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13. POSIEDZENIE SENATU
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Oœ wiad cze nie se na to ra £u ka sza Ab ga ro wi cza

 skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci,
pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Na pod sta wie art. 20 usta wy o wy ko ny wa niu man da tu po s³a i se na to ra

zwra cam siê do Pa na Mi ni stra, ja ko pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP, o pil ne
skon tro lo wa nie spo so bu pro wa dze nia przez Pro ku ra tu rê Re jo no w¹ £ódŸ -Ba -
³u ty spra wy 1 Ds. 1721/07.

In for ma cjê o po wa ¿ nych nie pra wid ³o wo œciach otrzy ma ³em od Sto wa rzy -
sze nia „W ra mach pra wa”, któ re jest sto wa rzy sze niem za re je stro wa nym,
ogól no pol skim i za j mu je siê miê dzy in ny mi ochro n¹ oby wa te li przed dys kry -
mi na cj¹ oraz pra wid ³o wo œci¹ fun k cjo no wa nia or ga nów ochro ny pra wo -
rz¹ dno œci. We d³ug otrzy ma nych in for ma cji spra wa o wska za nym nu me rze
nie jest pro wa dzo na zgo d nie ze stan dar da mi pa ñ stwa pra wa, zaœ pro ku ra tu -
ra wy ka zu je siê nie kom pe ten cj¹, a mo ¿e na wet z³¹ wo l¹. Z te go po wo du mo ¿e 
po wstaæ sy tu a cja, w któ rej na ra ¿o ne bê dzie ¿y cie i zdro wie nie o gra ni czo nej
li cz by lu dzi, a z dru giej stro ny, gdy oczy wi ste jest usi ³o wa nie oszu stwa
i fa³ szer stwa, od sie dem na stu mie siê cy nic siê nie dzie je. Ta kie po stê po wa nie 
pod wa ¿a wia rê w obiek ty wizm i spra w noœæ wy mia ru spra wie d li wo œci i nie
mo ¿e mieæ miej sca. W spra wach oczy wi stych, w tym przy pad ku cho dzi
o oszu stwa i fa³ szer stwa, akt os ka r ¿ e nia po wi nien byæ wnie sio ny nie zw³o cz -
nie, by nie bu dziæ uza sa d nio nych w¹t pli wo œci.

By ³y pre zes fir my Er gon Pol ska (do staw ca kon struk cji be to no wych) za -
wia do mi³ pro ku ra tu ry w War sza wie i £o dzi, ¿e na ol brzy mie bu do wy w tych
mia stach – Pro me na da w War sza wie i Ma nu fak tu ra w £o dzi – do staw ca
wpro wa dzi³ be to no we ele men ty nie zgo d ne z pol sk¹ nor m¹, co mo ¿e spo wo -
do waæ wiel kie nie szczê œcie. Je go nie po kój bu dzi³ fakt, ¿e gdy spra wê za cz¹³
sam ba daæ, zo sta³ nie zw³o cz nie wy rzu co ny. Nie ma j¹c mo ¿ li wo œci wy ja œ nie -
nia za gro ¿e nia do ko ñ ca, zwró ci³ siê do pro ku ra tu ry, wie rz¹c, ¿e ta – ma j¹c na 
wzglê dzie mo ¿ li woœæ po wsta nia tra ge dii – skru pu lat nie zba da spra wê.

Pro ku ra tu ra Re jo no wa War sza wa -Pra ga Po ³u d nie umo rzy ³a œle dz two
w spra wie 4 Ds. 510/05/3 przy zdaw ko wym uza sa d nie niu. Pro ku ra tu ra
w £o dzi -Ba ³u tach za re je stro wa ³a spra wê ja ko Co 1144/05, a na stê p nie
1 Ds. 786/06, i umo rzy ³a j¹ 29 czer w ca 2006 r. (sta ty sty cz na moc pó³ ro cza?!).

Zdu mie wa j¹ ce jest, ¿e ja kiœ pro ku ra tor oœ mie li³ siê umo rzyæ po stê po wa -
nie w opar ciu o go ³o s³o wne twier dze nia ewen tu al ne go spraw cy i nie spró bo -
wa³ na wet zo biek ty wi zo waæ, mi mo oczy wi stych te ch ni cz nych mo ¿ li wo œci –
wszak zro bi³ to Bu di mex – ma te ria ³u do wo do we go nie d³u go po tra ge dii, któ ra
ro ze gra ³a siê 28 sty cz nia 2006 r. w Ka to wi cach!

O fak tach tych do wie dzia³ siê je den z wy ko naw ców in we sty cji Ma nu fak -
tu ra w £o dzi, a mia no wi cie fir ma Bu di mex Dro mex, dla któ rej wy ja œ nie nie
spra wy by ³o is tot ne, gdy¿ wy ko rzy sty wa ³a w in we sty cji ele men ty kon struk -
cyj ne wy pro du ko wa ne przez Er gon, a do rze tel no œci do staw cy ju¿ wcze œ niej
mia ³a za strze ¿e nia.

Wo bec tak nie od po wie dzial ne go dzia ³a nia lo kal nej pro ku ra tu ry Bu di mex
Dro mex z³o ¿y³ 30 li s to pa da 2006 r. sze ro ko umo ty wo wa ny wnio sek o pod jê -
cie umo rzo ne go po stê po wa nia, ale Pro ku ra tu ra Re jo no wa w £o dzi -Ba ³u tach
nie wy ko na ³a ani je d nej czyn no œci pro ce so wej. Jest to bul wer su j¹ ce, bo wiem
Bu di mex Dro mex nie tyl ko udzie li³ we wnio s ku pro ku ra tu rze ko re pe ty cji, jak
mo ¿ na spraw dziæ, co za wie ra w œrod ku wbu do wa na ju¿ no œ na kon struk cja
be to no wa, ale do ³¹ czy³ eks per ty zê, nie kwe stio no wa ne go au to ry te tu, spo -
rz¹ dzo n¹ w wy ni ku prze œwie t le nia be to nu spra w nym urz¹ dze niem.

To po de j rza ne po stê po wa nie spo wo do wa ³o ko nie cz noœæ z³o ¿e nia przez
Bu di mex Dro mex za ¿a le nia na bez czyn noœæ pro ku ra tu ry w try bie art. 306 § 3
k.p.k. Za ¿a le nie to zo sta ³o z³o ¿o ne mie si¹c po ro cz ni cy tra ge dii w Ka to wi cach, 
27 lu te go 2007 r.

Po uchy le niu za skar ¿o ne go po sta no wie nia pro ku ra tu ra pro wa dzi spra wê 
tak osob li wie, ¿e za cho dzi po de jrze nie dzia ³añ nie tyl ko nie pro fe sjo nal nych.
Po sta no wie nie o za siêg niê ciu opi nii bieg ³e go z 11 czer wca 2006 r. by ³o wy j¹t -
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ko wo nie u dol ne, bo zle ca ³o jej spo rz¹ dze nie oso bie za an ga ¿o wa nej w spra -
wê, by nie po wie dzieæ: re pre zen tan to wi in te re sów pro du cen ta. Re zul tat
ta kie go po stê po wa nia za wsze jest oczy wi sty. Na stê p nie prze s³u cha no oso bê, 
co jest dzia ³a niem po zor nym, skie ro wa nym na wy wo ³a nie wra ¿e nia obiek ty -
wiz mu. Z pra w dzi we go ze zna nia bieg ³e go, ¿e jest w spra wê za an ga ¿o wa ny,
pro wa dz¹ ca spra wê nie wy ci¹ g nê ³a ¿a dnych wnios ków pro ce so wych. Na stê p -
nie prze s³u cha no w cha rak te rze œwiad ka oso bê praw do po dob nie od po wie -
dzial n¹ za ró wno za pro duk cjê, jak i usi ³o wa nie oszu stwa na wiel k¹ ska lê na
szko dê fir my Bu di mex Dro mex i fa³ szo wa nie do ku men tów, uda j¹c je dno czeœ -
nie, ¿e spra wa nie ma ani hi sto rii, ani kon tek s tu.

Po tych zbê d nych czyn no œciach zo sta ³o wy da ne po sta no wie nie z 8 li s to -
pa da 2007 r. o za siê g niê ciu opi nii ju¿ nie u oso by bez po œre d nio za in te re so wa -
nej i tkwi¹ cej w uk ³a dzie lo kal nym, ale ró w nie¿ wa d li we, bo wiem w pk cie 1
na ka zy wa ³o bieg ³e mu ba da nie fak tów wy ni ka j¹ cych z do ku men tów za war -
tych w ma te ria le do wo do wym, do oce ny któ rych nie s¹ po trzeb ne ¿a d ne wia -
do mo œci spe c jal ne, a wy star czy zwyk ³a uczci woœæ. Uczci woœæ jest bo wiem
wy star cza j¹ c¹ kwa li fi ka cj¹, by pra w nik po ró w na³ za war t¹ po miê dzy stro na -
mi umo wê i obiek ty w ny do wód (wy ni ki prze œwie t le nia be to nu), ¿e nie zo sta ³a
do trzy ma na, a pro du cent wy sta wi³ fak tu ry na po nad 1,5 mi lio na z³ za to war
za mó wio ny i po ce nie umó wio nej, mi mo do star cze nia cze go in ne go. Z do ku -
men tów wy ni ka, ¿e na piœ mie za pe w nia³ Bu di mex Dro mex o do sta wie zgo d -
nej z umo w¹, a wiêc k³am li wie.

Mu szê pod kre œ liæ, Pa nie Mi ni strze, ¿e nikt w cza sie ca ³e go po stê po wa nia
nie oœ mie li³ siê za kwe stio no waæ przy dat no œci za sto so wa ne go urz¹ dze nia do
wy kry cia oszu stwa ani spra w no œci te go urz¹ dze nia.

Je dno czeœ nie po stê po wa nie nie jest pro wa dzo ne w ogó le kon tra dyk to ryj -
nie, na wet w tak w¹s kim za kre sie, któ ry prze wi du je obo wi¹ zu j¹ ce pra wo.
W szcze gól no œci per ma nen tnie ³a ma ny jest art. 318 k.p.k., co po zwa la na bez -
kar noœæ win nych ta kich b³ê dów w po wo ³y wa niu bieg ³ych jak opi sa ne. W wy -
ni ku te go stro na, któ rej ce lo wo to unie mo¿ li wio no, nie mo ¿e wspó³ pra co waæ
z wy mia rem spra wied li wo œci i wska zaæ, kto móg³ by w spra wie po móc. Wi do -
cz nie je dnak cho dzi nie o to, by spra wê roz strzyg n¹æ, tyl ko o to, by do te go nie 
do pu œciæ, sko ro, pod pre tek stem ocze ki wa nia na opi niê z tak wad li we go po -
sta no wie nia, za wie sza siê po stê po wa nie 29 lu te go 2008 r.

Moim zda niem spra wa wy ma ga na tych mia sto wej in ter wen cji Pa na Mi ni -
stra w opar ciu o apa rat obiek ty w ny, od po wie dzial ny i nie zwi¹ za ny z £o dzi¹,
bo wy st¹ pie nie mo je jest opar te nie na opi niach i oce nach osób, tyl ko na do ku -
men tach za war tych w ak tach pro ku ra tu ry.

Po nie wa¿ w tej sy tu a cji po da ne fak ty mu sz¹ zna le Ÿæ po twier dze nie, ocze -
ku jê nie tyl ko na pra wy sta nu obe c ne go, ale in for ma cji, w ja ki spo sób w ogó le
mog ³o do jœæ do ta kiej sy tu a cji i ja kie zo sta ³y wy ci¹ g niê te kon se k wen cje wo -
bec jej twór ców.

Spra wê uwa ¿am za nie zwy k le wa¿ n¹, gdy¿ obok usi ³o wa nia oszu stwa
i fa³ szer stwa za cho dzi uza sa d nio ne po de j rze nie po wa ¿ ne go na ru sze nia pol -
skich norm bu dow la nych skut ku j¹ ce go os ³a bie niem kon struk cji w bu dyn -
kach wiel ko po wie rzch nio wych wy ko rzy sty wa nych pu b li cz nie, co mo ¿e
do pro wa dziæ do ka ta stro fy bu dow la nej o nie ob li czal nych skut kach.

Z wy ra za mi sza cun ku
£u kasz Ab ga ro wicz
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Od po wie dŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA
GENERALNEGO

War sza wa, 4.07.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra £u ka sza Abgarowicza

na 13. po sie dze niu Se na tu w dniu 5 czer wca 2008 ro ku w spra wie œle dz twa Pro ku ra -
to ra Re jo no we go £ódŸ-Ba³uty o sygn. akt 1 Ds 1721/07, prze ka za ne Mi ni stro wi Spra -
wied li wo œci Pro ku ra to ro wi Ge ne ral ne mu przez Pa ni¹ Kry sty nê Bo che nek – Wi ce mar sza³ ka
Se na tu RP przy piœ mie z dnia 12 czer wca 2008 ro ku Nr BPS-043-528/08, up rzej mie
przed sta wiam co na stê pu je.

Wy mie nio ne wy ¿ ej œle dz two zo sta ³o wsz czê te po sta no wie niem z dnia 27 lu te go
2006 ro ku, w spra wie spro wa dze nia bez po œre d nie go nie bez pie cze ñ stwa dla ¿y cia,
zdro wia lub mie nia w Cen trum Han dlo wo-Us³ugo wo-Re kre acyj nym „Ma nu fak tu ra”
w £o dzi, tj. o czyn z art. 164 § 1 kk.

Przed mio tem te go po stê po wa nia jest za ga d nie nie, czy do star czo ne przez Sp. z o.o.
„Er gon-Po land” pre fa b ry ka ty be to no we nie zbê d ne do wy ko na nia par kin gu bu dyn ku
nr 3 „³ó dz kiej ma nu fak tu ry” od po wia da j¹ pol skiej nor mie te ch ni cz nej i czy w zwi¹z ku
z tym za is t nia ³o bez po œre d nie nie bez pie cze ñ stwo zda rze nia za gra ¿a j¹ ce go ¿y ciu lub
zdro wiu wie lu osób al bo mie niu w wiel kich roz mia rach.

W dniu 29 czer w ca 2006 ro ku Pro ku ra tor Re jo no wy £ódŸ-Ba³uty umo rzy³ przed -
mio to we œle dz two uz na j¹c, i¿ prze stêp stwa nie po pe³ nio no.

Pro ku ra tor po de j mu j¹c ta k¹ de cy z jê dys po no wa³ eks per ty z¹ Ka te d ry Bu do w ni c twa 
Be to no we go Po li te ch ni ki w £o dzi, z któ rej wy ni ka ³o, i¿ kon struk cja stro pu nad par te rem
bu dyn ku nr 3 spe³ nia wszy s t kie wy ma ga nia nor mo we w za kre sie sta nów gra ni cz nych
u¿yt ko w no œci i no œ no œci a nad to de cy z j¹ Po wia to we go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne -
go w £o dzi z dnia 18 ma ja 2006 ro ku po zwa la j¹ c¹ na u¿y t ko wa nie par kin gu.

Prze s³an k¹ de cy du j¹ c¹ o pod jê ciu na no wo umo rzo ne go œle dz twa, na pod sta wie
art. 327 § 1 k.p.k., by ³a opi nia wy da na na zle ce nie „Bu di mex-Dro mex” S.A. przez fir mê
Eks per ty zy i Pro jek ty z sie dzi b¹ w Kra ko wie.

Wy ni ka ³o z niej, i¿ za cho dzi na tych mia sto wa ko nie cz noœæ wzmoc nie nia kon struk cji 
stro pu bu dyn ku nr 3.

Wo bec sprze cz nych sta no wisk przed sta wio nych w 2 wy mie nio nych eks per ty zach
po sta no wio no za siê g n¹æ opi nii in nych bieg ³ych spe cja li stów.

