziêkujê za podjêcie
interwencji w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 17.10.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 15 wrzeœnia 2011 roku (sygn.

BPS/DSK-043-4009/11), oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Grzegorza Woj-
ciechowskiego podczas 83. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 wrzeœnia 2011 roku, do-
tycz¹ce interwencji podjêtej w jego biurze senatorskim przez Pana Wojciecha C.
uprzejmie informujê, ¿e w dniu 28 wrzeœnia 2011 roku do Prokuratury Rejonowej w C.
wp³ynê³o zawiadomienie o mo¿liwoœci pope³nienia przestêpstwa z art. 286 §1 k.k. w zw.
z art. 3 ustawy z dnia 28 paŸdziernika 2002 roku o odpowiedzialnoœci podmiotów zbio-
rowych za czyny zagro¿one pod groŸb¹ kary, z³o¿one przez adwokata Maksymiliana
Domaga³ê, który wystêpuje jako pe³nomocnik m.in. Pana Wojciecha C.

Postêpowanie to zosta³o zarejestrowane w wymienionej jednostce prokuratury.
Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z dyspozycj¹ §78 Rozporz¹dzenia Ministra

Sprawiedliwoœci z dnia 24 marca 2011 roku – Regulamin wewnêtrznego urzêdowania
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 49, poz. 296), zwierzch-
ni nadzór s³u¿bowy, maj¹cy na celu zapewnienie prawid³owego i sprawnego przebiegu
postêpowania przygotowawczego, mo¿e byæ podjêty nad postêpowaniem prowadzonym
w bezpoœrednio podleg³ej jednostce organizacyjnej prokuratury, przez prokuratora wy¿-
szego stopnia, w tym wypadku przez Prokuratura Okrêgowego w C., nie zaœ Prokuratora
Generalnego.

Aktualnie w zakresie wskazanego zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa
w Prokuraturze Rejonowej w C. prowadzone jest w trybie art. 307 §1 k.p.k. postêpowa-
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nie sprawdzaj¹ce, w ramach którego przyjête zostanie ustne zawiadomienie o prze-
stêpstwie od p. Wojciecha C. oraz dokonana zostanie analiza akt postêpowania
tamtejszej prokuratury – zakoñczonego postanowieniem z dnia 23 paŸdziernika 2007
roku o umorzeniu œledzt- wa m.in. w sprawie doprowadzenia w latach 2001–2004 Woj-
ciecha C. do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem w kwocie 81.659 z³otych, jako
najemcy lokalu w C., poprzez poniesienie nak³adów na inwestycjê prowadzon¹ przez
Cech Rzemios³ Ró¿nych i Przedsiêbiorczoœci oraz firmê Polfax, a nastêpnie rozwi¹zanie
umowy dzier¿awy pomiêdzy Cechem a Polfaxem – to jest o czyn z art. 286 §1 k.k. i inne.
Wskazane postanowienie w wyniku jego zaskar¿enia poddane zosta³o kontroli instan-
cyjnej S¹du Rejonowego w C., który na mocy postanowienia z dnia 23 paŸdziernika
2007 roku utrzyma³ je w mocy.

Analiza przebiegu postêpowania z 2007 roku ma na celu ustalenie, czy sprawa ta
ma zwi¹zek z zawiadomieniem z³o¿onym w dniu 27 wrzeœnia 2011 roku, a w szczegól-
noœci czy w sprawie tej nie zachodzi negatywna przes³anka procesowa przewidziana
w art. 17 §1 pkt 7 k.p.k., zgodnie z któr¹ nie wszczyna siê postêpowania karnego co do
tego samego czynu tej samej osoby, je¿eli postêpowanie takie zosta³o ju¿ wczeœniej pra-
womocnie zakoñczone.

Nadto ocenie podlegaæ bêdzie równie¿ i to, czy we wzmiankowanym zawiadomieniu
podniesiono okolicznoœci mog¹ce stanowiæ podstawê do podjêcia w trybie art. 327 §1
k.p.k. na nowo tego prawomocnie umorzonego œledztwa.

Po wykonaniu wskazanych powy¿ej czynnoœci oraz innych je¿eli wy³oni siê taka po-
trzeba, Prokurator Rejonowy w C. zgodnie z art. 305 k.p.k., podejmie decyzjê w przed-
miocie odmowy lub wszczêcia nowego postêpowania przygotowawczego w tej sprawie,
b¹dŸ wzruszenia œledztwa.

Wówczas to Prokurator Okrêgowy w C., w oparciu o poczynione ustalenia w tym
postêpowaniu sprawdzaj¹cym, zdecyduje o celowoœci wdro¿enia zwierzchniego nadzo-
ru s³u¿bowego.

Z powa¿aniem

Andrzej Seremet

83. posiedzenie Senatu w dniu 14 wrzeœnia 2011 r. 373



Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza oraz Zdzis³awa Pupy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska,
do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie
Prokuratorze!

Do biura senatorskiego zwróci³y siê z proœb¹ o pomoc w³adze gminy So-
kolniki, które bezskutecznie próbuj¹ z³o¿yæ skargê na dzia³alnoœæ S¹du Rejo-
nowego w Sieradzu – Wydzia³ Gospodarczy w zakresie procesu og³oszenia
upad³oœci Spó³dzielni Mleczarskiej „OSMLECZ” w Sokolnikach. Poniewa¿
gmina Sokolniki jest wierzycielem spó³dzielni, jak równie¿ dlatego, ¿e wiêk-
szoœæ mieszkañców, dostawców mleka i udzia³owców tego zak³adu posiada
swoje wierzytelnoœci, uznajê za konieczne przekazanie przedmiotowej skargi.

Uprzejmie prosimy Pana Premiera i Pana Ministra o objêcie sprawy nad-
zorem oraz o rozwa¿enie podjêcia interwencji w tej sprawie. Ponadto zwra-
camy siê z proœb¹ do Pana Prokuratora Generalnego o sprawdzenie
prawid³owoœci postêpowania prowadzonego w tej sprawie przez Prokuraturê
Rejonow¹ w Wieluniu, znak sprawy: 2 Ds.505/11.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 17.10.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Panów Grzegorza Wojciechowskiego,

Zdzis³awa Pupê i Wojciecha Skurkiewicza, senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, pod-
czas 83. posiedzenia Senatu w dniu 14 wrzeœnia 2011 r., w sprawie upad³oœci
Spó³dzielni Mleczarskiej „Osmlecz” w Sokolnikach, uprzejmie przedstawiam nastêpu-
j¹ce wyjaœnienia.

Upad³oœæ Spó³dzielni Mleczarskiej „Osmlecz” w Sokolnikach, obejmuj¹ca likwida-
cjê maj¹tku d³u¿nika, zosta³a og³oszona postanowieniem S¹du Rejonowego w Sieradzu
wydanym w dniu 31 marca 2011 r. (sygn. V GU 46/10).

W aktualnym stanie postêpowania trudno jest okreœliæ, czy wszyscy wierzyciele
upad³ego zostan¹ zaspokojeni w pe³nej wysokoœci. Nie zosta³a bowiem jeszcze zatwier-
dzona lista wierzytelnoœci, jednak¿e prace syndyka nad t¹ list¹ zmierzaj¹ ku koñcowi.
Postanowienie o og³oszeniu upad³oœci zosta³o opublikowane w Monitorze S¹dowym
i Gospodarczym w dniu 19 kwietnia 2011 r. i od tej daty rozpocz¹³ bieg dwumiesiêczny
termin dla wierzycieli upad³ego do zg³aszania wierzytelnoœci. Przed³u¿enie czasu spo-
rz¹dzenia tej listy wynika po pierwsze, z faktu, ¿e wierzytelnoœci zg³oszone sêdziemu
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komisarzowi zawiera³y liczne braki formalne, w zwi¹zku z tym koniecznym by³o wzy-
wanie wierzycieli do ich uzupe³nienia oraz dokonywanie zwrotów zg³oszeñ, a po drugie,
ze znacznej liczby zg³oszonych wierzytelnoœci – 250.

Przez ca³y czas trwania upad³oœci syndyk podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do lik-
widacji maj¹tku masy upad³oœci.

Postanowieniem sêdziego komisarza z dnia 27 maja 2011 r. syndyk uzyska³ zgodê
na sprzeda¿ z wolnej rêki czêœci ruchomoœci, jednak¿e wobec braku zainteresowanych
zosta³a sprzedana niewielka czêœæ ruchomoœci, a w odniesieniu do pozosta³ych zacho-
dzi potrzeba obni¿enia ceny minimalnej.

Jednoczeœnie trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do wyceny jedynej nieruchomoœci, któ-
rej w³aœcicielem jest upad³y, celem jej sprzeda¿y.

Spó³dzielnia Mleczarska „Osmlecz” (oraz jej poprzednik) poczyni³a nak³ady na nie-
ruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ osób trzecich (w tym Gminy Sokolniki) i obecnie pro-
wadzone s¹ czynnoœci maj¹ce na celu oszacowanie wartoœci nak³adów. Znaczna
wartoœæ nak³adów, stanowi¹ca istotn¹ czêœæ maj¹tku upad³ego, oraz fakt, ¿e dotych-
czas nie zosta³y one oszacowane, a tak¿e wystêpuj¹ce spory w tym zakresie z w³aœcicie-
lami nieruchomoœci sprawiaj¹, ¿e nie jest mo¿liwe szybkie uzyskanie nale¿noœci do
masy upad³oœci.

W toku powy¿szego postêpowania nie stwierdzono naruszeñ prawa, ani opóŸnieñ
przy podejmowaniu czynnoœci, dlatego brak jest przes³anek do objêcia sprawy nadzo-
rem. Zgodnie bowiem z §2 ust. 1 pkt 8 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia
25 paŸdziernika 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ ad-
ministracyjn¹ s¹dów (Dz.U. Nr 187, poz. 1564), zwierzchni nadzór Ministra Sprawied-
liwoœci nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹ s¹dów okreœlony w art. 9 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze
zm.), obejmuje bie¿¹c¹ i okresow¹ kontrolê toku postêpowania w sprawach indywi-
dualnych w przypadku ujawnienia okolicznoœci wskazuj¹cych, ¿e sprawy prowadzone
s¹ niesprawnie lub z naruszeniem prawa. O ile zatem czynnoœci w sprawie podejmowa-
ne s¹ bez zbêdnej zw³oki oraz nie mo¿na w prowadzonym postêpowaniu dopatrzyæ siê
naruszeñ prawa, brak jest podstaw do objêcia danej sprawy nadzorem.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
PIERWSZEGO ZASTÊPCY
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 24.10.2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do Pani pisma z dnia 15 wrzeœnia 2011 r., dotycz¹cego oœwiadczenia,

z³o¿onego przez Senatorów – Panów Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha Skurkie-
wicza i Zdzis³awa Pupê podczas 83. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 wrzeœnia 2011 r.,
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uprzejmie informujê, ¿e w Prokuraturze Okrêgowej w Sieradzu zbadano akta sprawy
sygn. 2 Ds. 536/11 Prokuratury Rejonowej w Wieluniu.

Powy¿sza czynnoœæ pozwoli³a na ustalenie, ¿e sprawê zainicjowa³o zawiadomienie,
z³o¿one w dniu 7 czerwca br. przez Wójta Gminy Sokolniki, o dzia³aniu przez cz³onków
Zarz¹du na szkodê Spó³dzielni Mleczarskiej „Osmlecz” w Sokolnikach, poprzez z³o¿e-
nie do S¹du Gospodarczego w Sieradzu wniosku o og³oszenie jej upad³oœci, bez uprzed-
niego zwo³ania Walnego Zgromadzenia [w celu podjêcia w tym zakresie stosownej
uchwa³y, b¹dŸ wskazania œrodków umo¿liwiaj¹cych wyjœcie ze stanu niewyp³acalno-
œci], tj. o czyn spenalizowany w art. 267a ustawy z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. Prawo
spó³dzielcze [Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848]. Ponadto Zawiadamiaj¹cy wnosi³
o rozwa¿enie mo¿liwoœci zaskar¿enia postanowienia z dnia 31 marca 2011 r. V Wydzia-
³u Gospodarczego S¹du Rejonowego w sprawie og³oszenia upad³oœci przedmiotowej
spó³dzielni.

Postêpowanie sprawdzaj¹ce przeprowadzono w Prokuraturze Rejonowej w Wielu-
niu pod sygn. 2 Ds. 536/11, w jego toku zgromadzono materia³ dowodowy, z którego
wynika, ¿e po objêciu funkcji Prezesa Zarz¹du SM „Osmlecz” Pan Wac³aw Bortnik do-
kona³ analizy stanu ekonomicznego, finansowego i organizacyjnego przedsiêbiorstwa.
Na podstawie uzyskanych wyników, wobec stwierdzenia, i¿ stan uniemo¿liwia przyjê-
cie skutecznego programu naprawczego oraz po odmowie przez banki zwiêkszenia
udzielonych kredytów obrotowych, podjêta zosta³a decyzja o z³o¿eniu wniosku o upad-
³oœæ spó³dzielni. Taki te¿ wniosek Prezes Zarz¹du z³o¿y³ w dniu 29 grudnia 2010 r.,
istotnie bez zwo³ania Walnego Zgromadzenia, który to obowi¹zek przewiduje przepis
art. 130 §2 wy¿ej cytowanej ustawy Prawo spó³dzielcze. Jednak¿e podkreœlenia wyma-
ga, i¿ Prezes dysponowa³ opini¹ prawn¹, z której wynika³o, i¿ wiedz¹c o niewyp³acalno-
œci spó³dzielni, ma obowi¹zek z³o¿enia takiego wniosku.

S¹d Rejonowy w Sieradzu w dniu 12 stycznia 2011 r. postanowi³ zabezpieczyæ ma-
j¹tek d³u¿nika, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy s¹dowego. Nadzorca
s¹dowy opracowa³ wnioski, potwierdzaj¹ce niewyp³acalnoœæ spó³dzielni. Postanowie-
niem z dnia 31 marca 2011 r. S¹d, po dokonaniu oceny merytoryczno-formalnej
wniosków, og³osi³ upad³oœæ d³u¿nika, tj. SM „Osmlecz”, obejmuj¹c¹ likwidacjê jego
maj¹tku. Postanowienie w tym zakresie uzyska³o walor prawomocnoœci, natomiast po-
stêpowanie upad³oœciowe pozostaje w toku.

Po og³oszeniu upad³oœci dosz³o do konfliktu pomiêdzy syndykiem masy upad³oœci
a Gmin¹ Sokolniki, z tytu³u wzajemnych roszczeñ, dotycz¹cych oczyszczalni œcieków,
której dysponentem by³a spó³dzielnia. Poniewa¿ strony nie dosz³y do porozumienia Sê-
dzia komisarz wyrazi³ zgodê na przekazanie oczyszczalni w nieodp³atne u¿ytkowanie
firmie zewnêtrznej.

Syndyk masy upad³oœci rozpytany w toku niniejszego postêpowania stwierdzi³, i¿
w jego ocenie zawiadomienie o przestêpstwie by³o efektem wy¿ej zasygnalizowanego
konfliktu.

W dniu 21 lipca br. Prokurator Rejonowy w Wieluniu zatwierdzi³ postanowienie
o odmowie wszczêcia dochodzenia w sprawie dzia³ania w okresie od 3 sierpnia 2010 r.
do 30 kwietnia 2011 r. przez Prezesa Zarz¹du SM „Osmlecz” w Sokolnikach na szkodê
tej spó³dzielni, wobec braku znamion czynu zabronionego.

Analiza sprawy sygn. 2 Ds. 536/11 Prokuratury Rejonowej w Wieluniu pozwala na
stwierdzenie, i¿ zgromadzony w postêpowaniu sprawdzaj¹cym materia³ dowodowy by³
wystarczaj¹cy do podjêcia decyzji merytorycznej. Zwa¿yæ przede wszystkim nale¿y, ¿e
Prezes Zarz¹du spó³dzielni sk³adaj¹c wniosek o og³oszenie jej upad³oœci nie dzia³a³ na
jej szkodê i taka szkoda w rozumieniu prawa karnego nie powsta³a. Ocena stanu ma-
j¹tkowego dokonana przez Prezesa Zarz¹du zosta³a potwierdzona przez nadzorcê s¹do-
wego, a nastêpnie przez S¹d Gospodarczy, orzekaj¹cy w sk³adzie trzech sêdziów
zawodowych, co znalaz³o wyraz w treœci postanowienia z dnia 31 marca 2011 r. o og³o-
szeniu upad³oœci spó³dzielni, poprzez likwidacjê jej maj¹tku. Z uzasadnienia tego orze-
czenia wynika, ¿e zaistnia³y wymagane przez prawo przes³anki materialne, uzasad-
niaj¹ce og³oszenie upad³oœci. Ponadto zdaniem S¹du sytuacja maj¹tkowa spó³dzielni
uniemo¿liwia³a zaspokojenie wierzycieli w drodze postêpowania uk³adowego. Podkreœ-
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lenia wymaga, i¿ podobnie sytuacjê oceni³y banki, odmawiaj¹ce udzielenia dodatko-
wych kredytów obrotowych.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem w zakresie prawa upad³oœciowego pod-
staw¹ og³oszenia upad³oœci mo¿e byæ nie tylko istnienie nadwy¿ki zobowi¹zañ d³u¿ni-
ka nad wartoœci¹ maj¹tku, ale równie¿ fakt, który mia³ miejsce w przedmiotowej
sytuacji, trwa³ego zaprzestania p³acenia d³ugów.

Jak wskazano powy¿ej Prezes Zarz¹du mia³ obowi¹zek zwo³aæ Walne Zgromadze-
nie, co zreszt¹ S¹d w postanowieniu zauwa¿y³. Jednak¿e w ocenie Prokuratury uchy-
bienie to nie ma wp³ywu na ocenê prawnokarn¹ zachowania Pana Wac³awa Bortnika,
w kontekœcie znamion czynów zabronionych opisanych w art. 267a ustawy Prawo
spó³dzielcze, który zosta³ uchylony przez art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmia-
nie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. Nr 133, poz. 767], ani
te¿ w art. 296 §1 kodeksu karnego.