Je d nak obiek ty w ne trud no œci z uzy s ka niem opi nii bieg ³ych (m.in. od mo wa wy da -
nia opi nii przez Po li te ch ni kê Wroc ³aw sk¹) by ³y po wo dem za wie sze nia po stê po wa nia
przy go to waw cze go.

Osta te cz nie wy da nia opi nii w tej spra wie pod j¹³ siê In sty tut In ¿y nie rii L¹ do wej Po li -
te ch ni ki Po zna ñ skiej. Do dnia dzi siej sze go eks per ty za nie zo sta ³a op ra co wa na.

Od no sz¹c siê bez po œre dnio do za rzu tów po sta wio nych w oœ wiad cze niu Pa na Se na -
to ra in for mu jê, i¿ w Pro ku ra tu rze Okrê go wej w £o dzi zba da no ak ta te go œle dz twa dla
do ko na nia oce ny spo so bu je go pro wa dze nia.

W oce nie Pro ku ra tu ry Okrê go wej w £o dzi po stê po wa nie pro wa dzo ne jest pra wid ³o -
wo, na to miast szyb koœæ i kon cen tra cja czyn no œci pro ce so wych uza le¿ nio na jest od
oko li cz no œci nie za le¿ nych od pro ku ra tu ry. Oko li cz no œci te zwi¹ za ne s¹ w szcze gól no œci 
z trud no œci¹ w uzy s ka niu nie zbê d nych opi nii bieg ³ych.

Je dno czeœ nie przy znaæ na le ¿y, i¿ pod nie sio ny w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra za -
rzut bra ku re ak cji Pro ku ra to ra Re jo no we go £ódŸ-Ba³uty na pis mo fir my
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„Budimex-Dromex” z dnia 30 li s to pa da 2006 ro ku jest w pe³ ni uza sa dnio ny i w zwi¹z -
ku z tym zwró co no uwa gê wy mie nio ne mu pro ku ra to ro wi, na nie do pu sz czal noœæ te go
ty pu sy tua cji.

Na to miast za rzut na ru sze nia przez pro ku ra tu rê dys po zy cji art. 318 k.p.k. jest
przed wczes ny, gdy¿ bieg li nie przy st¹ pi li je sz cze do op ra co wy wa nia opi nii, a ak ta œle dz -
twa ak tu al nie znaj du j¹ siê w dys po zy cji s¹ du, któ ry w to ku po stê po wa nia od wo ³aw -
cze go oce ni za sa dnoœæ de cyz ji pro ku ra tu ry o za wie sze niu po stê po wa nia.

Zwa ¿yw szy na po trze bê za pe w nie nia spra w ne go dal sze go prze bie gu po stê po wa nia,
Pro ku ra tor Ape la cyj ny w £o dzi zo sta³ zo bo wi¹ za ny do ob jê cia zwie rzch nim nad zo rem
s³u¿ bo wym te go œle dz twa i udzie le nia pro ku ra to ro wi pro wa dz¹ ce mu sto so w nej po mo -
cy w po zy s ka niu nie zbê d nej opi nii bieg ³ych.

Je d no cze œ nie up rzej mie in for mu jê Pa na Mar sza³ ka, i¿ przed mio to we œle dz two po -
zo sta je w za in te re so wa niu Biu ra Po stê po wa nia Przy go to waw cze go Pro ku ra tu ry Kra jo -
wej, któ re bê dzie na bie ¿¹ co mo ni to ro wa ³o je go prze bieg.

Z po wa ¿a niem
ZASTÊPCA
PRO KU RA TO RA GE NE RAL NE GO
Ma rek Sta szak
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Oœ wiad cze nie se na tor Ma³ go rza ty Adam czak

skie ro wa ne do mi ni ster pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej Jo lan ty Fe dak

Sza no w na Pa ni Mi ni ster!
W z wi¹z ku z wie lo ma sy g na ³a mi, któ re do cho dz¹ do mnie od osób pro wa -

dz¹ cych do my po mo cy spo ³e cz nej, zwra cam siê do Pa ni z up rzej m¹ pro œb¹
o zwró ce nie uwa gi na na stê pu j¹ cy, ja k ¿e wa ¿ ny pro blem.

Po wia ty, kt ó re zgo d nie z art. 152 ust. 1 usta wy o po mo cy spo ³e cz nej
– DzU z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zmia na mi – w pro wa dzo nych przez sie bie
do mach po mo cy spo ³e cz nej osi¹g nê ³y wy ma ga ny prze pi sa mi stan dard us ³ug, 
dziœ nie otrzy mu j¹ wspar cia na fun k cjo no wa nie swo ich pla có wek, któ rych
pro wa dze nie ze wzglê du na osi¹g niê ty stan dard jest ko sz to w ne. Ale po wia ty,
kt ó re zlek ce wa ¿y ³y za pi sy te go ar ty ku ³u usta wy o po mo cy spo ³e cz nej, s¹ dziœ 
pre fe ro wa ne w otrzy my wa niu œrod k ów z bu d¿ e tu pa ñ stwa za po œre d ni c -
twem wo je wo dów.

Do 31 gru d nia 2006 r. obo wi¹ zy wa³ za pis z art. 152 ust. 1: „Do my po mo cy
spo ³e cz nej, któ re nie osi¹ ga j¹ obo wi¹ zu j¹ ce go stan dar du, s¹ obo wi¹ za ne do
op ra co wa nia i re a li za cji pro gra mu na praw cze go do ko ñ ca 2006 r.” Wy pe³ nia -
j¹c go, nie któ re po wia ty osi¹g nê ³y wy ma ga ny stan dard, mi mo ¿e nie otrzy ma -
³y na ten cel œrod ków z bu d¿ e tu pa ñ stwa. Efek tem re a li za cji w do mach po mo cy 
spo ³e cz nej us ³ug na okre œ la nym w stan dar dzie po zio mie, wy ma ga j¹ cym œrod -
ków wiê k szych ni¿ do tych czas otrzy my wa ne z ty tu ³u pro wa dze nia tych do -
mów, s¹ miê dzy in ny mi za d³u ¿e nia po wia tów oraz ra ¿¹ co ni s kie pen sje
pra co w ni ków.

31 gru d nia 2006 r. wy d³u ¿o no czas osi¹g niê cia stan dar dów do ko ñ ca
2010 r. Do dat ko wo po ja wi ³y siê w bu d¿ e cie pa ñ stwa œrod ki na wspar cie pla -
có wek do cho dz¹ cych do stan dar dów. W ten spo sób ad mi ni stra cja rz¹ do wa
ka rze po wia ty, któ re wy wi¹ za ³y siê ze swe go obo wi¹z ku w ter mi nie, po mi ja -
niem ich w udzie la niu wspar cia fi nan so we go. Ja ko po sia da j¹ ce wy ma ga ny
prze pi sa mi stan dard nie s¹ one up ra w nio ne do otrzy ma nia do dat ko wych
œrod ków, któ re s¹ ko nie cz ne do utrzy ma nia osi¹g niê te go stan dar du, a zw³a -
sz cza do zwiê k sze nia wy na gro dzeñ pra co w ni ków, któ rych ko sz tem do cho -
dzo no do tych stan dar dów. Po wia ty, któ re nie wy wi¹ za ³y siê z obo wi¹z ku
osi¹g niê cia stan dar du do ko ñ ca 2006 r., otrzy ma ³y z te go po wo du po d wój n¹
na gro dê: wy d³u ¿o no im bez ¿a d nych kon se k wen cji czas na osi¹g niê cie stan -
dar du oraz umo ¿ li wio no otrzy ma nie do dat ko we go wspar cia fi nan so we go na
ten cel. Dla te go ko nie cz ne, wrêcz nie zbê d ne, i pil ne jest obe c nie wspar cie bie -
¿¹ cej dzia ³al no œci do mów po mo cy spo ³e cz nej, któ re osi¹g nê ³y stan dard, gdy¿
po zwo li to na pra wid ³o we fun k cjo no wa nie tych pla có wek w bar dzo trud nym
okre sie po no sze nia przez nie ko sz tów zre a li zo wa nia pro gra mów na praw -
czych, na przy k³ad sp³a ty kre dy tów, i wy ró w ny wa nia zna cz¹ cych i pa l¹ cych
za leg ³o œci p³a co wych wo bec pra co w ni ków pla có wek po mo cy spo ³e cz nej. Za -
leg ³o œci te po wsta ³y w po prze d nich la tach, kie dy prio ry te tem w wy dat kach
do mów by ³o osi¹g niê cie stan dar du.

Pro szê up rzej mie o od po wie dŸ na mo je py ta nie, czy Mi ni ster stwo Pra cy
i Po li ty ki Spo ³e cz nej do strze ga ten pro blem i w ja ki spo sób ma za miar go roz -
wi¹ zaæ.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma³ go rza ta Adam czak
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Od po wie dŸ

War sza wa, 9 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Od po wia da j¹c na Pa na pi s mo z dnia 29 kwiet nia br. znak BPS/DSK-043-565/08,
w spra wie oœ wiad cze nia Pa ni Se na tor Ma³ go rza ty Adam czak do ty cz¹ cej wspar cia fi -
nan so we go do mów po mo cy spo ³e cz nej, wy ja œ niam, co na stê pu je:

Zgo d nie z usta w¹ z dnia 12 mar ca 2004 ro ku o po mo cy spo ³e cz nej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593 z póŸn. zm.) pro wa dze nie do mów o za siê gu lo kal nym jest za da niem w³a s nym
gmi ny, zaœ pro wa dze nie do mów po mo cy spo ³e cz nej o za siê gu po nad lo kal nym jest za -
da niem w³a s nym po wia tu, do fi nan so wa nym z bu d¿ e tu pa ñ stwa. Do my re gio nal ne mo -
g¹ byæ fi nan so wa ne ja ko za da nie w³a s ne lub do fi nan so wy wa ne z bu d¿ e tu pa ñ stwa.

Od 1 sty cz nia 2004 ro ku zgo d nie z art. 87 usta wy o do cho dach je d no stek sa mo -
rz¹ du te ry to rial ne go po wiat otrzy mu je do ta cjê na mi e s z kañ ców do mów po mo cy spo ³e cz -
nej pro wa dzo nych w ra mach za da nia w³a s ne go lub pro wa dzo nych na je go zle ce nie,
umie sz czo nych na pod sta wie skie ro wa nia wy da ne go przed dniem 1 sty cz nia 2004 ro ku
(bez wzglê du na fakt czy dom uzy s ka³ ju¿ ze zwo le nie, czy te¿ fun k cjo nu je w opar ciu
o ze zwo le nie wa run ko we). Œrod ki na do ta cje dla po wi a tów na do fi nan so wa nie pro wa -
dze nia do m ów po mo cy spo ³e cz nej pla nu je wo je wo da. Przy jê ty me cha nizm fi nan so wa -
nia do mów po mo cy spo ³e cz nej po zwa la na zwiê k sze nie do ta cji na je d ne go mie sz ka ñ ca
do mu po mo cy spo ³e cz nej w trak cie ro ku bu d¿ e to we go i naj czê œciej wo j e wó dz twa po de jmu j¹ 
sto so w ne de cy z je w tym za kre sie. Tak wiêc œre d nia do ta cja na mie sz ka ñ ca do mu po -
mo cy spo ³e cz nej w ci¹ gu ro ku bu d¿ e to we go mo ¿e wzra staæ. Do dat ko wo zgo d nie ze
zno we li zo wa nym prze pi sem art. 155 ust. 2 usta wy o po mo cy spo ³e cz nej, w za le ¿ no œci
od sy tu a cji fi nan so wej do mów po mo cy spo ³e cz nej w po wie cie, a ta k ¿e od uzy s ka nych
do c ho d ów z ty tu ³u od p³at no œci za po byt w do mu, wo je wo da mo ¿e zwiê k szyæ kwo tê do -
ta cji dla po wia tu do 20%.

Wy stê pu je zró¿ ni co wa nie wy so ko œci do ta cji na 1 mie sz ka ñ ca za ró w no w wo je wó dz -
twach, jak i w do mach po mo cy spo ³e cz nej te go sa me go wo je wó dz twa w za le ¿ no œci od
wy so ko œci œre d nie go mie siê cz ne go ko sz tu utrzy ma nia mie sz ka ñ ca. Zró¿ ni co wa nie po -
zio mu fi nan so wa nia wy stê po wa ³o od po cz¹t ku prze jê cia do mów po mo cy spo ³e cz nej
przez sa mo rz¹ dy po wia to we i wy stê pu je na dal, cho cia¿ 2 ra zy po de j mo wa ne by ³y dzia -
³a nia ze stro ny ad mi ni stra cji rz¹ do wej w ce lu wy ró w na nia tych ró¿ nic (w ro ku 2002
i 2004).

Po byt mie sz ka ñ ców skie ro wa nych do do mu po mo cy spo ³e cz nej po dniu 1 sty cz nia
2004 ro ku op ³a ca ny jest do wy so ko œci œre d nie go ko sz tu utrzy ma nia. Œre d ni koszt
utrzy ma nia usta la ny jest co ro cz nie przez or gan pro wa dz¹ cy dom lub zle ca j¹ cy pro wa -
dze nie do mu, w opar ciu o ko sz ty dzia ³al no œci do mu. Op ³a tê po no si mie sz ka niec, ro dzi -
na i gmi na:

— ja ko pier w sza op ³a tê po no si oso ba kie ro wa na do do mu po mo cy spo ³e cz nej
w wy so ko œci 70% do cho du w³a s ne go nie wiê cej ni¿ pe³ ny koszt utrzy ma nia,

— w dru giej ko lej no œci ro dzi na oso by kie ro wa nej – ma³ ¿o nek, zstêp ni (dzie ci,
wnu cz ki) przed wstêp ny mi (ro dzi ca mi, dziad ka mi) je ¿e li jej sy tua cja na to po zwa la
(tyl ko wte dy, gdy od p³at noœæ wno szo na przez mie sz kañ ca do mu nie po kry wa w pe³ ni
œre dnie go mie siê cz ne go ko sz tu utrzy ma nia w do mu po mo cy spo ³e cz nej); usta wa
okreœ la usta la nie od p³at no œci w przy pad ku do cho du wy ¿ sze go ni¿ 250% kry te rium do -
cho do we go oso by sa mo tnie go spo da ru j¹ cej (czy li po wy ¿ ej 1192,5 z³) i wy ¿ sze go ni¿
250% kry te rium do cho do we go na oso bê w ro dzi nie (czy li po wy ¿ ej 877,5 z³).

W sy tua cji wnie sie nia od p³at no œci przez cz³on ków ro dzi ny kwo ta do cho du po zo sta -
j¹ ca po wnie sie niu op ³a ty w przy pad ku oso by sa mo tnie go spo da ru j¹ cej nie mo ¿e byæ
ni¿ sza ni¿ 250% te go kry te rium, a w przy pad ku oso by w ro dzi nie nie mo ¿e byæ ni¿ sza
ni¿ 250% kry te rium do cho do we go na oso bê w ro dzi nie,
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— trze cia w ko lej no œci jest gmi na, z któ rej oso ba zo sta ³a skie ro wa na do do mu po -
mo cy spo ³e cz nej – w wy so ko œci ró¿ ni cy miê dzy œre d nim ko sz tem utrzy ma nia w do mu
po mo cy spo ³e cz nej a op ³a ta mi wno szo ny mi przez oso by, o któ rych mo wa wy ¿ ej.

Mi ni ster stwu Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej zna na jest obe c na, trud na sy tua cja fi nan -
so wa do mów po mo cy spo ³e cz nej, zwi¹ za na g³ó wnie z nis ki mi wy na gro dze nia mi pra co wni -
ków, ale tak ¿e z ro s n¹ c¹ in fla cj¹.