W ocenie Prokuratury Okrêgowej w Sieradzu, któr¹ w œwietle powy¿szego podzie-
lam, brak jest równie¿ podstaw do udzia³u prokuratora w tocz¹cym siê postêpowaniu
upad³oœciowym.

Jednoczeœnie uprzejmie wyjaœniam, i¿ podana w oœwiadczeniu Panów Senatorów
sygnatura – 2 Ds. 505/11 dotyczy postêpowania Prokuratury Rejonowej w Wieluniu
w sprawie dzia³alnoœci Zak³adów Miêsnych Marko-Walichowy.

Z powa¿aniem

Pierwszy Zastêpca
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Jamrogowicz

83. posiedzenie Senatu w dniu 14 wrzeœnia 2011 r. 377



Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Zdzis³awa Pupy oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka,
do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego,

do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Do biura senatorskiego zwrócili siê mieszkañcy Gminy £yszkowice, po-

wiat ³owicki, po³o¿onej w województwie ³ódzkim, z proœb¹ o podjêcie inter-
wencji w sprawie planowanej w miejscowoœci Zakulin budowy farmy
wiatrowej „Bonwid”.

Dwa z szeœciu wiatraków maj¹ powstaæ w miejscowoœci Zakulin. Zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego wiatraki maj¹ znajdowaæ siê
w odleg³oœci poni¿ej 500 m od zabudowañ. Planowane wiatraki maj¹ mieæ
moc do 3 MW, wysokoœæ 170 m i rozpiêtoœæ skrzyde³ 120 m. Mieszkañcy oba-
wiaj¹ siê pogorszenia jakoœci ¿ycia i pozbawienia mo¿liwoœci rozbudowy
swoich budynków i gospodarstw. Wieœ Zakulin to wieœ typowo rolnicza i rol-
nicy prowadz¹cy swoje gospodarstwa obawiaj¹ siê, i¿ realizacja inwestycji
budowlanej o takim charakterze w ich otoczeniu spowoduje znaczne pogor-
szenie warunków gospodarowania, obni¿y wartoœæ ich nieruchomoœci, ogra-
niczy mo¿liwoœci inwestycyjne oraz zrujnuje ¿ycie biologiczne na tym terenie.

Mieszkañcy podnosz¹ jeszcze jeden fakt. Otó¿ dzia³ki, na których powsta-
j¹ wiatraki, s¹ w¹skie, co oznacza, ¿e ramiona wiatraków bêd¹ znajdowaæ siê
nad s¹siednimi dzia³kami, na co ich w³aœciciele nie wyra¿aj¹ zgody. A przecie¿
realizacja inwestycji budowlanej bez zgody s¹siada jest naruszeniem jego pra-
wa w³asnoœci. Zatem nasuwa siê zasadne pytanie – czy taka lokalizacja wia-
traków we wsi Zakulin jest zgodna z przepisami? Prosimy o informacje
odnoœnie do zasad i sposobu lokalizacji oraz na temat odleg³oœci od zabudo-
wañ, w jakiej musz¹ znaleŸæ siê wiatraki takiego typu, jakie bêd¹ budowane
w Zakulinie.

Ponadto, jak podnosz¹ mieszkañcy, projekt planu zosta³ latem ubieg³ego
roku tylko wy³o¿ony do wgl¹du w urzêdzie gminy, a mieszkañcy wsi nie zo-
stali poinformowani o planowanej inwestycji. Oczywiste jest, ¿e nie ka¿dy
mieszkaniec wsi o charakterze rolniczym ma czas na œledzenie na bie¿¹co
wydarzeñ w gminie, tym bardziej w okresie wzmo¿onych prac polowych, to
jest w czasie ¿niw. W ten sposób projekt planu zagospodarowania prze-
strzennego uprawomocni³ siê bez sprzeciwu mieszkañców. Podjêcie takiego
postanowienia przez w³adze gminy oznacza, i¿ nie zosta³y przeprowadzone
konsultacje spo³eczne. Czy pominiêcie opinii mieszkañców przy tej inwestycji
jest zasadne? Prosimy o informacje odnoœnie do zasad i trybu postêpowania
w zakresie informowania mieszkañców przy okazji tego rodzaju inwestycji.
Ponadto mieszkañcy wsi Zakulin podnosz¹ problem skandalicznego, ich zda-
niem, trybu podejmowania uchwa³y przez radê gminy.

Pod z³o¿onym w biurze senatorskim protestem podpisali siê prawie
wszyscy mieszkañcy wsi Zakulin (94 podpisy), zatem uprzejmie prosimy Pa-
nów Ministrów o zapoznanie siê z ich argumentami, o podjêcie interwencji
w powy¿szej sprawie, a przede wszystkim o sprawdzenie poprawnoœci reali-
zacji inwestycji. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, i¿ poœród przeciwników inwestycji
s¹ tak¿e mieszkañcy, którym proponowano inwestycje na ich dzia³kach.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa
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OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 21 paŸdziernika 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Panów Senatorów: Grzegorza Wojcie-

chowskiego, Zdzis³awa Pupê i Wojciecha Skurkiewicza, przes³ane przy piœmie Mar-
sza³ka Senatu z dnia 15.09.2011 r., znak: BPS/DSK-043-4013/11 w sprawie
planowanej w miejscowoœci Zakulin budowy farmy wiatrowej, uprzejmie informujê
i wyjaœniam.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.). lokalizacja inwestycji mo¿li-
wa jest na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub,
w przypadku jego braku, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu.

Zgodnie z art. 10 ust. 2a ww. ustawy „je¿eli na obszarze gminy przewiduje siê wy-
znaczenie obszarów, na których rozmieszczone bêd¹ urz¹dzenia wytwarzaj¹ce energiê,
z odnawialnych Ÿróde³ energii o mocy przekraczaj¹cej 100 kW, a tak¿e ich stref ochron-
nych zwi¹zanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i u¿ytkowaniu
terenu; w studium ustala siê ich rozmieszczenie”.

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3a) ww. ustawy w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego okreœla siê w zale¿noœci od potrzeb „(...) granice terenów pod bu-
dowê urz¹dzeñ, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref ochronnych
zwi¹zanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i u¿ytkowaniu terenu
oraz wystêpowaniem znacz¹cego oddzia³ywania tych urz¹dzeñ na œrodowisko”.

Usytuowanie ww. przepisu w ustêpie mówi¹cym o zakresie planu miejscowego
ustalonym „w zale¿noœci od potrzeb” oznacza, i¿ nie na ka¿dym terenie objêtym planem
miejscowym bêd¹ znajdowaæ siê funkcje wymienione w art. 15 ust. 3. Zgodnie z przepi-
sami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ka¿dym przypadku
obowi¹zuje zasada sporz¹dzania projektu planu miejscowego zgodnie z ustaleniami
studium, a rada gminy uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu, ¿e nie narusza on
ustaleñ studium gminy.

W myœl przepisów rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) przy zapisywaniu ustaleñ projektu planu miej-
scowego ustalenia dotycz¹ce parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu powinny zawieraæ m.in. okreœlenie linii zabudowy, wielkoœci
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki lub terenu, a tak¿e gabary-
tów i wysokoœci projektowanej zabudowy.

Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarówno pro-
jekt studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jak
równie¿ projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega wy³o¿e-
niu do publicznego wgl¹du oraz dyskusji publicznej nad przyjêtymi rozwi¹zaniami
w projekcie studium gminy czy projekcie planu miejscowego. Zgodnie z przepisami
ww. ustawy o wy³o¿eniu zawiadamia siê og³aszaj¹c w prasie miejscowej oraz przez ob-
wieszczenie, a tak¿e w sposób zwyczajowo przyjêty w danej miejscowoœci. Nale¿y w tym
miejscu podkreœliæ, ¿e termin sk³adania uwag nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 21 dni od dnia
og³oszenia. Dyskusja publiczna przeprowadzana w okresie wy³o¿enia projektu doku-
mentu do publicznego wgl¹du powinna byæ tak przeprowadzona, aby „(...) nie ograni-
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cza³a mo¿liwoœci wypowiedzi zainteresowanym podmiotom. (...) Cech¹ „dyskusji
publicznej” jest zatem zamiar wysondowania opinii (pogl¹dów, stanowiska) okreœlo-
nych grup spo³ecznych (wspólnoty samorz¹dowej lub zainteresowanych œrodowisk).
Dyskusja ta ma charakter opiniodawczy, a wiêc jej wynik nie jest wi¹¿¹cy dla orga-
nów gminy” (wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2006 r.
o sygn. akt II OSK 277/06). W zwi¹zku z powy¿szym w przypadku, gdy rada gminy
podejmie decyzjê w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych w danej gminie to na
etapie przeprowadzania dyskusji publicznej projektu studium gminy i planu miej-
scowego ka¿dy zainteresowany mo¿e wypowiedzieæ siê na temat przyjêtych rozwi¹zañ
w ww. zakresie.

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowi¹zuj¹ do
sporz¹dzania prognozy oddzia³ywania na œrodowisko ustaleñ projektu planu miejsco-
wego oraz wy³o¿enia jej do publicznego wgl¹du w czasie wy³o¿enia projektu planu miej-
scowego. Z prognozy tej powinien wynikaæ sposób oddzia³ywania na œrodowisko
planowanego sposobu zagospodarowania terenu, bêd¹cy podstaw¹ do podejmowania
w³aœciwych decyzji planistycznych.

Ponadto na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – t.j. z póŸn. zm.), ka¿dy, czyj interes prawny
lub uprawnienie zosta³y naruszone uchwa³¹ lub zarz¹dzeniem podjêtymi przez organ
gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, mo¿e – po bezskutecznym wezwa-
niu do usuniêcia naruszenia – zaskar¿yæ uchwa³ê do s¹du administracyjnego.

Kwestiê odleg³oœci zabudowy od elektrowni wiatrowej reguluj¹ przepisy rozpo-
rz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów ha³asu w œrodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Wg norm tego rozporz¹dze-
nia dopuszczalny poziom ha³asu w ci¹gu dnia wynosi od 50 do 60 dB, natomiast
w ci¹gu nocy od 40 do 45 dB.

Kolejnym warunkiem budowy elektrowni wiatrowej jest spe³nienie wymogów wyni-
kaj¹cych z rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 30 paŸdziernika 2003 r. w spra-
wie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku oraz sposo-
bów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Przepisy po-
wy¿szego rozporz¹dzenia dotycz¹ zabezpieczenia œrodowiska przed emisj¹ szkodliwych
fal elektromagnetycznych, a tak¿e zabezpieczenia przed pora¿eniem pr¹dem oraz ³a-
dunkami elektrostatycznymi.

Niezale¿nie od przedstawionych powy¿ej przepisów prawnych warunkuj¹cych bu-
dowê elektrowni wiatrowych oraz gwarantuj¹cych aktywny udzia³ spo³eczeñstwa w po-
dejmowaniu decyzji o lokalizacji takich inwestycji, istniej¹cy porz¹dek prawny
umo¿liwia ustanowienie dodatkowych obostrzeñ dla budowy elektrowni wiatrowych
w miejscu, w którym powoduje to sprzeciw lokalnej spo³ecznoœci. Mo¿liwym rozwi¹za-
niem w tym zakresie, jest skierowanie do w³adz gminnych zastrze¿eñ dotycz¹cych pla-
nowanych na obszarze tych gmin elektrowni wiatrowych. W oparciu o informacje
spo³ecznoœci lokalnej rada gminy mo¿e okreœliæ dodatkowe kryteria dla elektrowni
wiatrowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Takie kryteria
mog¹ dotyczyæ np. maksymalnej wysokoœci skrajnego punktu ³opaty œmig³a w pozycji
pionowej ponad poziom terenu, na którym stoi elektrownia wiatrowa; minimalnej od-
leg³oœci od zabudowy przeznaczonej na sta³y pobyt ludzi; minimalnej odleg³oœci od
granicy lasu; minimalnej odleg³oœci od dróg publicznych; minimalnej odleg³oœci elek-
trowni wiatrowej od: rezerwatów, lêgowisk i siedlisk; istniej¹cych i projektowanych
obszarów chronionych oraz jezior o znaczeniu rekreacyjnym; koloru konstrukcji wie-
¿y i turbiny; sposobów zagospodarowania wód deszczowych z placów manewrowych
wokó³ wie¿ oraz dróg wewnêtrznych dojazdowych, wykonanie sta³ego oznakowania
przeszkodowego; sposobów i tras przesy³u energii elektrycznej wytwarzanej w elek-
trowniach wiatrowych itp.

Mo¿na zatem stwierdziæ, i¿ odpowiedzialnoœæ zwi¹zana z wydawaniem konkret-
nych decyzji skutkuj¹cych lokalizacj¹ farm wiatrowych zosta³a w znacznym stopniu
przekazana w³adzom i spo³ecznoœciom lokalnym.
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Przedstawiaj¹c to, wyra¿am przekonanie, ¿e obowi¹zuj¹cy w Polsce porz¹dek praw-
ny w wystarczaj¹cym stopniu dookreœla zasady planowania, budowy, przy³¹czania
i eksploatacji turbin wiatrowych, zapewniaj¹c przy tym pe³n¹ przejrzystoœæ procesu lo-
kalizacyjnego oraz umo¿liwiaj¹c aktywny udzia³ partnerów spo³ecznych.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Janusz ¯bik
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 19 paŸdziernika 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Zdzis³awa
Pupy i Wojciecha Skurkiewicza, z³o¿one podczas 83. posiedzenia Senatu RP w dniu
14 wrzeœnia 2011 r., znak: BPS/DSK-043-4016/11, w sprawie planowanej budowy
farmy wiatrowej „Bonwid” w miejscowoœci Zakulin, poni¿ej przedstawiam stosowne
wyjaœnienia.

Zabezpieczenie zdrowia i warunków ¿ycia ludzkiego, jak równie¿ pozosta³ych ele-
mentów œrodowiska naturalnego, przed oddzia³ywaniem inwestycji zwi¹zanych
z „energetyk¹ wiatrow¹” na etapie ich realizacji, eksploatacji oraz likwidacji, powinno
odbywaæ siê poprzez przestrzeganie obecnie obowi¹zuj¹cego systemu prawnego doty-
cz¹cego ocen oddzia³ywania na œrodowisko, ochrony przyrody i powi¹zanych z t¹ dzia-
³alnoœci¹ innych aktów prawnych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ocena oddzia³ywania na
œrodowisko jest zasadniczym instrumentem prewencyjnym ochrony œrodowiska.

Pragnê zwróciæ uwagê, i¿ bardzo istotnym etapem poprzedzaj¹cym rozpoczêcie rea-
lizacji przedsiêwziêcia, jest proces uchwalania studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêp-
nianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, ze zm.),
dalej ustawa ooœ, przed przyjêciem projektu któregokolwiek z ww. dokumentów wyma-
gane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, w ra-
mach której sporz¹dzana jest prognoza oddzia³ywania na œrodowisko. Projekt studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko pod-
lega opiniowaniu przez regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska oraz organ Pañ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej, a opinie wspomnianych organów musz¹ zostaæ wziête
pod uwagê w procedurze przyjmowania tych dokumentów. W tym miejscu nale¿y za-
znaczyæ, i¿ organ opracowuj¹cy dokument musi zapewniæ mo¿liwoœæ udzia³u spo³e-
czeñstwa w strategicznej ocenie oddzia³ywania na œrodowisko, zgodnie z przepisami
dzia³u III rozdzia³ 1 i 3 ustawy ooœ.

W odniesieniu do studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zasady udzia³u
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spo³eczeñstwa w strategicznej ocenie oddzia³ywania na œrodowisko zosta³y okreœlone
odpowiednio w art. 11 i 17 stawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.). Zgodnie z przywo³anymi przepi-
sami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w³aœciwy organ og³asza
w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a tak¿e w sposób zwyczajowo przyjêty
w danej miejscowoœci, o wy³o¿eniu projektu planu do publicznego wgl¹du na co naj-
mniej 7 dni przed dniem wy³o¿enia i wyk³ada ten projekt wraz z prognoz¹ oddzia³ywa-
nia na œrodowisko do publicznego wgl¹du na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje
w tym czasie dyskusjê publiczn¹ nad przyjêtymi w projekcie planu rozwi¹zaniami.

Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e do przyjêtego dokumentu za³¹cza siê pisemne pod-
sumowanie zawieraj¹ce uzasadnienie wyboru przyjêtego dokumentu w odniesieniu do
rozpatrywanych rozwi¹zañ alternatywnych, a tak¿e informacjê, w jaki sposób zosta³y
wziête pod uwagê i w jakim zakresie zosta³y uwzglêdnione m.in. opinie w³aœciwych or-
ganów oraz zg³oszone przez spo³eczeñstwo uwagi i wnioski.

Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w myœl art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, okreœlenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu na-
stêpuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kolejnym etapem w procesie przygotowywania inwestycji nale¿¹cych do grupy
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko jest uzyskanie decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach, które powinno nast¹piæ przed wyst¹pieniem
o wydanie jednej z decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy ooœ (m.in. decyzj¹
o pozwoleniu na budowê, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ju¿ przed wyst¹pieniem o wydanie wspomnianej decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu). Decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach
jest wydawana przez w³aœciwy organ po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochro-
ny œrodowiska oraz po zasiêgniêciu opinii organu Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.
Nawi¹zuj¹c do wczeœniej przedstawionej strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodo-
wisko, nale¿y podkreœliæ, ¿e zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooœ w³aœciwy organ wydaje
decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnoœci lokalizacji
przedsiêwziêcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
je¿eli plan ten zosta³ uchwalony.