Zgo d nie z art. 123 usta wy o po mo cy spo ³e cz nej pra wa i obo wi¹z ki pra co w ni ków za -
trud nio nych w je d no st kach or ga ni za cyj nych po mo cy spo ³e cz nej re gu lu j¹ (z wy j¹t kiem
pra co w ni ków za trud nio nych na pod sta wie usta wy – Kar ta na u czy cie la) prze pi sy o pra -
co w ni kach sa mo rz¹ do wych, a wiêc usta wa z 22 mar ca 1990 r. o pra co w ni kach sa mo -
rz¹ do wych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z póŸn. zm.) oraz wy da ne na jej
pod sta wie roz po rz¹ dze nie Ra dy Mi ni strów z 2 sier p nia 2005 r. w spra wie za sad wy na -
gra dza nia pra co w ni ków sa mo rz¹ do wych za trud nio nych w je d no st kach or ga ni za cyj -
nych je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go (Dz. U. nr 146, poz. 1222, z póŸn. zm.).
Okre œ la nie po zio mu wy na gro dzeñ w po szcze gól nych je d no st kach or ga ni za cyj nych po -
mo cy spo ³e cz nej le ¿y po stro nie sa mo rz¹ du i kie ro w ni ków tych je d no stek. Ra da Mi ni -
strów okre œ la j¹c za sa dy wy na gra dza nia pra co w ni ków za trud nio nych w wy mie nio nych
je d no st kach przy jê ³a, i¿ pra co daw cy bê d¹ sa mo dziel nie usta laæ mie siê cz ne staw ki wy -
na gro dze nia za sa d ni cze go, na pod sta wie ta be li pun k to wych roz piê to œci ka te go rii za -
sze re go wa nia (okre œ lo nej w za ³¹ cz ni ku nr 1 do roz po rz¹ dze nia), a ta k ¿e naj ni¿ sze go
wy na gro dze nia za sa d ni cze go usta lo ne go przez or gan sta no wi¹ cy je d no st ki sa mo rz¹ du
te ry to rial ne go i war to œci je d ne go pun k tu w z³o tych usta lo ne go przez pra co daw cê w po -
ro zu mie niu z wy mie nio nym or ga nem (§ 3 roz po rz¹ dze nia). Fi nan so wa nie wy dat ków na 
wy na gro dze nia pra co w ni ków sa mo rz¹ do wych na stê pu je w ra mach œrod ków prze wi -
dzia nych na ten cel w bu d¿ e tach w³a s nych je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Zda jê so bie spra wê, ¿e do dat ko we nie za do wo le nie i roz go ry cze nie pra co w ni ków po -
mo cy spo ³e cz nej, któ rzy za swo j¹ ciê ¿ k¹ pra cê otrzy mu j¹ bar dzo ni s kie wy na gro dze nie,
bu dz¹ ak cje pro te sta cyj ne nie któ rych grup za wo do wych skut ku j¹ ce dla nich pod wy ¿ ka -
mi wy na gro dzeñ (le ka rze, pie lê g niar ki, cel ni cy, na u czy cie le, gór ni cy). Mo ¿ li woœæ otrzy -
ma nia le piej p³at nej pra cy za gra ni c¹ lub przez pra co w ni ków me dy cz nych w s³u¿ bie
zdro wia spo wo do wa ³a od p³yw nie któ rych pra co w ni ków z do mów po mo cy spo ³e cz nej.
Oczy wi œ cie sy tu a cja w tym za kre sie jest ró¿ na w za le ¿ no œci od wo je wó dz twa. De par ta -
ment Po mo cy i In te gra cji Spo ³e cz nej otrzy mu je li cz ne wy st¹ pie nia w tej spra wie.

Ze brane da ne w I kwar ta le 2007 ro ku do ty cz¹ ce wy na gro dzeñ nie któ rych grup pra -
co wni ków do mów po mo cy spo ³e cz nej po zwo li ³y ró w nie¿ na do ko na nie ana li zy na te mat 
œre dnich mie siê cz nych wy so ko œci wy na gro dzeñ w do mach sa mo rz¹ do wych jak i pro -
wa dzo nych na zle ce nie sta ro stów w po szcze gól nych wo je wó dz twach. Przy k³a do wo, œre dnie
wy na gro dze nie osób za trud nio nych na sta no wis kach pie lêg nia rek w do mach po mo cy
spo ³e cz nej (po wia to wych i pro wa dzo nych na zle ce nie po wia tu) w kra ju wy no si ³o, wg
sta nu na ko niec 2006 ro ku, 1650 z³ mie siê cz nie. Naj wy ¿ sz¹ œre dni¹ od no to wa no w do -
mach dla osób prze wlek le so ma ty cz nie cho rych – ok. 1742 z³ brut to mie siê cz nie. Naj -
ni¿ sz¹ w do mach dla osób prze wlek le psy chi cz nie cho rych – ok. 1614 z³ brut to.

Ró¿ ni ce w wy na gro dze niach wy stê pu j¹ w za le ¿ no œci od ty pu do mu, or ga nu pro wa -
dz¹ ce go dom lub wo je wó dz twa. Przy czym na le ¿y pa miê taæ, ¿e w trak cie prze ka zy wa nia 
do mów po mo cy spo ³e cz nej sa mo rz¹ dom, by ³o pe w ne zró¿ ni co wa nie w za kre sie po zio -
mu fi nan so wa nia do mów po mo cy spo ³e cz nej, ale pra co w ni cy wy na gra dza ni by li
w opar ciu o to sa mo roz po rz¹ dze nie p³a co we do ty cz¹ ce pra co w ni ków do mów po mo cy
spo ³e cz nej, wiêc po ziom wy na gra dza nia nie móg³ byæ a¿ tak bar dzo zró¿ ni co wa ny.

Pro ble mem bar dzo œciœ le po wi¹ za nym ze spo so bem fi nan so wa nia do mów po mo cy
spo ³e cz nej, jest pro b lem fi nan so wa nia us ³ug zdro wot nych dla mie sz kañ ców do mów.
Do my po mo cy spo ³e cz nej, któ re nie ma j¹ w obo wi¹z ku œwiad cze nia us ³ug zdro wot -
nych, a je dy nie umo¿ li wiaæ mie sz kañ com ko rzy sta nie z tych us ³ug, w prak ty ce mu sz¹
je œwiad czyæ z uwa gi na ko nie cz noœæ za pe wnie nia opie ki i pie lêg na cji mie sz kañ com
przez 24 go dzi ny na do bê.

Usta wa o po mo cy spo ³e cz nej w art. 55 wska zu je, ¿e dom po mo cy spo ³e cz nej œwiad -
czy us ³u gi by to we, opie kuñ cze, wspo ma ga j¹ ce i edu ka cyj ne na po zio mie obo wi¹ zu -
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j¹ ce go stan dar du, w za kre sie i for mach wy ni ka j¹ cych z in dy wi dual nych po trzeb osób
w nim prze by wa j¹ cych, oraz w art. 58 wska zu je, i¿ po stro nie do mu le ¿y obo wi¹ zek
umo¿ li wie nia i zor ga ni zo wa nia po mo cy mie sz kañ com w do stê pie do ko rzy sta nia ze
œwiad czeñ zdro wot nych, przy s³u gu j¹ cych im na pod sta wie prze pi sów o œwiad cze niach
z ubez pie cze nia zdro wot ne go.

W zwi¹z ku z no we li za cj¹ usta wy o za k³a dach opie ki zdro wot nej w czer wcu 2006 ro ku,
któ ra umo¿ li wi ³a w ra mach struk tu ry or ga ni za cyj nej za k³a du opie ki zdro wot nej, wy dzie le nie
je dno stki or ga ni za cyj nej zlo ka li zo wa nej na te re nie je dno stki or ga ni za cyj nej po mo cy spo ³e cz -
nej (dom po mo cy spo ³e cz nej lub ca ³o do bo wa pla ców ka opiekuñczo-wychowawcza)
Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej skie ro wa³ do wszy s t kich sta ro stów/pre zy den tów
miast na pra wach po wia tu apel w spra wie pod jê cia dzia ³añ w kie run ku ut wo rze nia ta -
kich je dno stek, któ re spra wo wa ³y by opie kê me dy cz n¹ nad mie sz kañ ca mi do mów po -
mo cy spo ³e cz nej. We d³ug da nych ze branych przez Wy dzia ³y Po li ty ki Spo ³e cz nej na
ko niec III kwar ta ³u 2007 ro ku, tyl ko w 17 do mach po mo cy spo ³e cz nej ut wo rzo ne zo sta -
³y za k³a dy opie ki zdro wot nej. Tak wiêc w wiê k szo œci przy pad ków do my po mo cy spo ³e -
cz nej w dal szym ci¹ gu fi nan su j¹ us ³u gi zdro wot ne, któ re po win ny byæ fi nan so wa ne
z Na ro do we go Fun du szu Zdro wia. Prze k³a da siê to ne ga ty wnie na sy tua cjê fi nan so w¹
mie sz kañ ców, któ rzy ju¿ p³a c¹ sk³ad ki na ubez pie cze nia zdro wot ne, a tak ¿e ich ro dzin
oraz gmin, któ re do p³a ca j¹ do pe³ ne go ko sz tu utrzy ma nia mie sz kañ ca, w któ rym za -
war te s¹ tak ¿e ko sz ty zwi¹ za ne z bez po œre dnim fi nan so wa niem us ³ug zdro wot nych
œwiad czo nych w do mach po mo cy spo ³e cz nej.

Po nad to in for mu jê, ¿e w bie ¿¹ cym ro ku po ja wi ³a siê no wa mo ¿ li woœæ do ty cz¹ ca
œwiad cze nia us ³ug pie lê g niar skich w do mach po mo cy spo ³e cz nej w zwi¹z ku z pod pi sa -
niem we wrze œ niu ub.r. za rz¹ dze nia nr 69 – Prezesa Na ro do we go Fun du szu Zdro wia
umo ¿ li wia j¹ ce go œwiad cze nie œro do wi s ko wych us ³ug pie lê g niar skich ró w nie¿ przez
pie lê g niar ki za trud nio ne w do mach po mo cy spo ³e cz nej. Re sort w try bie ro bo czym
usta li³ z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia miê dzy in ny mi, ¿e œwiad cze nia zdro wot ne
na le ¿ ne mie sz ka ñ com mo g¹ byæ re a li zo wa ne w dwo ja ki spo sób:

1) za k³ad opie ki zdro wot nej wy stê pu je do wo je wo dy o zmia nê sta tu tu – roz sze rza
dzia ³al noœæ o œwiad cze nia dla mie sz ka ñ ców do mów po mo cy spo ³e cz nej przez wy dzie lo -
n¹ je d no st kê. Wy stê pu je do in spek cji sa ni tar nej o do pu sz cze nie sie dzi by DPS ja ko
miej sca œwiad czeñ zdro wot nych.

Po spe³ nie niu wa run ków lo ka lo wych re a li zu je œwiad cze nia zdro wot ne, któ re mo g¹
byæ œwiad czo ne przez pie lêg niar ki do mu po mo cy spo ³e cz nej po za war ciu z ni mi sto so wnych 
umów, ale pod wa run kiem spe³ nia nia wy mo gów kwa li fi ka cyj nych za war tych w za -
rz¹ dze niu Pre ze sa Na ro do we go Fun du szu Zdro wia nr 69 z dnia 25 wrzeœ nia 2007 r.
w spra wie okreœ le nia wa run ków za wie ra nia i re a li za cji umów o udzie le nie œwiad czeñ
opie ki zdro wot nej w ro dza ju pod sta wo wa opie ka zdro wot na (§ 22).

2) za k³ad opie ki zdro wot nej roz li cza pie lêg niar ki w sy s te mie za da nio wym; je œ li pie -
lêg niar ki za trud nio ne w DPS spe³ nia j¹ wy ma ga nia kwa li fi ka cyj ne w za kre sie pie lêg -
niar skiej opie ki œro do wis ko wej i s¹ wy bra ne przez pa cjen tów, mo g¹ staæ siê
pra co wni ka mi ZOZ (za trud nio ny mi w czê œci lub na ca ³ym eta cie) i wów czas œwiad cz¹
us ³u gi zgo d nie z § 31, z uw zglê dnie niem za ³¹ cz ni ka 12 za rz¹ dze nia – kar ta oce ny pa -
cjen ta (do 60 pkt ska li Bar te la), re a li zu j¹ in dy wi dual ny plan opie ki, zgo d nie z za ³¹ cz ni -
kiem 13 i w opar ciu o ka ta log œwiad czeñ – za ³¹ cz nik 14. W ta kim przy pad ku ZOZ
wy po sa ¿a pie lêg niar kê w ze staw prze noœ ny dla pie lêg niar ki œro do wis ko wej zgo d nie
z za ³¹ cz ni kiem 10 do za rz¹ dze nia.

W oce nie NFZ w obe c nym sta nie pra w nym brak jest ja kich kol wiek prze s³a nek aby
za k³ad opie ki zdro wot nej nie re a li zo wa³ pie lêg niar skiej opie ki œro do wis ko wej, gdy¿
w przy pad ku wy bo ru przez pa cjen ta le ka rza – dy rek tor ZOZ nie ma wy bo ru – wy bór le -
ka rza jest pod sta w¹ do ro sz cze nia. Dy rek tor ZOZ ma obo wi¹ zek za pe wnie nia ta kiej
opie ki. Gdy by dy rek to rzy do mów wska zy wa li, ¿e za rz¹ dze nie nr 69 nie jest re a li zo wa -
ne, to NFZ móg³ by za sto so waæ in stru men ty sku te cz ne go wy eg zek wo wa nia œwiad cze nia 
us ³ug pie lêg niar stwa œro do wis ko we go.

Ro zu mie j¹c trud n¹ sy tu a cjê pr a c o wni ków do mów po mo cy spo ³e cz nej, pod ko niec
ubieg ³e go ro ku tu tej szy re sort wy st¹ pi³ do wszy s t kich wo je wo dów z pro œb¹ o roz wa ¿e -
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nie mo ¿ li wo œci zwiê k sze nia œrod k ów fi nan so wych w za kre sie wy so ko œci do ta cji prze ka -
zy wa nych dla do mów po mo cy spo ³e cz nej, w tym na wy na gro dze nia pr a c o wn i ków.
Zwiê k sze nie przed mio to wej do ta cji mia ³o na ce lu za pe w nie nie po pra wy wa run ków ¿y -
cia mie sz ka ñ com do mów, jak i po pra wê wa run ków za trud nie nia pr a co w ni k ów. Je d na k ¿e
kom pe ten cje w za kre sie wiel ko œ ci prze ka za nych œrod ków i spo so bu ich wy ko rzy sta nia
le ¿a ³y po stro nie wo je wo dów. Z in for ma cji po sia da nych przez De par ta ment Po mo cy
i In te gra cji Spo ³e cz nej wy ni ka, ¿e w czê œci wo j e wództw w trze cim kwar ta le ubieg ³e go
ro ku wo je wo do wie prze ka za li do dat ko we œrod ki, któ re zo sta ³y prze zna czo ne na wy p³a tê
do dat ko wych upo sa ¿eñ (pre mie, na gro dy) dla pr a co wni ków do mów po mo cy spo ³e cz nej.

W ro ku bie ¿¹ cym ta k ¿e skie ro wa ³am pi s mo do wo je wo dów z pro œb¹ o roz wa ¿e nie
mo ¿ li wo œci zwiê k sze nia œrod ków na dzia ³al noœæ bie ¿¹ c¹ do mów po mo cy spo ³e cz nej.
Nie któ rzy wo je wo do wie ju¿ pod jê li ta kie dzia ³a nia.

Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej nie po sia da œrod ków fi nan so wych na do fi nan -
so wa nie dzia ³al no œci bie ¿¹ cej do mów po mo cy spo ³e cz nej. Obe c nie dys po nu je re zer w¹
ce lo w¹ na re a li za cjê pro gra mów na praw czych w do mach po mo cy spo ³e cz nej. Z uwa gi
na du ¿e ob ci¹ ¿e nie fi nan so we po wia tów ja kim jest re a li za cja pro gra mów na praw czych, 
od wie lu lat Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej czy ni³ i czy ni sta ra nia o za bez pie cze nie
Ÿród ³a do fi nan so wa nia re a li za cji pro gra mów na praw czych. Œrod ki na re a li za cjê pro -
gra mów na praw czych, a tak ¿e fi nan so wa nie two rze nia no wych miejsc w do mach po -
mo cy spo ³e cz nej by ³y pla no wa ne je sz cze przed we jœciem w ¿y cie prze pi sów do ty cz¹ cych 
stan da ry za cji, b¹dŸ w bu d¿e tach wo je wo dów, b¹dŸ w re zer wie ce lo wej bu d¿e tu pañ stwa. 
Tak wiêc wszy s t kie do my po mo cy spo ³e cz nej ko rzy sta ³y z ta kich do ta cji, je d ne wcze œ -
niej in ne póŸ niej.

Ka ¿ de go ro ku (od we jœcia w ¿y cie prze pi sów dot. kon trak tów wo je wó dz kich) Mi n i s -
ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej wy stê po wa³ z ape lem do Mar sza³ ków Wo je wództw
o uw zglê dnia nie w prio ry te tach kon trak tów wo je wó dz kich re a li za cjê pro gra mów na -
praw czych w do mach po mo cy spo ³e cz nej. Tyl ko nie któ re wo je wó dz twa sa mo rz¹ do we
nie od po wie dzia ³y po zy ty wnie na ten apel. Obe c nie zgo d nie z no we li zo wa n¹ usta w¹
o roz wo ju re gio nal nym mo¿ li woœæ do fi nan so wa nia do mów po mo cy spo ³e cz nej mo ¿e siê
od by waæ w ra mach pro gra mów ope ra cyj nych w la tach 2007–2013 (do fi nan so wy wa ne -
go ze œrod ków EFS – prio ry tet roz wój in fra struk tu ry spo ³e cz nej, pod wa run kiem, ¿e
ta ki prio ry tet zo sta³ uw zglê dnio ny w pro gra mach ope ra cyj nych wo je wó dz twa sa mo -
rz¹ do we go).

Od wie lu lat do my mo g¹ ubie gaæ siê ta k ¿e o do ta cje na ce le bu dow la ne s³u ¿¹ ce re -
ha bi li ta cji osób nie pe³ no spra wnych z Pa ñ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie -
pe³ no spra wnych (œrod ki znaj du j¹ siê w ge stii mar sza³ ków wo je wództw). Wie le do mów
sko rzy sta ³o ta k ¿e z do fi nan so wa nia ze œrod ków re zer wy ogól nej bu d¿ e tu pa ñ stwa, któ -
r¹ dys po nu je Ra da Mi ni strów. Dla te go te¿ nie mo gê zgo dziæ siê z te z¹, ¿e œrod ki na re a -
li za cjê pro gra mów na praw czych po ja wi ³y siê do pie ro po 2006 ro ku. Po nad to
wy ja œ niam, ¿e do my po mo cy spo ³e cz nej, któ re nie osi¹g nê ³y stan dar du us ³ug od ro ku
2008 nie mo g¹ pod no siæ op ³at za po byt w do mu po mo cy spo ³e cz nej (op ³a ty do wy so ko -
œci ko sz tu utrzy ma nia z ro ku ubieg ³e go), co w kon se k wen cji prze k³a da siê ró w nie¿ na
wy so koœæ œrod ków na bie ¿¹ ce do fi nan so wa nie je d no st ki, a od przy sz³e go ro ku nie bê d¹ 
mog ³y przy j mo waæ no wych mie sz ka ñ ców.

Prag nê za pe wniæ Pa na Mar sza³ ka i Pa ni¹ Se n a tor, ¿e Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki
Spo ³e cz nej do k³a da i bê dzie do k³a daæ dal szych sta rañ w ce lu roz wi¹ za nia pro ble mów
do ty cz¹ cych fun kcjo no wa nia i fi nan so wa nia do mów po mo cy spo ³e cz nej. Je dno czeœ nie
wy jaœ niam, ¿e dzia ³a nia re sor tu bê d¹ kon cen tro wa ³y siê g³ó wnie w kie run ku prze nie -
sie nia ciê ¿a ru fi nan so wa nia œwiad czeñ zdro wot nych w do mach po mo cy spo ³e cz nej na
Na ro do wy Fun dusz Zdro wia. Ju¿ ko lej ne pis mo w tej spra wie zo sta ³o skie ro wa ne do
Pa ni Ewy Ko pacz Mi ni stra Zdro wia.

Wy sto so wa no tak ¿e pis mo do Mi ni ster stwa Fi nan sów z pro po zy cj¹ no we li za cji
prze pi sów art. 87 usta wy o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go oraz
w spra wie ureal nie nia wy so ko œci œrod ków pla no wa nych w bu d¿e tach wo je wo dów na
do to wa nie do mów po mo cy spo ³e cz nej. W od po wie dzi Mi n i s ter Fi nan sów wy jaœ ni³, ¿e
pro po no wa ne zmia ny prze pi sów w za kre sie fi nan so wa nia do mów po mo cy spo ³e cz nej
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mo g¹ byæ roz wa ¿o ne przy okaz ji prac nad no w¹ usta w¹ kom pe ten cyj n¹. Przy go to wy -
wa ne jest ko lej ne wy st¹ pie nie do Mi ni stra Fi nan sów o do dat ko we œrod ki dla do mów
po mo cy spo ³e cz nej.

Trwa j¹ ta k ¿e pra ce nad no we li za cj¹ usta wy o po mo cy spo ³e cz nej, ta k ¿e w za kre sie
przy go to wa nia no wej de fi ni cji ko sz tu utrzy ma nia. Je ¿e li wszy s t kie dzia ³a nia re sor tu
po wio d¹ siê, wów czas sy tu a cja fi nan so wa do mów po mo cy spo ³e cz nej po win na ulec po -
pra wie, je d nak od po wie dzial noœæ za po ziom wy na gro dzeñ w do mach po mo cy spo ³e cz -
nej na le ¿y i na le ¿eæ bê dzie do kom pe ten cji sa mo rz¹ du.

Z po wa ¿a niem
MINISTER
Jo lan ta Fe dak
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Oœ wiad cze nie se na tor Do ro ty Ar ci szew skiej-Mie lew czyk

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
mi ni stra spraw we w nê trz nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty ny

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W dniu 27 ma ja 2008 r. zwró ci³ siê do mnie pan Le szek Ku ja wa z pro œb¹

o przed sta wie nie mo ¿ li wych roz wi¹ zañ w za kre sie li be ral nej, je go zda niem,
po li ty ki or ga nów sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, od no sz¹ cej siê do kwe stii re je stra -
cji dzia ³al no œci go spo dar czej i po le ga j¹ cej miê dzy in ny mi na nie le gi ty mo wa niu
pod mio tu re je stru j¹ ce go dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ na oko li cz noœæ po sia da nia
do ku men tu up ra w nia j¹ ce go do wy ko ny wa nia dzia ³al no œci go spo dar czej
w okre œ lo nym miej scu. Nie le gi ty mo wa nie pod mio tów re je stru j¹ cych dzia ³al -
noœæ go spo dar cz¹ de kla ru j¹ cych wy ko ny wa nie dzia ³al no œci go spo dar czej
w okre œ lo nym miej scu w za kre sie po sia da nia ty tu ³u pra w ne go do nie ru cho mo -
œci po wo du je, ¿e nie rzad ko pod mio ty te wska zu j¹ ja ko miej sce wy ko ny wa nia
dzia ³al no œci nie ru cho moœæ, do któ rej nie po sia da j¹ ty tu ³u pra w ne go.

Pan Ku ja wa jest w³a œci cie lem okre œ lo nej nie ru cho mo œci po ³o ¿o nej w Gdy -
ni przy uli cy Cha b ro wej. In ny pod miot, re je stru j¹c dzia ³al noœæ go spo dar cz¹
w Urzê dzie Mia sta Gdy ni, wska za³ ja ko miej sce wy ko ny wa nia dzia ³al no œci
go spo dar czej w³a œ nie nie ru cho moœæ po ³o ¿o n¹ przy uli cy Cha b ro wej, bê d¹ c¹
w³a s no œci¹ pa na Ku ja wy. Nad mie niam, ¿e we d le oœ wiad cze nia pa na Ku ja -
wy ni g dy nie do sz³o do za war cia z ja kim kol wiek pod mio tem sto so w nej umo -
wy, któ ra da wa ³a by ty tu³ pra w ny do w³a d a nia t¹ nie ru cho mo œci¹. Nie by ³o
za tem pod staw do przy jê cia, ¿e dzia ³al noœæ go spo dar cza za re je stro wa na
przez in n¹ ni¿ pan Ku ja wa oso bê mo ¿e byæ wy ko ny wa na na je go po se sji bez
je go zgo dy. Tym cza sem Urz¹d Mia sta w Gdy ni do ko na³ re je stra cji pod mio tu
go spo dar cze go w ten spo sób, ¿e wpi sa³ nie ru cho moœæ na le ¿¹ c¹ do Pa na Ku -
ja wy ja ko miej sce wy ko ny wa nia dzia ³al no œci go spo dar czej pod mio tu re je -
stro wa ne go. Co wiê cej, we d³ug oœ wiad cze nia pa na Ku ja wy od by ³o siê to bez
oka za nia w urzê dzie mia sta sto so w nych do ku men tów po twier dza j¹ cych ty -
tu³ pra w ny do za j mo wa nia nie ru cho mo œci, na któ rej mia ³a byæ pro wa dzo na
dzia ³al noœæ go spo dar cza.

W zwi¹z ku z za is t nie niem tak ku rio zal nej sy tu a cji kie ru jê do Pa na Mi ni -
stra na stê pu j¹ ce py ta nia:

Czy re je stro wa nie przez oso bê fi zy cz n¹ dzia ³al no œci go spo dar czej
w okre œ lo nym miej scu, nie bê d¹ cym miej scem za mel do wa nia da nej oso by,
bez oka zy wa nia sto so w nych do ku men tów po twier dza j¹ cych ty tu³ pra w ny do 
za j mo wa nia te go miej sca jest prak ty k¹ po wsze chn¹?

Czy w³a œci we by ³o po stê po wa nie w tym przy pad ku Urzê du Mia sta
w Gdy ni, któ ry nie ¿¹ da³ do ku men tów po twier dza j¹ cych ty tu³ pra w ny do za j -
mo wa nia okre œ lo nej nie ru cho mo œci?

Kie dy i któ re or ga ny ad mi ni stra cji pu b li cz nej ma j¹ obo wi¹ zek ¿¹ da nia od 
pod mio tu re je stru j¹ ce go dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ oka za nia do ku men tów po -
twier dza j¹ cych po sia da nie ty tu ³u pra w ne go do nie ru cho mo œci, na któ rej ma
byæ pro wa dzo na dzia ³al noœæ go spo dar cza?

Z po wa ¿a niem
Do ro ta Ar ci szew ska -Mie lew czyk
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Od po wie dŸ

War sza wa, 9 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 12 czerwca 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-520/08)

prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie Se na to ra RP Pa ni Do ro ty Arciszewskiej-Mielewczyk z³o -
¿o ne pod czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer wca 2008 ro ku w spra wie re je -
stra cji dzia ³al no œci go spo dar czej, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Na wstê pie wska zaæ na le ¿y, i¿ pro ble ma ty kê re je stra cji dzia ³al no œci go spo dar czej
re gu lu j¹ obe c nie prze pi sy art. 7–7i usta wy z dnia 19 li s to pa da 1999 ro ku Pra wo dzia -
³al no œci go spo dar czej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z póŸn. zm.), zwa nej da lej „Pra wem
dzia ³al no œci go spo dar czej”. Prze pi sy te zgo d nie z art. 66 pkt 2 usta wy z dnia 2 lip ca
2004 ro ku Prze pi sy wpro wa dza j¹ ce usta wê o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z póŸn. zm.) – tra c¹ moc pra w n¹ z dniem 30 wrzeœ nia 2008 ro ku,
al bo wiem na mo cy art. 1 pkt 3 ww. Prze pi sów wpro wa dza j¹ cych usta wê o swo bo dzie
dzia ³al no œci go spo dar czej z dniem 1 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku wcho dz¹ w ¿y cie re gu lu -
j¹ ce po wy ¿ sz¹ pro ble ma ty kê art. 23–45 usta wy z dnia 2 lip ca 2004 ro ku o swo bo dzie
dzia ³al no œci go spo dar czej (t.j.: Dz. U. z 2007 ro ku Nr 155, poz. 1095 z póŸn. zm.).

Zgo d nie z art. 7 ust. 2 Pra wa dzia ³al no œci go spo dar czej – przed siê bior ca bê d¹ cy
oso b¹ fi zy cz n¹ mo ¿e pod j¹æ dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ po uzy s ka niu wpi su do ewi den cji
dzia ³al no œci go spo dar czej (ana lo gi cz n¹ re gu la cjê za wie ra art. 14 ust. 1 i 2 ww. usta wy
o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej, zgo d nie z któ rym – przed siê bior ca mo ¿e pod j¹æ
dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ po uzy s ka niu wpi su do re je stru przed siê bior ców w Kra jo wym
Re je strze S¹ do wym al bo do Ewi den cji Dzia ³al no œci Go spo dar czej, zwa nej da lej „ewi -
dencj¹”, przy czym wpi so wi do ewi den cji pod le ga j¹ przed siê bior cy bê d¹ cy oso ba mi fi -
zy cz ny mi). Zgo d nie z art. 7a ust. 1 Pra wa dzia ³al no œci go spo dar czej – ewi den cjê
dzia ³al no œci go spo dar czej pro wa dzi, ja ko za da nie zle co ne z za kre su ad mi ni stra cji
rz¹ do wej, gmi na w³a œci wa dla miej sca za mie sz ka nia przed siê bior cy, przy czym miej -
scem za mie sz ka nia jest miej sco woœæ, w któ rej prze by wa przed siê bior ca z za mia rem
sta ³e go po by tu (ana lo gi cz na re gu la cja za war ta jest w art. 23 ust. 1 ww. usta wy o swo -
bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej).

Ewi den cja, po do b nie jak Kra jo wy Re jestr S¹ do wy, pro wa dzo na jest w opar ciu o pe w -
ne za sa dy, spoœ ród któ rych do naj is tot niej szych za li czyæ na le ¿y za sa dê ja wno œci ewi -
den cji. W myœl art. 7a ust. 2 Pra wa dzia ³al no œci go spo dar czej ewi den cja dzia ³al no œci
go spo dar czej jest ja wna. Ja wnoœæ ewi den cji za gwa ran to wa na jest tak ¿e w prze pi sach
usta wy o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej, tj. w art. 24 ust. 1. Zgo d nie z ust. 2
art. 24 – ka ¿ dy ma pra wo do stê pu do da nych za war tych w ewi den cji oraz do prze gl¹ da nia
akt ewi den cyj nych przed siê bior cy wpi sa ne go do ewi den cji. Po nad to, ja ko kon sek wen -
cja za sa dy ja wno œci ewi den cji, wpro wa dzo ne zo sta nie w art. 24 ust. 3 zda nie 1 – usta -
wo we do mnie ma nie pra w dzi wo œci da nych wpi sa nych do ewi den cji. Oz na cza to, ¿e
da ne wpi sa ne do ewi den cji uwa ¿a ne bê d¹ za pra w dzi we, do pó ki do mnie ma nie ich pra w -
dzi wo œci nie zo sta nie oba lo ne (tzw. do mnie ma nie pra w ne wzru szal ne).