Katalog przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko zosta³ za-
warty w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
zgodnie z którym instalacje planowane na l¹dzie, wykorzystuj¹ce si³ê wiatru do pro-
dukcji energii, o mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej ni¿ 100 MW, lub instalacje
planowane w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystuj¹ce si³ê wiatru
do produkcji energii (§2 ust. 1 pkt 5) zawsze wymagaj¹ przeprowadzenia oceny oddzia-
³ywania na œrodowisko przed wydaniem decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach.
Natomiast w stosunku do instalacji wykorzystuj¹cych si³ê wiatru do produkcji energii
o ca³kowitej wysokoœci nie ni¿szej ni¿ 30 m i których moc nie osi¹ga 100 MW, b¹dŸ te¿
lokalizowanych na obszarach objêtych formami ochrony przyrody, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.) – bez wzglêdu na ich wysokoœæ, mo¿e zostaæ
na³o¿ony obowi¹zek przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko na podsta-
wie art. 63 ust. 1 ustawy ooœ. W ramach oceny oddzia³ywania na œrodowisko, która jest
czêœci¹ postêpowania w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowa-
niach, sporz¹dzany jest raport o oddzia³ywaniu planowanego przedsiêwziêcia na œro-
dowisko, w którym winny siê znaleŸæ informacje dotycz¹ce zagro¿eñ poszczególnych
elementów œrodowiska, jakie poci¹gn¹æ mo¿e za sob¹ realizacja i eksploatacja przed-
siêwziêcia, a tak¿e jego likwidacja.

Odnosz¹c siê do mo¿liwoœci wp³ywania lokalnych spo³ecznoœci na realizacjê plano-
wanych przedsiêwziêæ, pragnê zauwa¿yæ, ¿e organ w³aœciwy do wydania decyzji o œro-
dowiskowych uwarunkowaniach, w myœl art. 79 ust. 1 ustawy ooœ, jest obowi¹zany
zapewniæ mo¿liwoœæ udzia³u spo³eczeñstwa w postêpowaniu, w ramach którego prze-

382 83. posiedzenie Senatu w dniu 14 wrzeœnia 2011 r.



prowadza ocenê oddzia³ywania na œrodowisko, a zgodnie z art. 29 ustawy ooœ ka¿dy
ma prawo sk³adania uwag i wniosków w postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³e-
czeñstwa.

W tym miejscu nale¿y wskazaæ, i¿ szczegó³owe odniesienie siê do uwag wniesionych
w ramach udzia³u spo³eczeñstwa, jak i tych wyra¿onych w stanowiskach wspomnianych
powy¿ej organów – co do zakresu i sposobu ich uwzglêdnienia w decyzji o œrodowisko-
wych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy ooœ, organ wydaj¹cy decyzjê
o œrodowiskowych uwarunkowaniach winien zawrzeæ w uzasadnieniu tej decyzji.

W procedurze oceny oddzia³ywania na œrodowisko kluczowym dokumentem dowo-
dowym jest raport o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko, którego zawartoœæ
okreœlona zosta³a w art. 66 ust. 1 ustawy ooœ, a który jest analizowany przez spo³e-
czeñstwo i weryfikowany przez organy bior¹ce udzia³ w postêpowaniu. W raporcie po-
winny zostaæ przeanalizowane skutki wynikaj¹ce z realizacji, eksploatacji i likwidacji
przedsiêwziêcia w odniesieniu do poszczególnych elementów œrodowiska, w tym m.in.
zdrowia i warunków ¿ycia ludzi, krajobrazu, klimatu akustycznego, siedlisk przyrodni-
czych, fauny (nietoperzy, ptaków), jak równie¿ obiektów i terenów objêtych ochron¹ na
podstawie ustawy o ochronie przyrody, w szczególnoœci obszarów Natura 2000.

Chcia³bym równie¿ zaznaczyæ, ¿e ka¿de planowane przedsiêwziêcie posiada indy-
widualne cechy oraz jest realizowane w niepowtarzalnych warunkach œrodowisko-
wych, w zwi¹zku z powy¿szym ustalenie odleg³oœci w jakiej powinny siê znajdowaæ
elektrownie wiatrowe od zabudowañ mieszkalnych jest mo¿liwe jedynie w wyniku in-
dywidualnej analizy wp³ywu przedsiêwziêcia na œrodowisko oraz dostosowaniu œrod-
ków zapobiegaj¹cych wyst¹pieniu negatywnych skutków zwi¹zanych z jego realizacj¹.
Odleg³oœci te poœrednio wynikaj¹ z rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 14 czerw-
ca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku (Dz. U. Nr 120,
poz. 826), które ustala zró¿nicowane dopuszczalne poziomy ha³asu okreœlone odpo-
wiednimi wskaŸnikami w zale¿noœci od rodzaju zabudowy.

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 29 wrzeœnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawi¹zaniu do pisma z dnia 15 wrzeœnia 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-
-4015/11) przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Grzegorza
Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami RP podczas 83. posiedzenia Senatu
RP w dniu 14 wrzeœnia 2011 roku w sprawie planowanej budowy farmy wiatrowej
w miejscowoœci Zakulin, uprzejmie informujê, ¿e problematyka bêd¹ca przedmiotem
wyst¹pienia pozostaje poza zakresem w³aœciwoœci Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji.
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Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ ocena zgodnoœci z prawem okreœlonych sta-
nów faktycznych i dzia³añ organów jednostki samorz¹du terytorialnego nale¿y do kom-
petencji organu nadzoru (tj. wojewody), przy czym dzia³ania podejmowane przez organ
nadzoru w ramach przyznanych mu kompetencji podlegaj¹ kontroli s¹dowej.

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. W³odzimierz Karpiñski
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2011.10.04

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Pani Marsza³ek!
W zwi¹zku z pismem Pani Marsza³ek z dnia 15 wrzeœnia 2011 roku, znak:

BPS/DSK-043-4014/11, przy którym zosta³o nades³ane oœwiadczenie z³o¿one przez
Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 83. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 14 wrzeœnia 2011 r., w sprawie dotycz¹cej lokalizacji farm
wiatrowych na gruntach rolnych, przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Zagadnienia zwi¹zane z przeznaczeniem gruntów rolnych na cele nierolnicze regu-
luj¹ przepisy:

a) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.)

b) ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leœnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z póŸn. zm.)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym – ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego
oraz okreœlenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu nastêpuje
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy jest aktem
prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 tej ustawy).

W myœl art. 15 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy w planie miejscowym okreœla siê obowi¹z-
kowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.

Natomiast przepis §9 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierp-
nia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, stanowi, ¿e ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenów powinny
zawieraæ okreœlenie przeznaczenia poszczególnych terenów lub zasad ich zagospodaro-
wania, a tak¿e symbol literowy i numer wyró¿niaj¹cy go spoœród innych terenów.
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Z kolei z przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leœnych wynika, ¿e przeznaczenia gruntów rolnych i leœnych na cele nierolni-
cze i nieleœne, wymagaj¹cego zgody, o której mowa w art. 7 ust. 2, a wiêc zgody Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Œrodowiska dokonuje siê w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, sporz¹dzonym w trybie okreœlonym w przepisach
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Oznacza to, ¿e przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowi¹cych
u¿ytki rolne klas I–III, je¿eli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia
przekracza 0,5 ha (od dnia 1 stycznia 2009 roku po³o¿onych tylko na obszarach wiej-
skich), musi nast¹piæ ka¿dorazowo w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, sporz¹dzonym w trybie okreœlonym w przepisach o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

O zmianie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów, które w procedurze opraco-
wywania planu miejscowego nie wymagaj¹ uzyskania zgód na zmianê przeznaczenia,
zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy decyduje rada gminy, podejmuj¹c uchwa³ê w sprawie
uchwalenia planu miejscowego.

Jednoczeœnie warto wyjaœniæ, ¿e u¿yte w art. 7 ust. 2 tej ustawy pojêcie „zwarty ob-
szar projektowany do takiego przeznaczenia” nale¿y rozumieæ jako obszar gruntów rol-
nych przewidzianych do zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze, zawarty w grani-
cach opracowania planu, wyznaczony na rysunku projektu planu zagospodarowania
przestrzennego liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania.

Wyznaczone liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku projektu planu tereny o ró¿nym
przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania mog¹ byæ przedzielone drog¹
gruntow¹ lub drog¹ utwardzon¹, gruntami o innej klasie bonitacyjnej, rowem lub tere-
nem zabudowanym, jednak zawsze nale¿y traktowaæ ten obszar gruntów jako zwarty,
projektowany do przeznaczenia na cele nierolnicze.

Natomiast linie brzegowe rzek, jezior czy stawów nale¿y rozumieæ jako linie rozgra-
niczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.

Odnosz¹c siê do lokalizacji farm wiatrowych nale¿y wyjaœniæ, ¿e przestrzeñ pomiê-
dzy wiatrakami wraz z placami manewrowymi i drogami dojazdowymi do nich, które
usytuowane s¹ w znacznych odleg³oœciach od siebie, najczêœciej jest wykorzystywana
rolniczo i takie pozostaje jej przeznaczenie.

Je¿eli zatem w granicach opracowywanego projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ³¹czna powierzchnia u¿ytków rolnych przewidzianych pod
si³ownie wiatrowe, a tak¿e place manewrowe i drogi dojazdowe niezbêdne do obs³ugi
farmy wiatrowej, przekracza powierzchniê graniczn¹ okreœlon¹ w ustawie o ochronie
gruntów rolnych i leœnych, w zwi¹zku z tym zachodzi obowi¹zek wystêpowania do Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyra¿enie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze
gruntów rolnych po³o¿onych na obszarach wiejskich stanowi¹cych u¿ytki rolne klas
I–III. W przypadku zmiany przeznaczenia gruntów rolnych klas IV–VI po³o¿onych na
obszarach wiejskich – decyduje o tym jedynie rada gminy.