Od no sz¹c siê do da nych do ty cz¹ cych ad re su, pod któ rym wy ko ny wa na jest da na
dzia ³al noœæ go spo dar cza wska zaæ na le ¿y, i¿ sto so wnie do art. 7b ust. 2 pkt 2 Pra wa
dzia ³al no œci go spo dar czej, zg³o sze nie o do ko na nie wpi su do ewi den cji dzia ³al no œci go -
spo dar czej po win no za wie raæ m.in. oz na cze nie miej sca za mie sz ka nia i ad re su przed -
siê bior cy, a je ¿e li sta le wy ko nu je dzia ³al noœæ po za miej scem za mie sz ka nia – ró w nie¿
wska za nie te go miej sca i ad re su za k³a du g³ó wne go, od dzia ³u lub in ne go sta ³e go miej -
sca wy ko ny wa nia przez przed siê bior cê dzia ³al no œci go spo dar czej.
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Ana lo gi cz na re gu la cja za war ta jest w art. 27 ust. 2 pkt 3 ww. usta wy o swo bo dzie
dzia ³al no œci go spo dar czej, zgo d nie z któ rym – wnio sek o do ko na nie wpi su dzia ³al no œci
go spo dar czej do ewi den cji po wi nien za wie raæ oz na cze nie miej sca za mie sz ka nia i ad re -
su, ad res do do rê czeñ przed siê bior cy oraz ad res, pod któ rym jest wy ko ny wa na dzia ³al -
noœæ go spo dar cza, a je ¿e li przed siê bior ca wy ko nu je dzia ³al noœæ po za miej scem
za mie sz ka nia – ad res g³ó w ne go miej sca wy ko ny wa nia dzia ³al no œci i od dzia ³u, je ¿e li zo -
sta³ ut wo rzo ny, a ró w no cze œ nie da ne po wy ¿ sze zgo d nie z art. 29 ust. 3 pkt 3 usta wy
o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej po win ny byæ za war te w de cy z ji o wpi sie, na to -
miast w myœl art. 30 ust. 1 pkt 3 ww. usta wy o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej
pod le ga j¹ one wpi so wi do ewi den cji. Sto so w nie przy tym do art. 31 ust. 1 usta wy
o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej wpis do ewi den cji po le ga na wpro wa dze niu do
sy s te mu in for ma ty cz ne go da nych za war tych w de cy z ji nie zw³o cz nie po jej wy da niu
i jest on do ko na ny z chwi l¹ za mie sz cze nia da nych w ewi den cji. Za tem, w mo men cie za -
mie sz cze nia w ewi den cji da nych, któ re zgo d nie z art. 30 ust. 1 usta wy o swo bo dzie
dzia ³al no œci go spo dar czej pod le ga j¹ wpi so wi, w tym ta k ¿e da nych o ad re sie, pod któ -
rym jest wy ko ny wa na dzia ³al noœæ go spo dar cza, da ne te, ja ko wpi sa ne do ewi den cji, ko -
rzy staæ bê d¹ z do mnie ma nia pra w dzi wo œci.

Za u wa ¿yæ ró w nie¿ na le ¿y, i¿ Pra wo dzia ³al no œci go spo dar czej nie za wie ra prze pi -
sów, któ re na k³a da ³y by na przed siê bior ców obo wi¹ zek do ³¹ cze nia do zg³o sze nia o wpis
do ewi den cji do ku men tów po twier dza j¹ cych ty tu³ pra w ny do nie ru cho mo œci. Oz na cza
to, ¿e przed siê bior ca, do ko nu j¹ cy zg³o sze nia o wpis swej dzia ³al no œci go spo dar czej do
ewi den cji, wska zu j¹c we wnio s ku ad res, pod któ rym jest wy ko ny wa na dzia ³al noœæ go -
spo dar cza, nie ma obo wi¹z ku do ³¹ czyæ do zg³o sze nia do ku men tów po twier dza j¹ cych
ty tu³ pra w ny do nie ru cho mo œci, oz na czo nej tym ad re sem.

Do daæ je dno czeœ nie na le ¿y, i¿ zgo d nie z art. 7b ust. 4 Pra wa dzia ³al no œci go spo dar -
czej przed siê bior ca ma mo¿ li woœæ wraz ze zg³o sze niem do ewi den cji dzia ³al no œci go spo -
dar czej z³o ¿yæ m.in. zg³o sze nie iden ty fi ka cyj ne lub ak tua li za cyj ne, o któ rym mo wa
w usta wie z dnia 13 paŸ dzier ni ka 1995 ro ku o za sa dach ewi den cji i iden ty fi ka cji po dat ni -
ków i p³at ni ków (t.j.: Dz. U. z 2004 ro ku Nr 269, poz. 2681 z póŸn. zm.), któ ra w art. 5
ust. 4b na k³a da na pro wa dz¹ cych dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ po dat ni ków obo wi¹ zek do ³¹ cze -
nia do zg³o sze nia iden ty fi ka cyj ne go uwie rzy tel nio nych lub urzê do wo po œwiad czo nych ko pii
do ku men tów po twier dza j¹ cych in for ma cje ob jê te zg³o sze niem, w szcze gól no œci tak ¿e
do ku men tu po twier dza j¹ ce go up ra wnie nie do ko rzy sta nia z lo ka lu lub nie ru cho mo œci, 
w któ rych znaj du je siê sie dzi ba przed siê bior cy. Wów czas – w myœl art. 7b ust. 4 Pra wa
dzia ³al no œci go spo dar czej – or gan ewi den cyj ny ma obo wi¹ zek nie zw³o cz nie, nie póŸ niej
je dnak ni¿ w ci¹ gu 3 dni od dnia do ko na nia wpi su, prze s³aæ zg³o sze nie iden ty fi ka cyj ne
lub ak tua li za cyj ne do wska za ne go przez przed siê bior cê urzê du skar bo we go wraz z za -
œwiad cze niem o wpi sie do ewi den cji dzia ³al no œci go spo dar czej i nu me rem PE SEL oraz
in ny mi do ku men ta mi do ³¹ czo ny mi przez przed siê bior cê.

War to ró w nie¿ wspo mnieæ, i¿ mo¿ li woœæ je dno czes ne go z³o ¿e nia kil ku wnios ków
prze wi dzia na zo sta ³a tak ¿e w art. 44 usta wy o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej,
zgo d nie z któ rym – przed siê bior ca po de jmu j¹ cy dzia ³al noœæ wraz z wnios kiem o wpis do 
ewi den cji mo ¿e z³o ¿yæ m.in. wnio sek za wie ra j¹ cy ¿¹ da nie zg³o sze nia iden ty fi ka cyj ne go
al bo ak tua li za cyj ne go, o ja kim jest mo wa w prze pi sach ww. usta wy o za sa dach ewi -
den cji i iden ty fi ka cji po dat ni ków i p³at ni ków. Zgo d nie z art. 45 ust. 2 usta wy o swo bo -
dzie dzia ³al no œci go spo dar czej – ile kroæ prze pis szcze gól ny na ka zu je przed siê bior cy
z³o ¿e nie do dat ko wych do ku men tów do wnios ku, o któ rym mo wa w ww. art. 44 usta wy
(obo wi¹ zek ta ki wy ni ka, jak wska za no, z art. 5 ust. 4b usta wy o za sa dach ewi den cji
i iden ty fi ka cji po dat ni ków i p³at ni ków), wów czas or gan ewi den cyj ny prze sy ³a z³o ¿o ne
przez przed siê bior cê do ku men ty wraz z wnios kiem.

Oz na cza to, ¿e za ró wno w œwiet le prze pi sów Pra wa dzia ³al no œci go spo dar czej, jak
i nie o bo wi¹ zu j¹ cych je sz cze prze pi sów usta wy o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej
– przedsiêbiorca z³o ¿y or ga no wi ewi den cyj ne mu do ku ment po twier dza j¹ cy up ra wnie -
nie do ko rzy sta nia z lo ka lu lub nie ru cho mo œci, w któ rym znaj du je siê je go sie dzi ba, ale
w przy pad ku z³o ¿e nia, ³¹ cz nie z zg³o sze niem (wnios kiem) o do ko na nie wpi su do ewi -
den cji, po wy ¿ sze go wnios ku za wie ra j¹ ce go zg³o sze nie iden ty fi ka cyj ne.
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Wska za nia je d na k ¿e wy ma ga fakt, i¿ zgo d nie z przy jê tym na tle nie o bo wi¹ zu j¹ cych
je sz cze prze pi sów usta wy o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej po gl¹ dem „or gan ewi -
den cyj ny za sa d ni czo nie ba da da nych za war tych we wnio s ku o wpis, a ta k ¿e in nych
da nych wpi sy wa nych z urzê du i tym sa mym nie od po wia da za ich pra w dzi woœæ. Or gan
ten je d nak po wi nien – w zwi¹z ku z tre œci¹ art. 32 usta wy o swo bo dzie dzia ³al no œci go -
spo dar czej – usta laæ, czy zg³o szo ne zo sta ³y da ne do ty cz¹ ce dzia ³al no œci ob jê tej prze pi -
sa mi usta wy o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej, czy wnio sek z³o ¿y ³a oso ba
up ra w nio na oraz czy orze czo no za kaz wy ko ny wa nia okre œ lo nej dzia ³al no œci go spo dar -
czej. W tym za kre sie or gan ewi den cyj ny po wi nien od po wia daæ za pra wid ³o woœæ do ko -
na ne go wpi su i je go tre œæ, ja ko ¿e w przy pad ku wy st¹ pie nia prze s³a nek ne ga ty w nych
wpi su zo bo wi¹ za ny jest wy daæ de cy z jê ad mi ni stra cyj n¹ o od mo wie wpi su”. Po gl¹d po -
wy ¿ szy wy da je siê ró w nie¿ po zo sta waæ ak tu al nym na grun cie prze pi sów Pra wa o dzia -
³al no œci go spo dar czej. Ak tu al nie or gan re je stro wy jest zo bo wi¹ za ny zba daæ da ne
za war te we wnio s ku o wpis do ewi den cji je dy nie w tym za kre sie, w ja kim mog ³y by
ewen tu al nie sta no wiæ je d n¹ z pod staw wy da nia de cy z ji o od mo wie wpi su, wy mie nio -
nych w art. 7c Pra wa dzia ³al no œci go spo dar czej, zgo d nie z któ rym or gan ewi den cyj ny
wy da je de cy z jê o od mo wie wpi su, gdy:

1) wnio sek do ty czy dzia ³al no œci go spo dar czej nie ob jê tej prze pi sa mi usta wy,
2) zg³o sze nie za wie ra bra ki for mal ne, któ re mi mo we z wa nia nie zo sta ³y usu niê te

w wy zna czo nym ter mi nie,
3) pra wo moc nie orze czo no za kaz wy ko ny wa nia okre œ lo nej we wnio s ku dzia ³al no --

œci go spo dar czej przez przed siê bior cê
(ana lo gi cz n¹ tre œæ bê dzie mia³ art. 32 usta wy o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej,
z t¹ ró¿ ni c¹, ¿e prze s³an k¹ wy da nia de cy z ji o od mo wie wpi su, wy mie nio n¹ w pkt 2 nie
bê dzie is t nie nie bra ków for mal nych zg³o sze nia, nie u su niê tych w ter mi nie po mi mo we -
z wa nia do ich usu niê cia, ale fakt, ¿e wnio sek zo sta³ z³o ¿o ny przez oso bê nie up ra w nio -
n¹, czy li oso bê, któ ra w œwie t le pra wa nie mo ¿e pro wa dziæ dzia ³al no œci go spo dar czej).

W kon sek wen cji stwier dziæ na le ¿y, i¿ or gan ewi den cyj ny nie ba da pra w dzi wo œci za -
war tych we wnios ku o wpis da nych do ty cz¹ cych ad re su, pod któ rym jest wy ko ny wa na
dzia ³al noœæ go spo dar cza. Po gl¹d ten znaj du je swe od zwier cied le nie ró w nie¿ w li te ra tu -
rze przed mio tu, gdzie wska zu je siê, i¿ oko li cz no œci wy mie nio ne w art. 7c Pra wa dzia ³al -
no œci go spo dar czej, two rz¹ za mkniê ty ka ta log pod staw wy da nia de cyz ji o od mo wie
wpi su, a za tem or gan ewi den cyj ny nie mo ¿e od mó wiæ wpi su do ewi den cji, je ¿e li nie za -
jdzie ¿a den ze wska za nych w po wy ¿ szym prze pi sie przy pad ków. Wska za nia wy ma ga ró w -
nie¿, i¿ sto so wnie do art. 7f Pra wa dzia ³al no œci go spo dar czej – or gan ewi den cyj ny mo -
¿e wy kreœ liæ z urzê du wpis za wie ra j¹ cy da ne nie zgo d ne z rze czy wi stym sta nem rze czy.
Or gan ewi den cyj ny nie ma wpraw dzie obo wi¹z ku na bie ¿¹ co we ry fi ko waæ za war to œci
ewi den cji w po szu ki wa niu wpi sów nie zgo d nych z rze czy wi stym sta nem fak ty cz nym
lub pra w nym, ale nie zna czy to, ¿e po wi nien po zo staæ bier nym w ra zie otrzy ma nia in -
for ma cji o nie zgo d no œci (in for ma cjê ta k¹ or gan ewi den cyj ny mo ¿e, jak siê wy da je, po -
zy s kaæ z do wol ne go Ÿród ³a, za ró wno ofi cjal ne go, np. do ku men tów i in for ma cji od
s¹ dów lub or ga nów ad mi ni stra cji, jak i nie o fi cjal ne go, tj. za wia do mieñ od za in te re so -
wa nych osób). Wy da je siê bo wiem, i¿ w œwiet le ar ty ku ³u 7f Pra wa dzia ³al no œci go spo -
dar czej – or gan ewi den cyj ny w ra zie iden ty fi ka cji wpi su za wie ra j¹ ce go da ne nie zgo d ne
z rze czy wi stym sta nem nie tyl ko mo ¿e, ale po wi nien pod j¹æ dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do
usu niê cia wska za nej nie zgo d no œci, np. mo ¿e wez waæ przed siê bior cê ce lem z³o ¿e nia
oœ wiad cze nia od noœ nie wska za nej nie zgo d no œci. Za po wy ¿ szym wy da je siê prze ma wiaæ 
tak ¿e fakt, i¿ obo wi¹ zek wez wa nia przed siê bior cy prze wi dzia ny bê dzie ró w nie¿
w art. 38 ust. 1 usta wy o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej, w myœl któ re go – or gan
ewi den cyj ny przed ewen tual nym wy kreœ le niem z urzê du wpi su za wie ra j¹ ce go da ne
nie zgo d ne z rze czy wi stym sta nem rze czy bê dzie zo bo wi¹ za ny wez waæ przed siê bior cê do 
z³o ¿e nia oœ wiad cze nia w ter mi nie 7 dni. Mo¿ li we bê dzie za tem oba le nie do mnie ma nia
pra w dzi wo œci da nych za war tych w ewi den cji, za war te go w art. 24 ust. 3 zda nie 1 usta -
wy o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej.

W li te ra tu rze przed mio tu na tle nie o bo wi¹ zu j¹ cych je sz cze prze pi sów usta wy
o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej is t nie je ró w nie¿ po gl¹d, ¿e po mi mo za war te go

20 13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008 r.



w art. 38 ust. 1 tej ¿e usta wy za pi su „Or gan ewi den cyj ny mo ¿e wy kreœ liæ”, w ra zie bez -
sku te cz ne go up ³y wu ter mi nu na z³o ¿e nie po wy ¿ sze go oœ wiad cze nia, a tak ¿e gdy z³o ¿o -
ne w ter mi nie oœ wiad cze nie nie za wie ra wnios ku o usu niê cie sta nu nie zgo d no œci
da nych ze sta nem rze czy wi stym (czy li wnios ku o wy kreœ le nie lub o zmia nê wpi su) or -
gan ewi den cyj ny po wi nien nie zw³o cz nie wy daæ de cyz jê o wy kreœ le niu – zgo d nie z art. 38
ust. 1 usta wy o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej. Sfor mu ³o wa nie „Or gan ewi den -
cyj ny mo ¿e...” nie oz na cza bo wiem do wol no œci w kwe stii pod jê cia de cyz ji o wy kreœ le -
niu, lecz wpro wa dza je dy nie za kaz do ko na nia wy kreœ le nia bez up rze d nie go wez wa nia
przed siê bior cy do z³o ¿e nia oœ wiad cze nia lub nie za le¿ nie od up ³y wu ter mi nu, o któ rych
mo wa w art. 38 ust. 1 usta wy. Oz na cza to, ¿e or gan ewi den cyj ny ma obo wi¹ zek do ko -
naæ wy kreœ le nia, je ¿e li pra wid ³o wo wez wa³ przed siê bior cê do z³o ¿e nia oœ wiad cze nia,
a przed siê bior ca uchy bi³ ter mi no wi do udzie le nia od po wie dzi al bo z³o ¿o ne w od po wie -
dzi oœ wiad cze nie, zwa ¿yw szy na ko nie cz noœæ usu niê cia nie zgo d no œci, nie za wie ra ³o
pro wa dz¹ ce go do jej usu niê cia wnios ku o wy kreœ le nie lub o zmia nê wpi su.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, za ró wno w œwiet le ak tu al nie obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów
Pra wa dzia ³al no œci go spo dar czej, jak i wcho dz¹ cych w ¿y cie z dniem 1 paŸ dzier ni ka
2008 ro ku prze pi sów usta wy o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej – mo¿ li we jest za -
wia do mie nie or ga nu ewi den cyj ne go (w przed mio to wej spra wie Urzê du Mia sta Gdy ni)
o nie zgo d no œci wpi sa nych do ewi den cji da nych, do ty cz¹ cych ad re su, pod któ rym wy -
ko ny wa na jest dzia ³al noœæ go spo dar cza, ze sta nem rze czy wi stym. Or gan ewi den cyj ny
po stwier dze niu, ¿e nie zgo d noœæ ma miej sce wy kreœ li z urzê du ta ki wpis. Z tym, ¿e na
grun cie usta wy o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej – or gan ewi den cyj ny zo bo wi¹ za -
ny bê dzie do wez wa nia przed siê bior cy ce lem z³o ¿e nia oœ wiad cze nia od noœ nie wska za -
nej nie zgo d no œci.

Re a su mu j¹c, w opi nii MSWiA przy j¹æ na le ¿y, ¿e za ró wno w œwiet le ak tu al nie obo -
wi¹ zu j¹ cych prze pi sów Pra wa dzia ³al no œci go spo dar czej, jak i wcho dz¹ cych w ¿y cie
z dniem 1 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku prze pi sów usta wy o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar -
czej or gan ewi den cyj ny w po stê po wa niu po prze dza j¹ cym wy da nie de cyz ji o wpi sie za sa dni -
czo nie ma obo wi¹z ku ba daæ zgo d no œci da nych za war tych we wnios ku o wpis ze sta nem
rze czy wi stym, al bo wiem obo wi¹ zek ten is t nie je je dy nie w tym za kre sie, w ja kim da ne te
mog ³y by ewen tual nie sta no wiæ je d n¹ z pod staw wy da nia de cyz ji o od mo wie wpi su. Mo¿ li we 
jest na to miast za wia do mie nie or ga nu ewi den cyj ne go o nie zgo d no œci wpi sa nych ju¿ do
ewi den cji da nych, do ty cz¹ cych ad re su, pod któ rym wy ko ny wa na jest dzia ³al noœæ
go spo dar cza, z rze czy wi stym sta nem rze czy. W ta kiej sy tua cji or gan ewi den cyj ny po
stwier dze niu, ¿e nie zgo d noœæ ma miej sce, a sam przed siê bior ca nie z³o ¿y wnios ku
o wy kreœ le nie lub o zmia nê wpi su, wy kreœ li z urzê du ta ki wpis.

Z po wa ¿a niem
MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZNYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Piotr Sta cha ñ czyk
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na tor Do ro ty Ar ci szew skiej-Mie lew czyk

skie ro wa ne do mi ni stra spra wie d li wo œci,
pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

oraz do mi ni stra spraw za gra ni cz nych Ra dos ³a wa Si kor skie go

Sza no w ni Pa no wie Mi ni stro wie!
W ma ju bie ¿¹ ce go ro ku do mo je go biu ra se na tor skie go zg³o si ³o siê kil ka

oby wa te lek pol skich z pro œb¹ o udzie le nie wspar cia i zwró ce nie siê w ich
spra wie z in ter wen cj¹ do od po wie d nich mi ni strów w rz¹ dzie pre mie ra Tus ka. 
Wszy s t kie te ko bie ty ma j¹ po do b ny pro b lem pra w ny, wy je cha ³y bo wiem
z Pol ski na fa li emi gra cji po 2000 r. i za gra ni c¹ zwi¹ za ³y siê z oby wa te la mi
pañstw ob cych. Ze zwi¹z ków tych uro dzi ³y siê dzie ci, je dnak ¿e sa me zwi¹z ki 
nie prze trwa ³y pró by cza su. S¹ dy pañstw za gra ni cz nych, roz wi¹ zu j¹c
ma³ ¿eñ stwa przez roz wód, ró¿ nie orze ka ³y w spra wach dzie ci po cho dz¹ cych
z tych ma³ ¿eñstw, naj czê œciej je dnak przy zna wa ³y pra wa do opie ki nad ni mi
oj com oby wa te lom tych pañstw. Nie oz na cza to oczy wi œcie, ¿e na le ¿y w ta kim 
spo so bie orze ka nia upa try waæ ja kie goœ up rzy wi le jo wa nia przez s¹ dy za gra -
ni cz ne „swoich” oby wa te li. Przy czy na te go sta nu rze czy ma zna cz nie bar -
dziej pro zai cz ne pod ³o ¿e. Po pro stu oby wa te le pañstw za gra ni cz nych by li
re pre zen to wa ni przez wy kwa li fi ko wa nych pe³ no moc ni ków pro ce so wych,
sku te cz nie pro wa dz¹ cych pro ces w kie run ku uzy s ka nia orze cze nia na ko rzyœæ 
swoich klien tów. Od mien nie przed sta wia ³a siê sy tua cja ma tek, któ re bê d¹c
emi gran tka mi z nie do sta te cz n¹ za zwy czaj zna jo mo œci¹ jê zy ka kra ju, do któ -
re go wy je cha ³y, nie by ³y zdol ne do sa mo dziel ne go sku te cz ne go od pie ra nia
za rzu tów for mu ³o wa nych przez dru g¹ stro nê. Ko bie ty te nie by ³y ró w nie¿ na
ty le za mo¿ ne, aby op ³a ciæ us ³u gi pro fe sjo nal ne go pra wni ka.

W zwi¹z ku z tym s¹ dy pa ñstw za gra ni cz nych orze ka ³y za zwy czaj na
ko rzy œæ mê ¿ ów lub par t ne rów tych ko biet i przy zna wa ³y pra wo do opie ki
nad dziec kiem oj com. Dla tych ko biet i je d no cze œ nie ma tek utra ta pra wa
opie ki nad dzie æ mi to oso bi sta tra ge dia, któ r¹ po g³ê bia fakt, i¿ nie mo g¹ re -
gu lar nie spo ty kaæ siê ze swo i mi dzie æ mi z uwa gi na du ¿¹ od le g ³oœæ, ko bie ty
te bo wiem, po nie u da nej pró bie roz po czê cia no we go ¿y cia na emi gra cji, wró -
ci ³y do Pol ski, zaœ dzie ci zo sta ³y przy oj cach, zgo d nie z orze cze nia mi s¹ do -
wy mi.

W nie któ rych przy pad kach ko bie ty, nie go dz¹c siê z nie spra wied li wy mi
w ich od czu ciu roz strzyg niê cia mi s¹ dów za gra ni cz nych, de cy do wa ³y siê na
roz wi¹ za nia sprze cz ne z pra wem, to jest za bie ra ³y dzie ci i ucie ka ³y do Pol ski
wie rz¹c, ¿e tu, u sie bie, bê d¹ w sta nie zna leŸæ ja kieœ roz wi¹ za nie za is t nia ³ej
sy tua cji. Nie ste ty, w pol skich s¹ dach spo ty ka ³y siê naj czê œciej z su chym
stwier dze niem, ¿e w ich spra wach ma za sto so wa nie Eu ro pej ska kon wen cja
o uz na wa niu i wy ko ny wa niu orze czeñ do ty cz¹ cych pie czy nad dziec kiem
oraz o przy wra ca niu pie czy nad dziec kiem, spo rz¹ dzo na w Luk sem bur gu
dnia 20 ma ja 1980 r., któ rej Pol ska jest stro n¹ (DzU z 1996 r. Nr 31, poz. 134).

Kon wen cja luk sem bur ska na ka zu je uz na wa nie i wy ko ny wa nie orze czeñ
z za kre su pie czy nad dzieæ mi w pañ stwach stro nach kon wen cji. Wo bec fak tu, i¿
Pol ska jest stro n¹ tej kon wen cji, s¹ dy pol skie od ma wia ³y udzie le nia ochro ny
pra w nej mat kom, któ rym s¹ dy pañstw za gra ni cz nych ode bra³y pra wo opie ki
nad dzieæ mi. Wszy s t kie te lu dz kie dra ma ty dzia ³y siê wiêc w ma je sta cie pra wa.
Py ta nie je dnak, czy chce my ta kie go sto so wa nia pra wa sta wia j¹ ce go w nie ró -
wnop ra wnej sy tua cji na szych oby wa te li, któ rzy za gra ni c¹ uzy s ka li nie ko rzy stne
dla sie bie orze cze nie s¹ do we wy da ne naj czê œciej na sku tek bra ku od po wie dniej 
po mo cy pra w nej. Trze ba bo wiem za u wa ¿yæ, ¿e z tre œci kon wen cji wy ni ka miê -
dzy in ny mi, i¿ mo¿ li wa jest zmia na orze cze nia roz strzy ga j¹ ce go o pie czy nad
dziec kiem, je œ li stwier dzi siê, ¿e skut ki przed mio to wej de cyz ji prze sta ³y w spo -
sób oczy wi sty po zo sta waæ w zgo dzie z do b rem dziec ka w wy ni ku zmia ny oko li cz -
no œci zwi¹ za nych miê dzy in ny mi z up ³y wem cza su, a nie wy ³¹ cz nie ze zmia n¹
miej sca za mie sz ka nia po bez pra w nym prze jê ciu pie czy (art. 10 ust. 1 lit. b kon -
wen cji). Mo¿ li we jest za tem zni we lo wa nie skut ków orze cze nia wy da ne go w in -
nym pañ stwie stro nie kon wen cji, a w pro ce sie tym na le ¿y kie ro waæ siê przede
wszy s t kim do b rem dziec ka.
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Kie ro wa nie siê do b rem dziec ka po win no byæ nie w¹t pli wie prio ry te tem
w pro ce sie o wy da nie dziec ka to cz¹ cym siê na pod sta wie re gu la cji kon wen cji
luk sem bur skiej. Tym cza sem zda rza siê, ¿e jest ina czej, na przy k³ad w je d -
nej ze spraw s¹d pol ski na ka za³ wy da nie dziec ka wbrew je dno zna cz nej
opi nii psy cho lo ga ro dzin ne go, pod kreœ la j¹ ce go szcze gól nie blis ki zwi¹ zek
dziec ka z ro dzi cem, któ re mu opie ka nad dziec kiem zo sta ³a ode brana mo c¹
orze cze nia s¹ du za gra ni cz ne go, i je dno czeœ nie brak ta kie go zwi¹z ku z ro -
dzi cem, któ re mu s¹d za gra ni cz ny przy zna³ pie czê. W uza sa dnie niu wy ro ku
s¹d pol ski, na ka zu j¹c wy da nie dziec ka oby wa te lo wi pañ stwa ob ce go, po -
wo ³a³ siê na re gu la cje kon wen cji na ka zu j¹ ce wy ko na nie orze cze nia, prze -
mil cza³ je dnak obo wi¹ zek uz na wa nia przed mio to wych roz strzyg niêæ na
pod sta wie prio ry te tu, to jest do b ra dziec ka! Ta k¹ za wê ¿a j¹ c¹ in ter pre ta cjê
po sta no wieñ kon wen cji uwa ¿am za nie do pu sz czal n¹.

Zwra cam siê za tem do mi ni stra spra wied li wo œci z pro œb¹ o udzie le nie od po -
wie dzi, czy rze czy wi œcie pol skie s¹ dy nie ma j¹ na rzê dzi dla do ko ny wa nia po no w -
nej we ry fi ka cji orze czeñ s¹ dów pañstw za gra ni cz nych za pad ³ych w ta kich spra -
wach, jak tu przed sta wio na.

Czy za w sze po szu ki wa nie ochro ny pra w nej przez oby wa te li pol skich
w ta kich sy tu a cjach mu si ko ñ czyæ siê „umy ciem r¹k” i orze ka niem na pod sta -
wie wy mie nio nej kon wen cji z prze mil cze niem mo ¿ li wo œci zmia ny roz strzy g -
niê cia, je œ li jest to ko nie cz ne z uwa gi na do b ro dziec ka?

Pro szê o wy jaœ nie nie, dla cze go tak skwap li wie sto su je siê po sta no wie nia 
kon wen cji, pod czas gdy s¹ dy nie miec kie – a za ra zem or ga ny w³a dzy s¹ do -
wni czej pañ stwa ró w nie¿ bê d¹ ce go stro n¹ kon wen cji – od ma wia j¹ w ana lo gi -
cz nych sy tua cjach wy da wa nia dzie ci po cho dz¹ cych z mie sza nych, pol sko -
-nie miec kich ma³ ¿eñstw oby wa te lom pol skim, któ rym s¹ dy przy zna ³y w³a dzê 
ro dzi ciel sk¹. Nad mie niam, ¿e s¹ dy nie miec kie uza sa dnia j¹ od mo wy wy da -
wa nia dzie ci ró w nie¿ na pod sta wie kon wen cji luk sem bur skiej, to zna czy do b -
rem dziec ka!

Wre sz cie, je œ li Pan Mi ni ster uz na³ by, ¿e brak jest od po wie d nich ar gu men -
tów na tu ry pra w nej, któ re mog ³y by po móc oby wa te lom pol skim od wra caæ
nie ko rzy st ne dla nich roz strzy g niê cia w za kre sie pie czy nad dziec kiem, to czy 
mo ¿ li wa jest ta ka zmia na w usta wo daw stwie pol skim, wsku tek któ rej za -
kres ochro ny in te re sów oby wa te li pol skich móg³ by zo staæ po sze rzo ny?

Dru g¹ kwe sti¹, któ r¹ chcia ³a bym po ru szyæ, jest nie do sta te cz na, w mo jej
opi nii, opie ka pla có wek pol skich za gra ni c¹ nad Po la ka mi, któ rzy wy je cha li
z Pol ski wo bec bra ku per spek tyw za wo do wych i ¿y cio wych. W zwi¹z ku
z tym uwa ¿am, ¿e pa ñ stwo pol skie po przez two rze nie i utrzy my wa nie za gra -
ni cz nych pla có wek dy p lo ma ty cz nych i kon su lar nych po win no za d baæ nie tyl -
ko o od po wie d nie kre o wa nie po li ty ki miê dzy na ro do wej, ale ró w nie¿ o swo ich
oby wa te li, któ rzy w du ¿ej li cz bie znaj du j¹ siê w tych pa ñ stwach. Za nie wy -
star cza j¹ c¹ uwa ¿am bo wiem in ter wen cjê pol skich pla có wek za gra ni cz nych
je dy nie w szcze gól nie dra ma ty cz nych sy tu a cjach, vi de przy pa dek w³os kich
tak zwa nych obo zów pra cy, gdzie oby wa te le pol scy pra co wa li w wa run kach
ur¹ ga j¹ cych go d no œci lu dz kiej. Chcia ³a bym w tym miej scu przy po m nieæ, ¿e
pol skie pla ców ki za gra ni cz ne nie po win ny byæ je dy nie ³a dn¹ wi zy tów k¹ pa ñ -
stwa pol skie go za gra ni c¹, ale przede wszy s t kim po win ny za j mo waæ siê or -
ga ni zo wa niem efek ty w nej po mo cy ro da kom na emi gra cji.