Przedstawione wy¿ej stanowisko podziela równie¿ Naczelny S¹d Administracyjny
m.in. w wyroku z dnia 19 maja 2011 roku, sygn. akt: II OSK 466/11.

W tym miejscu warto zauwa¿yæ, ¿e Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w myœl powo-
³anych przepisów o ochronie gruntów rolnych rozpatruje sprawê pod wzglêdem zasad-
noœci zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, natomiast ca³y pro-
ces planowania przestrzennego przewiduje szereg uzgodnieñ, wynikaj¹cych z art. 17
cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto z przepisów ww. ustawy wynika, ¿e kszta³towanie i prowadzenie polityki
przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego nale¿y do zadañ w³asnych gminy.

Dlatego te¿, o tym czy w granicach administracyjnych gminy bêd¹ mog³y byæ reali-
zowane inwestycje, decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który
opracowuje gmina.
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W zwi¹zku z tym, odnosz¹c siê do planowanej inwestycji – farmy wiatrowej, która
ma powstaæ na terenie gminy £yszkowice w miejscowoœci Zakulin, pozwalam sobie po-
informowaæ, ¿e wszelkie w¹tpliwoœci dotycz¹ce jej lokalizacji nale¿y kierowaæ do orga-
nu w³aœciwego jakim jest Wójt Gminy £yszkowice.

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza oraz Zdzis³awa Pupy

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak
oraz do pe³ni¹cego obowi¹zki kierownika Urzêdu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych Jana Ciechanowskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Do biur senatorskich zwracaj¹ siê ludzie, którzy jako dzieci zostali po bar-

barzyñsku i trwale okaleczeni przez funkcjonariuszy niemieckiego pañstwa.
Niestety, ich moralna i fizyczna krzywda dotychczas nie zosta³a w ¿aden
sposób choæby w czêœci zrekompensowana.

Zatem zwracamy siê do Pani Minister i Pana Ministra z zapytaniem: czy
znane s¹ Pañstwu takie przypadki i czy istnieje mo¿liwoœæ uzyskania przez
takie osoby zadoœæuczynienia doznanych krzywd? Jakie s¹ mo¿liwoœci praw-
ne w tym zakresie? Jakie dokumenty powinni posiadaæ poszkodowani, by
uznano ich krzywdê?

Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e niejednokrotnie okolicznoœci tych prze-
stêpstw wskazuj¹, ¿e ich powodem by³a patriotyczna postawa, a barbarzyñ-
skie dzia³anie funkcjonariuszy niemieckiego pañstwa by³o skierowane
przeciwko tym dzieciom przede wszystkim za to, ¿e by³y one dzieæmi polskimi.

Uprzejmie prosimy Pani¹ Minister i Pana Ministra o rozwa¿enie podjêcia in-
terwencji w powy¿szej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 7 paŸdziernika 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na przes³ane przy piœmie z dnia 15 wrzeœnia br. znak: BPS/DSK-
-043-4017/11 oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza i Zdzis³awa Pupê na 83. posiedzeniu Senatu w dniu 14 wrzeœ-
nia 2011 r. w sprawie rekompensaty dla ludzi okaleczonych przez funkcjonariuszy nie-
mieckiego pañstwa, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Przepisami ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych oso-
bach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 371, z póŸn. zm.) zosta³ okreœlony szeroki katalog uprawnieñ przys³ugu-
j¹cych kombatantom i osobom represjonowanym, w tym bêd¹cym dzieæmi, które pod-
lega³y represjom wojennym i okresu powojennego. Uprawnieniami, okreœlonymi
przepisami wymienionej ustawy, zosta³y objête osoby wchodz¹ce w sk³ad formacji woj-
skowych b¹dŸ oddzia³ów partyzanckich oraz osoby przebywaj¹ce w miejscach represji
wojennych i okresu powojennego, jak przyk³adowo: w nazistowskich i komunistycz-
nych wiêzieniach, obozach koncentracyjnych, gettach, na przymusowym zes³aniu lub
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deportacji w ZSRR. Kombatantom bêd¹cym inwalidami wojennymi oraz osobom repre-
sjonowanym, których niezdolnoœæ do pracy pozostaje w zwi¹zku z pobytem w miej-
scach represji, przys³uguj¹ tak¿e œwiadczenia pieniê¿ne i inne uprawnienia okreœlone
przepisami ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i woj-
skowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, z póŸn. zm.).

Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na przepisy ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o œwiadcze-
niu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z póŸn. zm.). Przyznanie œwiadczenia pieniê¿nego
osobom deportowanym do pracy przymusowej uzale¿nione jest od wykazania prze-
s³anki deportacji lub wywiezienia do pracy przymusowej (równie¿ w granicach przed-
wojennej Polski), która trwa³a co najmniej szeœæ miesiêcy. O œwiadczenie to mog¹
wystêpowaæ miêdzy innymi dzieci wywiezione wraz z rodzicami deportowanymi do pra-
cy przymusowej, pod warunkiem, ¿e ich pobyt w miejscu pracy przymusowej rodziców
trwa³ nie mniej ni¿ 6 miesiêcy.

Równie¿ nale¿y zwróciæ uwagê na przepisy ustawy 16 listopada 2006 r. o œwiadcze-
niu pieniê¿nym przys³uguj¹cym cywilnym niewidomym ofiarom dzia³añ wojennych
(Dz. U. Nr 249, poz. 1824, z póŸn. zm.). Przepisami tej ustawy zosta³o okreœlone prawo
do œwiadczenia pieniê¿nego i uprawnieñ przys³uguj¹cych cywilnym niewidomym ofia-
rom dzia³añ wojennych, tj. osobom, które nie wchodz¹c w sk³ad formacji wojskowych,
zmilitaryzowanych s³u¿b pañstwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, dozna³y
naruszenia sprawnoœci organizmu powoduj¹cego ca³kowit¹ niezdolnoœæ do pracy, po-
przez utratê wzroku w wyniku dzia³añ wojennych w okresie wojny 1939–1945 b¹dŸ
eksplozji niewypa³ów lub niewybuchów pozosta³ych po wojnie 1939–1945, na teryto-
rium kraju.

Wymienione regulacje wskazuj¹ na objêcie ró¿nych grup osób, które ucierpia³y
w okresie II wojny œwiatowej oraz po jej zakoñczeniu szerokim zakresem uprawnieñ,
które uzale¿nione zosta³y od stanu bud¿etu pañstwa.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ skutkami dzia³añ wojennych zostali objêci wszyscy obywatele
¿yj¹cy w tym okresie. Skutki tych dzia³añ dotyczy³y przyk³adowo doznania ró¿nego ro-
dzaju okaleczeñ, utraty zdrowia, utraty najbli¿szych cz³onków rodziny, utraty dorobku
¿yciowego.

Jednak¿e przy rozpatrywaniu uprawnieñ dla osób, które podlega³y ró¿nym skut-
kom wojny, doznanym represjom w tym okresie, nale¿y mieæ tak¿e na wzglêdzie sytua-
cjê wielu grup spo³ecznych, które z ró¿nych przyczyn pozostaj¹ w trudnej sytuacji
¿yciowej jak przyk³adowo: emeryci i renciœci, osoby bezrobotne, osoby niepe³nospraw-
ne, matki samotnie wychowuj¹ce dzieci oraz rodziny wielodzietne.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, jak równie¿ trudn¹ sytuacjê finansów publicznych,
a w zwi¹zku z tym koniecznoœæ ograniczenia wydatków finansowanych z bud¿etu pañ-
stwa, nie ma mo¿liwoœci do podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany obowi¹zu-
j¹cych regulacji, w tym podejmowania dzia³añ w kierunku przyznania rekompensat,
czy te¿ jednorazowych odszkodowañ wybranym grupom spo³ecznym.

MINISTER
Jolanta Fedak
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OdpowiedŸ
KIEROWNIKA URZÊDU
DO SPRAW KOMBATANTÓW
I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Warszawa, 27 wrzeœnia 2011 r.

Szanowna Pani Marsza³ek
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z pismem Szanownej Pani Marsza³ek (BPS/DSK-043-4018/11), doty-

cz¹cym oœwiadczeñ z³o¿onych w trakcie 83. posiedzenia Senatu przez senatorów Grze-
gorza Wojciechowskiego, Wojciecha Skurkiewicza i Zdzis³awa Pupê w sprawie
rekompensaty dla ludzi okaleczonych przez funkcjonariuszy pañstwa niemieckiego,
przedstawiam stanowisko Urzêdu (to¿same w treœci ze stanowiskiem, jakie w tej spra-
wie przes³aliœmy do Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, który równie¿ jest adresatem
senatorskiego oœwiadczenia).

Obowi¹zuj¹ce przepisy szeroko rozumianego prawa kombatanckiego przewiduj¹,
i¿ o przyznanie specjalnych œwiadczeñ z tytu³u uszczerbku na zdrowiu doznanego w la-
tach 1939–1956 mog¹ ubiegaæ siê osoby trwale kontuzjowane w trakcie pobytu w na-
zistowskich i komunistycznych wiêzieniach lub obozach koncentracyjnych, podczas
prowadzenia walki zbrojnej o niepodleg³oœæ oraz osoby, które nie bêd¹c ¿o³nierzami lub
partyzantami, utraci³y wzrok w latach 1939–1945 albo wskutek eksplozji niewybu-
chów pozosta³ych po ostatniej wojnie.