Wo bec te go uwa ¿am, ¿e przy pol skich pla ców kach za gra ni cz nych po win -
ny po wstaæ cen tra udzie la j¹ ce oby wa te lom pol skim przy naj m niej pod sta wo -
wej po mo cy pra w nej. Te za ta nie oz na cza oczy wi œ cie, ¿e ta kie cen tra
po win ny po wstaæ we wszy s t kich pa ñ stwach, w ja kich Pol ska po sia da swo je
pla ców ki, ale ¿e ta ko we oœ rod ki po mo cy pra w nej po win ny dzia ³aæ szcze gól -
nie w tych kra jach, do któ rych emi gra cja oby wa te li pol skich jest naj wiê k sza.

Zwra cam siê za tem do mi ni stra spraw za gra ni cz nych z za py ta niem o mo¿ -
li woœæ two rze nia ta kich cen trów po mo cy pra w nej lub zor ga ni zo wa nia po mo -
cy pra w nej ro da kom na emi gra cji w in ny spo sób.

Z po wa ¿a niem
Do ro ta Ar ci szew ska -Mie lew czyk

13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008 r. 23



Od po wie dŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

War sza wa, 27 czer w ca 2008 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu

Sza no w na Pa ni Mar sza ³ek,
w zwi¹z ku z prze ka za nym oœ wiad cze niem Pa ni Se na tor Do ro ty Ar ci szew skiej-Mie -

lew czyk z³o ¿o nym na 13. po sie dze niu Se na tu RP w dniu 5 czer w ca 2008 r. up rzej mie
in for mu jê, co na stê pu je.

1. Za jê cie sta no wis ka w kwe stiach pod nie sio nych przez Pa ni¹ Se n a tor wy ma ga szcze -
gó ³o wej ana li zy w sto sun ku do po szcze gól nych pañstw, któ rych s¹ dy orze ka ³y w spra wach 
bê d¹ cych przed mio tem wy st¹ pie nia. Sze reg ra ty fi ko wa nych przez Pol skê dwu stron nych
umów o wspó³ pra cy pra w nej prze wi du je, ¿e oby wa te le je d ne go pañ stwa ma j¹ swo bo dny
i nie skrê po wa ny do stêp do s¹ dów in ne go pañ stwa i ko rzy sta j¹ przed ty mi s¹ da mi ze zwol -
nie nia od ko sz tów i op ³at s¹ do wych oraz z bez p³at ne go za stêp stwa pro ce so we go na tych
sa mych wa run kach i w ta kim sa mym za kre sie jak oby wa te le te go pañ stwa. W sto sun kach 
z pañ stwem, z któ rym Pol ska nie za war ³a ta kiej umo wy mo¿ li woœæ sko rzy sta nia przez oso -
bê ubie ga j¹ c¹ siê o zwol nie nie od ko sz tów s¹ do wych i usta no wie nie ad wo ka ta z urzê du
wy ni kaæ mo ¿e z przy jê tej za sa dy wza jem no œci. Za kres udzie lo nej po mo cy za le ¿y od
spe³ nie nia przez oso bê ubie ga j¹ c¹ siê od spe³ nie nia przez ni¹ wa run ków okreœ lo nych
przez pra wo pañ stwa, przed s¹ dem któ re go to czy siê po stê po wa nie.

Po nad to Pol ska jest stro n¹ Kon wen cji o u³at wie niu do stê pu do wy mia ru spra wied li -
wo œci w sto sun kach miê dzy na ro do wych, spo rz¹ dzo nej w Ha dze dnia 25 paŸ dzier ni ka
1980 r. (Dz. U. z 1995 r. nr 18, poz. 86 i 87) oraz Po ro zu mie nia Eu ro pej skie go w spra wie
prze ka zy wa nia wnios ków o przy zna nie po mo cy s¹ do wej, spo rz¹ dzo ne go w Stras bur gu 
dnia 27 sty cz nia 1977 r. (Dz. U. z 1999 r. nr 102, poz. 1183 i 1184).

W sto sun kach po miê dzy pañ stwa mi Unii Eu ro pej skiej obo wi¹ zu je dy rek ty wa Ra -
dy 2003/8/WE z 27 sty cz nia 2003 r. w ce lu uspra wnie nia do stê pu do wy mia ru spra -
wied li wo œci w spo rach trans gra ni cz nych po przez usta no wie nie mi ni mal nych
wspól nych za sad od no sz¹ cych siê do po mo cy pra w nej w spo rach o tym cha rak te rze,
któ ra ma pier wszeñ stwo w sto sun kach miê dzy pañ stwa mi cz³on kow ski mi przed wy -
mie nio n¹ wy ¿ ej Kon wen cj¹ has k¹ i Po ro zu mie niem Eu ro pej skim.

W od nie sie niu do pol skich oby wa te li za mie sz ka ³ych za gra ni c¹ wska zaæ na le ¿y po -
nad to na za da nia re sor tu spraw za gra ni cz nych. Sto so wnie bo wiem do art. 11 usta wy
z dnia 13 lu te go 1984 r. o fun kcjach kon su lów RP (Dz. U. z 2002 r. nr 215, poz. 1823
z póŸn. zm.) kon sul zo bo wi¹ za ny jest z mo cy pra wa do za pe wnie nia po mo cy oby wa te -
lom pol skim w re a li za cji praw przy s³u gu j¹ cych im zgo d nie z pra wem pañ stwa przy jmu -
j¹ ce go oraz pra wem i zwy cza ja mi miê dzy na ro do wy mi.

2. Pol ska jest stro n¹ Eu ro pej skiej Kon wen cji o uz na wa niu i wy ko ny wa niu orze czeñ 
do ty cz¹ cych pie czy nad dziec kiem oraz o przy wra ca niu pie czy nad dziec kiem, spo -
rz¹ dzo nej w Luk sem bur gu dnia 20 ma ja 1980 r. od 1 mar ca 1996 r. Stro na mi kon wen -
cji po za Pol sk¹ s¹ 34 pañ stwa. Na le ¿y je dnak mieæ na uwa dze, ¿e w sto sun kach
po miê dzy Pol sk¹ a pañ stwa mi cz³on kow skim Unii Eu ro pej skiej pier wszeñ stwo przed
po wo ³a n¹ kon wen cj¹ ma roz po rz¹ dze nie Ra dy (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 li s to pa da
2003 r. o ju rys dyk cji oraz uz na wa niu i wy ko ny wa niu orze czeñ w spra wach ma³ ¿eñ -
skich oraz w spra wach do ty cz¹ cych od po wie dzial no œci ro dzi ciel skiej – zgo d nie z art. 60
te go roz po rz¹ dze nia.

Zgo d nie z art. 9 ust. 3 kon wen cji orze cze nie bê d¹ ce przed mio tem wnios ku o uz na -
nie i wy ko na nie w ¿a dnym wy pad ku nie mo ¿e byæ roz poz na wa ne me ry to ry cz nie. Je dnak -
¿e Kon wen cja okreœ la wy pad ki, w któ rych mo¿ na od mó wiæ uz na nia lub wy ko na nia
orze cze nia (art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1). S¹d wy da je po sta no wie nie po prze pro wa dze niu
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sto so wne go po stê po wa nia, stro nom przy s³u gu je pra wo wnie sie nia œrod ka od wo ³aw -
cze go do s¹ du wy ¿ szej in stan cji.

3. Pod kre œ le nia wy ma ga, ¿e zgo d nie z roz po rz¹ dze niem Ra dy (WE) nr 2201/2003
wy ³¹ cz nie w³a œci we (tzn. ma j¹ ce ju rys dyk cjê) w spra wach do ty cz¹ cych od po wie dzial -
no œci ro dzi ciel skiej, w tym ta k ¿e w spra wach o re a li za cjê pra wa do oso bi stych kon tak -
tów z dziec kiem, s¹ s¹ dy te go pa ñ stwa, w któ rym w chwi li z³o ¿e nia wnio s ku dziec ko ma 
zwy czaj ny po byt. W wy pad ku, gdy dziec ko nie ma zwy czaj ne go po by tu w Pol sce brak
jest ju rys dyk cji s¹ du pol skie go.

Po zo sta jê z wy ra za mi sza cun ku
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
£u kasz Rê dzi niak
Pod se kre tarz Sta nu

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

War sza wa, 23 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa ni¹ Se na tor Do ro tê Ar ci -

szewsk¹-Mie lew czyk pod czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer w ca 2008 ro ku
(pi s mo nr BPS/DSK-043-576/08 z dnia 12 czer w ca 2008 r.) w spra wie ut wo rze nia
cen trów po mo cy pra w nej lub zor ga ni zo wa nia po mo cy pra w nej ro da kom na emi gra cji
Po la ków up rzej mie in for mu jê, ¿e z chwi l¹ ak ce sji Rzecz po spo li tej Pol skiej do Unii Eu -
ro pej skiej – i co za tym idzie sta ³e go na p³y wu oby wa te li pol skich, g³ó w nie w ce lu pod jê -
cia pra cy oraz w ra mach ru chu tu ry sty cz ne go do pa ñstw Unii Eu ro pej skiej – roz po cz¹³
siê pro ces do sto so wa nia struk tu ry i sie ci pol skich urzê dów kon su lar nych do no wych
wy zwañ. W tym w³a œ nie ce lu Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych op ra co wa ³o i wdra ¿a
w ¿y cie pro gram „Bli ¿ ej pra cy, bli ¿ ej Pol ski”.

W ra mach pro gra mu pod jê to dzia ³a nia w ce lu zwiê k sze nia sta nu oso bo we go oraz
przy sto so wy wa nia ba zy lo ka lo wej do zwiê k szo nej ilo œci czyn no œci po przez wy na jem
no wych sie dzib dla urzê dów kon su lar nych w Lon dy nie i Du b li nie, do po sa ¿e nie pla có -
wek miê dzy in ny mi w do dat ko wy sprzêt biu ro wy, te le ko mu ni ka cyj ny, kom pu te ro wy
oraz w œrod ki trans por tu. Do dat ko wo w ce lu zwiê k sze nia opie ki kon su lar nej nad oby -
wa te la mi pol ski mi w Wiel kiej Bry ta nii i Ir lan dii wy d³u ¿o no go dzi ny przy jêæ in te re san -
tów w urzê dach w tych kra jach, zna cz nie zwiê k szo no li cz bê dy ¿u rów wy jaz do wych
kon su lów w naj wiê k szych mia stach – sku pi s kach oby wa te li pol skich, po za mia sta mi,
w któ rych urzê dy kon su lar ne ma j¹ swo je sie dzi by. W ro ku ubieg ³ym za i n au gu ro wa³
dzia ³al noœæ Kon su lat Ge ne ral ny RP w Ka ta nii, w bie ¿¹ cym ro ku roz po cz¹³ fun k cjo no -
wa nie Kon su lat Ge ne ral ny RP w Man che ste rze, na dru g¹ po ³o wê 2008 ro ku pla no wa ne 
jest ot war cie pol skie go przed sta wi ciel stwa w Is lan dii.

War tym pod kre œ le nia jest fakt, ¿e we wszy s t kich pol skich urzê dach kon su lar nych
w pa ñ stwach Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze go po mo c¹ oby wa te lom RP s³u ¿¹
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kon su lo wie do spraw pra w nych. Struk tu ra or ga ni za cyj na przed sta wi cielstw kon su lar -
nych w za kre sie re a li zo wa nych czyn no œci pra w nych jest w opi nii re sor tu spraw za gra -
ni cz nych w pe³ ni wy star cza j¹ ca tym bar dziej, ¿e oby wa te le RP w pa ñ stwach, któ re
ot wo rzy ³y swo je ryn ki pra cy, ko rzy sta j¹ z ta kich sa mych praw jak ich mie sz ka ñ cy.

Re a li zu j¹c swo je usta wo we za da nia urzê dy kon su lar ne w kra jach do ce lo wej mi gra -
cji za rob ko wej pro wa dzi ³y i na dal pro wa dz¹ sze ro k¹ dzia ³al noœæ in for ma cyj n¹ na te mat 
miej sco wych wa run ków ¿y cia i pra cy. Na wszy s t kich stro nach in ter ne to wych pla có -
wek w sto li cach pañstw EOG uak tual nia ne s¹ in for ma cje ad re so wa ne do za mie rza -
j¹ cych przy je chaæ lub ju¿ tam prze by wa j¹ cych pol skich oby wa te li. Nie za le¿ nie od
in for ma cji elek tro ni cz nej czêœæ urzê dów, sa mo dziel nie lub we wspó³ pra cy z miej sco wy -
mi w³a dza mi, or ga ni za cja mi czy zwi¹z ka mi za wo do wy mi, wy da je i roz pro wa dza bro -
szu ry lub po rad ni ki opi su j¹ ce miej sco we wa run ki ¿y cia i pra cy (dla przy k³a du: KG
w Lon dy nie wspó³ fi nan so wa³ i po ma ga³ w dys try bu cji bro szu ry in for ma cyj nej „¯yæ
i pra co waæ w Wiel kiej Bry ta nii” – wy da nej przez Zje dno cze nie Pol skie. We wspó³ pra cy
urzê du z cen tra l¹ zwi¹z ko w¹ TUC wy da no bro szu rê „Pra ca w Zje dno czo nym Kró le stwie 
– Two je pra wa”. Wy dzia³ Eko no mi cz ny Am ba sa dy RP w Pa ry ¿u op ra co wa³ i dys try buo -
wa³ sze reg pub li ka cji do ty cz¹ cych do stê pu do fran cus kie go ryn ku pra cy i us ³ug, prze -
zna czo nych dla oby wa te li pol skich i fran cus kich: „Do stêp do ryn ku pra cy we Fran cji
dla oby wa te li pol skich”, „Wa run ki sta ¿u dla u cz niów i stu den tów pol skich in sty tu cji
na u cza nia i kszta³ ce nia lub ko rzy sta j¹ cych z pro gra mów UE prag n¹ cych od byæ sta¿
prak ty cz ny w przed siê bior stwie”). In ne urzê dy, jak np: Wy dzia³ Kon su lar ny Am ba sa dy
RP w Ha dze, wspie ra j¹ dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do two rze nia pun któw in for ma cyj nych
w gmi nach, w któ rych znaj du j¹ siê du ¿e sku pis ka Po la ków. Czêœæ pla có wek, wzo rem
Wy dzia ³u Eko no mi cz ne go Am ba sa dy RP w Wie dniu, kon ty nuu je mo n i to r ing de ba ty
po li ty cz nej do ty cz¹ cej do stê pu do ryn ku pra cy, pro wa dzi ³o dzia ³al noœæ in for ma cyj n¹
oraz do rad cz¹ w za kre sie do stê pu do miej sco we go ryn ku pra cy oraz uni ka nia pod wój -
ne go opo dat ko wa nia. In ne urzê dy re a li zu j¹ ak cje in for ma cyj ne we wspó³ pra cy z or ga -
ni za cja mi po lo nij ny mi, czy lo kal ny mi me dia mi (jak na przy k³ad: ga ze ta po lo nij na
„Ku rier Ateñ ski”, czy wy da wa ne w Szwe cji „Ga ze ta Pol ska”, „PL Ma ga zyn”, „Re la cje”).
Nie za le¿ nie od dzia ³añ po de jmo wa nych przez pol skie urzê dy dyplomatyczno-konsularne,
w³a dze miej sco we (w Ir lan dii, Da nii, Ho lan dii) w re ak cji na utrzy mu j¹ ce siê za in te re so -
wa nie ryn kiem pra cy ze stro ny oby wa te li pol skich roz po czê ³y op ra co wy wa nie i za mie -
sz cza nie na swoich stro nach in ter ne to wych in for ma to rów w jê zy ku pol skim
do ty cz¹ cych wszy s t kich mo¿ li wych za ga dnieñ zwi¹ za nych z po by tem i pra c¹. In for ma -
to ry te, op rócz pod sta wo wych da nych, za wie ra j¹ m.in. ró w nie¿ sze ro ki za sób in for ma -
cji, prze zna czo nych tak ¿e dla cz³on ków ro dzin oby wa te li RP za mie rza j¹ cych osied liæ siê 
i pod j¹æ pra cê. S¹ to in for ma cje nie tyl ko pra w ne, lecz ró w nie¿ ta kie, któ re po zwa la j¹
po znaæ kul tu rê i miej sco we zwy cza je. Wie le in for ma to rów op ra co wa no z myœ l¹ o szyb -
kiej i bez kon flik to wej asy mi la cji Po la ków z lo kal n¹ spo ³e cz no œci¹, któ ra ze wzglê du na
ot war toœæ miej sco wych ryn ków pra cy na prze strze ni wie lu lat wy pra co wa ³a spraw dzo -
ne za sa dy wspó³ ¿y cia. Nie bez zna cze nia po zo sta je ro la mass me diów, któ re sta j¹ siê
co raz bar dziej œwia do me i sku te cz ne w pro wa dze niu ak cji informacyjno-dydaktycznych. 
Wie le z urzê dów pod jê ³o ju¿ sku te cz n¹ wspó³ pra cê w tym za kre sie ze œrod ka mi ma so -
we go prze ka zu.