Próby szerszego okreœlenia powy¿szego krêgu zosta³y podjête w lipcu 2001 r., kiedy
uchwalono ustawê o œwiadczeniu dla cywilnych ofiar wojny. Przewidywa³a ona wyp³a-
canie specjalnego œwiadczenia dla wszystkich osób, które nie bêd¹c ¿o³nierzami czy
partyzantami, dozna³y okreœlonego uszczerbku na zdrowiu wskutek dzia³añ wojen-
nych w latach 1939–1947 lub na skutek eksplozji niewybuchów pozosta³ych po II woj-
nie œwiatowej.

Niestety, trudna sytuacja bud¿etowa sprawi³a, ¿e po dwukrotnym odroczeniu ter-
minu wejœcia w ¿ycie tej ustawy, w grudniu 2004 r. zosta³a ona ostatecznie uchylona.

Liczne pisma wp³ywaj¹ce do naszego Urzêdu dowodz¹, i¿ pos³owie i senatorowie
maj¹ œwiadomoœæ, ¿e obowi¹zuj¹ce prawo reguluj¹ce formy zadoœæuczynienia ofiarom
totalitaryzmów nie jest doskona³e i jest wiele osób, które doznawszy cierpieñ od oku-
pantów, nie otrzymuje dziœ finansowego wsparcia (wyrazem tej œwiadomoœci s¹ tak¿e
rozpatrywane w ostatnich latach w parlamencie projekty ustaw przewiduj¹cych œwiad-
czenia dla tzw. ma³oletnich ofiar wojny, ofiar ukraiñskich nacjonalistów, osób œwiad-
cz¹cych przymusowo pracê w organizacji S³u¿ba Polsce czy osób przymusowo
wysiedlanych w okresie II wojny œwiatowej).

Jednak na przeszkodzie poszerzeniu grupy beneficjentów specjalnych œwiadczeñ
stoj¹ wy³¹cznie wzglêdy finansowe, które uniemo¿liwiaj¹ – ze wzglêdu na skalê repre-
sji, jaka by³a udzia³em naszego Narodu w czasie wojny i w okresie powojennym – za-
doœæuczynienie wszystkim ofiarom obu totalitaryzmów, których cierpieñ nikt nie
lekcewa¿y.

Z wyrazami szacunku

p.o. KIEROWNIKA
URZÊDU DO SPRAW KOMBATANTÓW
I OSÓB REPRESJONOWANYCH
Jan Stanis³aw Ciechanowski
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Zdzis³awa Pupy oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Pragnê podziêkowaæ, Pani Minister Zdrowia, za szybk¹ i rzeczow¹ odpo-

wiedŸ z dnia 30 wrzeœnia br. (znak MZ-PLO-460-9945-271/KB/11), jak¹
otrzyma³em w odpowiedzi na moje oraz panów senatorów Macieja Klimy
i Wojciecha Skurkiewicza oœwiadczenie z³o¿one na 82. posiedzeniu Senatu
w dniu 5 sierpnia br. dotycz¹ce trudnej sytuacji w³aœcicieli aptek prowadzo-
nych przez magistrów farmacji.

Treœæ odpowiedzi wskazuje, ¿e Pani Minister zna sprawê. Jednak¿e
w imieniu aptekarzy województwa ³ódzkiego i nie tylko, reprezentuj¹cych
niewielkie apteki prowadzone przez samych farmaceutów, uprzejmie pro-
simy Pani¹ Minister o przes³anie stanowiska resortu, którym pani kieruje,
w zakresie spraw, pytañ oraz postulatów zg³oszonych w oœwiadczeniu z³o¿o-
nym na 82. posiedzeniu Senatu, nr BPS/DSK-043-3971/11, bowiem w ¿a-
dnej odpowiedzi udzielonej przez Pani¹ Minister na moje oœwiadczenia
(z 77. i 82. posiedzenia Senatu) nie znalaz³em odpowiedzi na pytania w nich
postawione. Ponownie wiêc uprzejmie proszê Pani¹ Minister o udzielenie od-
powiedzi.

W za³¹czeniu do oœwiadczenia przekazujemy kserokopie paragonów
i faktur przekazanych przez œrodowisko aptekarzy. Po zapoznaniu siê z nimi
ewidentnie widaæ ogromne zagro¿enie ze strony wielkich sieci farmaceutycz-
nych dla istnienia w Polsce ma³ych aptek. Ca³¹ sprawê opisywa³em
w oœwiadczeniu z dnia 5 sierpnia br. Nale¿y podkreœliæ, i¿ apteki sieciowe,
wykorzystuj¹c wci¹¿ obowi¹zuj¹c¹ wadliw¹ ustawê refundacyjn¹ z maksy-
maln¹ cen¹ urzêdow¹, bezlitoœnie drenuj¹ bud¿et NFZ i stosuj¹ dumping ce-
nowy wobec swojej konkurencji, czyli ma³ych, pojedynczych aptek
rodzinnych. Przyk³ady: za³¹czone paragony za insuliny z apteki „Nova”
w Sandomierzu. „Dobroczyñca” (Robin Hood czy te¿ Janosik), apteka siecio-
wa „Nova”, rozdaje „biednym” insuliny i inne leki refundowane „prawie za
darmo”, po czym naci¹ga „bogatych” (a w zasadzie tych samych „biednych”,
czyli podatników) na nieuzasadnion¹, wygórowan¹ do przesady refundacjê.

Pani Minister, prosimy o wyjaœnienie dlaczego tak siê dzieje. Czemu re-
sort zdrowia nie reaguje na protesty œrodowiska aptekarzy? W za³¹czeniu
przesy³amy ponadto spostrze¿enia œrodowiska aptekarzy odnoœnie do opisa-
nego procederu.

Uprzejmie prosimy Pani¹ Minister o przedstawienie stanowiska w zakre-
sie postulatów œrodowiska aptekarzy oraz o rozwa¿enie podjêcia interwencji
w powy¿szej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.10.18

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów Grzegorza Wojciechowskie-

go, Wojciecha Surkiewicza i Zdzis³awa Pupê z dnia 15 wrzeœnia 2011 r. nr BPS/DSK-
-043-4019/11, uprzejmie informujê co nastêpuje.

W zwi¹zku z tym, i¿ Ministerstwu Zdrowia od d³u¿szego czasu znana by³a sytuacja
ma³ych, nieraz rodzinnych aptek, które nie by³y w stanie konkurowaæ z du¿ymi siecia-
mi, przygotowano ustawê o refundacji leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego prze-
znaczenia ¿ywieniowego i wyrobów. Przedmiotowa ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2012 r.

Wprowadza ona m.in. sta³e i jednolite ceny detaliczne we wszystkich aptekach na
leki refundowane. Powy¿sze wyeliminuje poszukiwanie przez pacjentów aptek, które
mog¹ zaoferowaæ leki po bardzo zani¿onych cenach. Regulacje zawarte w przedmioto-
wej ustawie niew¹tpliwie s¹ bardzo korzystne dla ma³ych aptek prowadzonych przez
farmaceutów.

Po dniu 1 stycznia 2012 r. nie bêdzie ju¿ mowy o „wygórowanej do przesady refun-
dacji”. Zarówno ma³e apteki, jak i du¿e sieci, bêd¹ zobligowane do sprzeda¿y pacjen-
tom leków refundowanych w tych samych cenach.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Chcia³bym zwróciæ siê z tego miejsca do pani Katarzyny Hall, minister
edukacji, w zwi¹zku z wynikami kwerendy, z którymi nie tak dawno mieliœ-
my okazjê zapoznaæ siê w publikacjach medialnych. Chodzi o badanie wize-
runku Rzeczypospolitej zawartego w podrêcznikach historii najnowszej
krajów Unii Europejskiej. Mnie ten przekaz bardzo mocno zabola³, a z rozmów
wiem, ¿e nie tylko mnie, ale i wiele, wiele innych osób. Otó¿ w krajach Unii
Europejskiej wci¹¿ pokutuje wizerunek Polski jako kraju zacofanego, kraju
odstaj¹cego, jeœli chodzi o standardy, odstaj¹cego poziomem rozwoju od wiêk-
szoœci krajów europejskich. Jest to wizerunek Polski z lat piêædziesi¹tych
z wozem drabiniastym ci¹gniêtym przez konie po dziurawych drogach.

Myœlê, ¿e Polska, która teraz przewodniczy Unii Europejskiej, ma szcze-
góln¹ okazjê zadbaæ o zmianê tego przekazu. Myœlê, ¿e pani minister Kata-
rzyna Hall podczas spotkañ ze swoimi odpowiednikami, ministrami do
spraw edukacji, bêdzie mog³a nie tylko pokazaæ dorobek polskiej oœwiaty,
edukacji, pokazaæ nowoczesn¹, dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê Polskê, ale tak-
¿e powiedzieæ, ¿e wizerunek, który wci¹¿ pokutuje w podrêcznikach dla szkó³
europejskich, jest niesprawiedliwy i g³êboko zafa³szowany. Zwracam siê z te-
go miejsca o podjêcie takiego trudu, bo Polska zas³uguje na inny wizerunek.

Henryk WoŸniak

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.09.30

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Henryka WoŸniaka (BPS/DSK-043-

-4020/11) w sprawie wizerunku Polski w podrêcznikach krajów Unii Europejskiej,
uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ma wp³yw na treœci podrêczników szkolnych do
nauczania historii i geografii w tych pañstwach, z którymi Rzeczpospolita Polska ma
wspólne komisje podrêcznikowe (w³aœciwa nazwa: Komisje dwustronne do spraw do-
skonalenia treœci podrêczników szkolnych historii i geografii), maj¹ce na celu doskona-
lenie treœci podrêczników szkolnych do historii i geografii oraz likwidacjê rozbie¿noœci
i nieporozumieñ w przedstawianiu dwustronnych stosunków.

Aktualnie aktywnie dzia³aj¹ komisje polsko-litewska i polsko-ukraiñska. Od
1972 r. dzia³a równie¿ Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podrêcznikowa, która po-
wsta³a jako komisja wspólna Polskiego i Niemieckiego Komitetu UNESCO. Ponadto
MEN czyni starania celem reaktywowania komisji polsko-rosyjskiej, polsko-izraelskiej
i polsko-bia³oruskiej, zgodnie z zapisami zawartymi w podpisanych w bie¿¹cym roku
lub procedowanych aktualnie programach wspó³pracy miêdzy ministerstwami.

Dzia³alnoœæ komisji podrêcznikowych przyczynia siê do g³êbszego i uwzglêdnia-
j¹cego racje obydwu stron poznawania historii, geografii i wzajemnych stosunków miê-
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dzy pañstwami oraz do podnoszenia jakoœci merytorycznej i dydaktycznej podrêcz-
ników do tych przedmiotów.

Ze strony polskiej w sk³ad poszczególnych komisji wchodz¹ powo³ani przez Mini-
stra Edukacji Narodowej historycy i geografowie – profesorowie uczelni i pracownicy
instytutów naukowych, rekomendowani odpowiednio przez Polskie Towarzystwo Hi-
storyczne i Polskie Towarzystwo Geograficzne, oraz przedstawiciel Departamentu Pro-
gramów Nauczania i Podrêczników jako sekretarz. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê
zwyczajowo raz w roku i organizowane s¹ na przemian, przez ka¿d¹ ze stron.

Wyniki prac komisji – w formie ustaleñ zawartych w protoko³ach z kolejnych posie-
dzeñ komisji – s¹ upowszechniane wœród autorów podrêczników, wydawców, rzeczo-
znawców oraz nauczycieli. Stosownie bowiem do postanowieñ §6 ust. 5 rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do
u¿ytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczania do u¿ytku szkolnego podrêczników, podrêczniki do nauczania historii
i geografii powinny uwzglêdniaæ zalecenia dwustronnych komisji podrêcznikowych
oraz innych komisji i zespo³ów do spraw podrêczników, dzia³aj¹cych na podstawie
miêdzypañstwowych umów dotycz¹cych wspó³pracy w zakresie edukacji lub porozu-
mieñ komitetów narodowych UNESCO.

Ponadto, w ramach powo³anego z inicjatywy Ministrów Spraw Zagranicznych RP
i RFN w 2008 r. i koordynowanego przez MEN, we wspó³pracy z MSZ i Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (cz³onkowie Rady Zarz¹dzaj¹cej), miêdzyrz¹dowego
projektu „Polsko-niemiecki podrêcznik do nauczania historii” Rada Ekspertów – gre-
mium sk³adaj¹ce siê z ok. 40 historyków i dydaktyków z Polski i Niemiec, pod przewod-
nictwem prof. Roberta Traby, Dyrektora Centrum Badañ Historycznych PAN w Berli-
nie i prof. Michaela G. Müllera z Uniwersytetu im. Martina Lutra w Halle-Wittenberdze
(wspó³przewodnicz¹cy Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podrêcznikowej) – opubli-
kowa³a w 2010 r. ok. 200-stronicowy, dwujêzyczny dokument pn. Podrêcznik do histo-
rii – Projekt Polsko-Niemiecki. Zalecenia, zawieraj¹cy zarys koncepcyjny przysz³ego
polsko-niemieckiego podrêcznika do historii powszechnej.

Obecnie realizowany jest drugi etap projektu, który przewiduje wy³onienie, spoœród
zainteresowanych wydawców edukacyjnych, w drodze konkursu, polsko-niemieckiego
tandemu wydawniczego. Utworzone nastêpnie przez wydawnictwa zespo³y autorskie
bêd¹ mia³y za zadanie opracowaæ, na podstawie Zaleceñ oraz przy wsparciu gremiów
projektu (Rady Zarz¹dzaj¹cej i Rady Ekspertów) – kolejne tomy podrêcznika.

Adresatami podrêcznika bêd¹ uczniowie gimnazjów i pierwszej klasy szkó³ ponad-
gimnazjalnych w Polsce oraz uczniowie ró¿nych typów szkó³ ponadpodstawowych
(Sekundarstufe I) w Niemczech. Podrêcznik bêdzie podlega³ w obu krajach tradycyjnej
procedurze dopuszczenia do u¿ytku szkolnego, tzn. ¿e z za³o¿enia musi spe³niaæ wy-
mogi wynikaj¹ce z polskiej podstawy programowej do historii i 16 planów nauczania
obowi¹zuj¹cych w niemieckich krajach zwi¹zkowych.

Obok bilateralnych komisji podrêcznikowych oraz projektu polsko-niemieckiego
podrêcznika do nauczania historii Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi szereg
inicjatyw na rzecz promowania polskich w¹tków historycznych na forach europejskich
i miêdzynarodowych. Do tego typu dzia³añ nale¿y m.in. udzia³ przedstawicieli MEN
w programach Rady Europy w zakresie nauczania historii (od 2010 r. program „Wspól-
ne historie na rzecz Europy bez podzia³ów” – Shared histories for a Europe without divi-
ding lines), w inicjatywach Parlamentu Europejskiego dotycz¹cych dzia³añ zwi¹zanych
z upamiêtnianiem ofiar zbrodni re¿imów totalitarnych w Europie (np. Platforma Euro-
pejskiej Pamiêci i Sumienia), w pracach Grupy Roboczej ds. Miêdzynarodowej
Wspó³pracy w dziedzinie Edukacji, Upamiêtniania i Badañ nad Holokaustem (Task
Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Re-
search) oraz ró¿nego rodzaju miêdzynarodowych seminariach i sympozjach bêd¹cych
swojego rodzaju prób¹ wspólnego czytania historii.

Ponadto podlegaj¹cy ministerstwu Oœrodek Rozwoju Edukacji (ORE) prowadzi trzy-
jêzyczn¹ (polski, angielski i hebrajski) stronê internetow¹ www.polska-izrael.edu.pl
o charakterze portalu spo³ecznoœciowego umo¿liwiaj¹cego nawi¹zywanie kontaktów
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i wymianê doœwiadczeñ w zakresie realizacji projektów edukacyjnych i projektów wy-
miany m³odzie¿y pomiêdzy szko³ami, uczniami i nauczycielami z obydwu krajów.

W 2007 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowa³o równie¿ organizacjê euro-
pejskich warsztatów dla nauczycieli w Pañstwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau
oraz wspólne prace na przygotowaniem i opublikowaniem europejskiego pakietu edu-
kacyjnego dla nauczycieli przygotowuj¹cych siê do wizyt z uczniami w Miejscu Pamiêci
i Muzeum Auschwitz-Birkenau pt. „Wizyta w Auschwitz” (The European pack for visit-
ing Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum – guidelines for teachers and educa-
tors). Praca nad stworzeniem pakietu jako wspólnego projektu Rady Europy i Polski
(reprezentowanej przez MEN oraz Pañstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêci-
miu) trwa³a ponad 4 lata. Publikacja ukaza³a siê w styczniu 2011 r. w jêzyku angiel-
skim; w najbli¿szych miesi¹cach bêdzie t³umaczona na dalsze jêzyki europejskie (m.in.
na jêzyk francuski i polski).

Zwraca siê tak¿e uwagê na fakt, ¿e podsekretarz stanu w MEN w³aœciwy
ds. wspó³pracy miêdzynarodowej bierze równie¿ aktywny udzia³ w spotkaniach Miê-
dzyresortowego Zespo³u ds. Promocji Polski pod przewodnictwem Ministra Spraw Za-
granicznych, Rados³awa Sikorskiego. W kontekœcie prac Zespo³u w dniu 28 wrzeœnia
br. odby³a siê kolejna, zorganizowana przez MSZ narada poœwiêcona obecnoœci Polski
i Polaków w zagranicznych podrêcznikach szkolnych i akademickich. Podczas spotka-
nia podsekretarz stanu Miros³aw Sielatycki przedstawi³ szereg propozycji przysz³ych
inicjatyw Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz poprawy wizerunku Polski i Pola-
ków w zagranicznych podrêcznikach do historii.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Miros³aw Sielatycki
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