Pro ble mem po zo sta je, jak do tych czas, nie ty le brak in for ma cji, ale wo la sko rzy sta -
nia z do stêp nej wie dzy w ce lu w³a œci we go – czy na wet ja kie go kol wiek – przy go to wa nia
pro jek tu wy jaz du za rob ko we go.

Ma j¹c na dzie je, ¿e opi sa ne wy ¿ ej dzia ³a nia Mi ni ster stwa Spraw Za gra ni cz nych oraz 
pod leg ³ej mu s³u¿ by kon su lar nej w ochro nê praw i in te re sów oby wa te li RP przy no sz¹
wy mier ne dla nich ko rzy œci, pra g nê za pe w niæ Pa na Mar sza³ ka o pe³ nym za an ga ¿o wa -
niu pol skiej s³u¿ by dy plo ma tycz no-kon su lar nej w spra wy z za kre su opie ki kon su lar -
nej nad na szy mi oby wa te la mi prze by wa j¹ cy mi za gra ni c¹.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
Pod se kre tarz Sta nu
w z. Gra ¿y na Ber na to wicz
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Ben de ra

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tu s ka

Od chwi li prze jê cia rz¹ dów w Pol sce przez pa na i pa ñ sk¹ par tiê nie któ rzy 
pro mi nen t ni jej przed sta wi cie le co raz czê œciej prze ja wia j¹ nie chêæ, a na wet
agre sjê wo bec lu dzi Ko œcio ³a. Nie wi daæ, aby po de j mo wa³ pan ja kie kol wiek
is tot ne kro ki ma j¹ ce te mu prze ciw dzia ³aæ.

Naj ja s kraw szym przy k³a dem ewi den t nej agre sji wo bec Ko œcio ³a s¹ upo r -
czy we dzia ³a nia oraz in wek ty wy po s³a Ja nu sza Pa li ko ta wy mie rzo ne w oj ca
Ta de u sza Ry dzy ka, re dem p to ry stê, dy rek to ra Ra dia Ma ry ja. Po se³ ów da³
siê po znaæ sze ro kim krê gom spo ³e cz nym, g³ó w nie za po œre d ni c twem me diów, 
dziê ki wy re ¿y se ro wa nym wy st¹ pie niom z po gra ni cza por no gra fii. Prze ja wia
on w szcze gól no œci swo i st¹ ob se sjê na pun k cie oj ca Ta de u sza Ry dzy ka i Ra -
dia Ma ry ja. Przy wo dzi ona na myœl ró w nie ob se syj ne ata ki na Ko œció³ i du -
cho wie ñ stwo ka to lic kie, w któ rych spe cja li zu je siê Goeb bels pro pa gan dy
sta nu wo jen ne go, Je rzy Ur ban, na ³a mach ryn sz to ko we go ty go dni ka „Nie”.
Po se³ Pa li kot w swo ich se an sach nie na wi œ ci nie tyl ko l¿y pol skie go kap ³a na,
ale po su wa siê wrêcz do po d ¿ e ga nia do prze stêp stwa, wzy wa j¹c do are sz to -
wa nia oj ca Ta de u sza Ry dzy ka na piêæ lat. Zre szt¹ nie tyl ko wzy wa nie do
uwiê zie nia ksiê dza przy po mi na me to dy ko mu ni stów. Po se³ Pa li kot u¿y wa
wo bec kap ³a na okre œ le nia „sza tan”, tak sa mo, jak czy ni³ to w Ro sji so wiec -
kiej sta li now ski pro pa gan dzi sta Je mie lian Ja ros ³aw ski, któ ry na ³a mach pi s -
ma „An ty re li gio z nik” na zy wa³ sza ta nem ar cy bi s ku pa Ja na Cie p la ka,
ska za ne go w Zwi¹z ku So wiec kim na ka rê œmier ci, cu dem oca lo ne go dziê ki
wy mia nie w 1924 r. na Bo le s³a wa Bie ru ta, bol sze wic kie go agen ta z Pol ski.

Czy we d³ug Pa na Pre mie ra do b rze s³u ¿y in te re so wi Pol ski i Pa na par tii
dzia ³al noœæ po s³a, kt ó ry tak li te ral nie wpi su je siê w naj gor sze ko mu ni sty cz ne
tra dy cje wal ki z Ko œcio ³em? Pra g nê za py taæ, czy po tra fi Pan Pre mier i prze wo d -
ni cz¹ cy Plat for my Oby wa tel skiej przy wo ³aæ te go cz³o wie ka do po rz¹d ku. Bê -
dê wdziê cz ny Pa nu Pre mie ro wi za szcze r¹ i po g³ê bio n¹ od po wie dŸ, do kt ó r ej
ja ko se na tor mam pra wo i o któ r¹ go r¹ co pro szê.

Ry szard Ben der

Od po wie dŸ
SEKRETARZA STANU
W KANCELARII PREZESA
RADY MINISTRÓW

War sza wa, 2008.07.07

Sza no w ny Pan
Ry szard Ben der
Se na tor RP

Sza no w ny Pa nie Se na to rze!
W od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra na 13. po sie dze niu Se -

na tu w dniu 5 czer w ca 2008 r. chcia³ bym po in for mo waæ Pa na Se na to ra, ¿e oœ wiad cze -
nie zo sta ³o skie ro wa ne do nie w³a œci wej in sty tu cji.

Zgo d nie z za sa d¹ trój po dzia ³u w³a dzy obo wi¹ zu j¹ c¹ w na szym kra ju, Pre zes Ra dy
Mi ni strów nie po sia da kom pe ten cji by „przy wo ³y waæ do po rz¹d ku” przed sta wi cie li w³a -
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dzy usta wo daw czej. Pre mier jest zwie rzch ni kiem s³u¿ bo wym wszy s t kich pra co w ni ków
ad mi ni stra cji rz¹ do wej, tak wiêc nie po sia da on pra w nej mo ¿ li wo œci in ge ren cji w za -
cho wa nia po s³ów.

Ewen tu al ne su biek ty w ne uwa gi Pa na Se na to ra do ty cz¹ ce za cho wa nia po s³a Ja nu -
sza Pa li ko ta po win ny byæ za tem kie ro wa ne do Mar sza³ ka Se j mu RP lub sta tu to wych
w³adz Plat for my Oby wa tel skiej.

Z po wa ¿a niem
Rafa³ Gru piñ ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
mi ni stra spraw we w nê trz nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty ny

Sza no w ny Pa nie Pre mie rze!
Zwra cam siê do Pa na Pre mie ra o do ko na nie ana li zy i roz wa ¿e nie mo ¿ li -

wo œci zmia ny roz po rz¹ dze nia MSWiA z dnia 20 czer w ca 2007 r. w spra wie
wy ka zu wy ro bów s³u ¿¹ cych za pe w nie niu bez pie cze ñ stwa pu b li cz ne go lub
ochro nie zdro wia i ¿y cia oraz mie nia, a ta k ¿e za sad wy da wa nia do pu sz cze -
nia tych wy ro bów do u¿y t ko wa nia – DzU z 2007 r. Nr 143, poz. 1002. Œro do -
wi s ka zwi¹ za ne z OSP zwra ca j¹ uwa gê na po trze bê no we li za cji wy mie nio -
ne go roz po rz¹ dze nia i do pu sz cze nie do u¿y t ko wa nia dra bin stra ¿ac kich
o wy so ko œci 42 m.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Bi szty ga

OdpowiedŸ

War sza wa, 11 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 12 czer wca 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-521/08), 

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa na Sta ni s³a wa Bi -
szty gê pod czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer wca 2008 ro ku w spra wie roz -
wa ¿e nia mo¿ li wo œci zmia ny prze pi sów roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Spraw We wnê trz nych
i Ad mi ni stra cji z dnia 20 czer wca 2007 ro ku w spra wie wy ka zu wy ro bów s³u ¿¹ cych za -
pe wnie niu bez pie czeñ stwa pub li cz ne go lub ochro nie zdro wia i ¿y cia oraz mie nia, a tak -
¿e za sad wy da wa nia do pu sz cze nia tych wy ro bów do u¿y t ko wa nia, up rzej mie
przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Ko men dant G³ó wny Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej na mo cy de cyz ji Nr 106 z dnia
21 kwiet nia 2008 ro ku po wo ³a³ ze spo ³y ro bo cze do prac nad no we li za cj¹ przed mio to -
we go roz po rz¹ dze nia, zw³a sz cza zaœ za ³¹ cz ni ka nr 2 okreœ la j¹ ce go wy ma ga nia te chni cz -
no-u¿y t ko we wska za nych w § 1 pkt 2 roz po rz¹ dze nia wy ro bów.

Po nad to in for mu jê, ¿e po ru szo na w wy st¹ pie niu kwe stia do pu sz cze nia do u¿y t ko -
wa nia dra bin o wy so ko œci 42 m lub wy ¿ szych jest miê dzy in ny mi przed mio tem prac ze -
spo ³u Nr 3, do któ re go za dañ na le ¿y wy pra co wa nie nie zbê d nych ko rekt w czê œci
do ty cz¹ cej po jaz dów po ¿ar ni czych.

Z po wa ¿a niem
MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Zbi gniew So s now ski
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
mi ni stra spraw we w nê trz nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty ny

Sza no w ny Pa nie Pre mie rze!
Prze sy ³am re zo lu cjê Ra dy Gmi ny Czer ni chów, wzy wa j¹ c¹ do usta le nia

gra nic gmi ny Czer ni chów, pod jê t¹ w zwi¹z ku z to cz¹ cy mi siê od kil ku lat sta -
ra nia mi o w³¹ cze nie do te ry to rium gmi ny dwóch przy sio³ ków le ¿¹ cych na le -
wym brze gu Wis ³y.

Ra da Mi ni strów w 2005 r. uw zglê d ni ³a ar gu men ty i pod jê ³a de cy z jê
o usta le niu no wych gra nic gmi ny, je d nak na sku tek b³ê dów w do ku men ta cji
geo de zyj nej po stu la ty nie zo sta ³y w ca ³o œci zre a li zo wa ne. Ak tu al nie wiê k -
szoœæ ob jê te go wnio s kiem ob sza ru znaj du je siê na te ry to rium gmi ny Czer ni -
chów, na to miast dzia³ ki le ¿¹ ce w ko ry cie rze ki (od je go œrod ka) oraz te re ny
nad brze ¿ ne, na któ rych znaj du j¹ siê urz¹ dze nia prze ciw po wo dzio we, na dal
na le ¿¹ do po ³o ¿o nej na prze ciw leg ³ym brze gu Wis ³y gmi ny Brze Ÿ ni ca. Wnio -
sek ko ry gu j¹ cy zo sta³ z³o ¿o ny do MSWiA przez Ra dê Gmi ny Czer ni chów
w 2006 r. Na stê p nie by³ uzu pe³ nia ny o do dat ko we do ku men ty, a obe c nie
ocze ku je na roz pa trze nie.

Osta te cz ne roz strzy g niê cie kwe stii prze bie gu gra ni cy jest dla gmi ny nie -
zwy k le is tot ne. Ak tu al nie op ra co wa ne jest stu dium uwa run ko wañ i kie run -
ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go dla ob sza ru ca ³ej gmi ny Czer ni chów. 
Na bie ¿¹ co ak tu a li zo wa ne s¹ do ku men ty zwi¹ za ne z za bez pie cze niem przed
po wo dzi¹. Pro wa dzo ny jest ró w nie¿ lob bing na rzecz mo der ni za cji wa ³ów
wiœ la nych i to wa rzy sz¹ cych im urz¹ dzeñ me lio ra cyj nych. Aby te sta ra nia by -
³y sen so w ne i efek ty w ne, ko nie cz ne jest osi¹g niê cie spój no œci te ry to rial nej
i jej sta bi li za cja.

Ar gu men ty Ra dy Gmi ny Czer ni chów s¹ za sa d ne i wa ¿ ne, dla te go te¿
zwra cam siê do Pa na Pre mie ra z up rzej m¹ pro œb¹ o za in te re so wa nie siê t¹
spra w¹. 

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
Sta ni s³aw Bi szty ga

OdpowiedŸ

War sza wa, 10 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pi s ma z dnia 12 czer w ca 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-521/08), 

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa na Sta ni s³a wa Bi szty gê
pod czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer w ca 2008 ro ku w spra wie usta le nia
gra nic gmi ny Cze r ni chów, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Wnio sek Ra dy Gmi ny Czer ni chów o do ko na nie zmia ny gra ni cy po miê dzy gmi n¹
Czer ni chów i Brze Ÿ ni ca w ta ki spo sób, aby gra ni ca prze bie ga ³a œrod kiem ko ry ta rze ki
Wis ³y, po prze pro wa dze niu wstêp nej ana li zy, w tym zgo d no œci za war tych w nim in for -
ma cji z wy mo ga mi usta wy z dnia 8 mar ca 1990 ro ku o sa mo rz¹ dzie gmin nym (t.j.: Dz. U. 
z 2001 ro ku Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), jak ró w nie¿ kom plet no œci za ³¹ czo nej do ku -
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men ta cji okre œ lo nej w roz po rz¹ dze niu Ra dy Mi ni strów z dnia 9 sier p nia 2001 ro ku
w spra wie try bu po stê po wa nia przy sk³a d a niu wnio s ków do ty cz¹ cych two rze nia,
³¹ cze nia, dzie le nia, zno sze nia i usta la nia gra nic gmin, na da wa nia gmi nie lub miej sco -
wo œci sta tu su mia sta, usta la nia i zmia ny nazw gmin i sie dzib ich w³adz oraz do ku men -
tów wy ma ga nych w tych spra wach (Dz. U. Nr 86, poz. 943 z póŸn. zm.), zo sta³
za kwa li fi ko wa ny do przed ³o ¿e nia Ra dzie Mi ni strów.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e zgo d nie z § 1 ust. 3 ww. roz po rz¹ dze nia, Ra da Mi ni strów
roz pa trzy przed mio to wy wnio sek wraz z in ny mi spra wa mi do ty cz¹ cy mi zmian w po -
dzia le te ry to rial nym kra ju do dnia 31 lip ca 2008 ro ku.

Z wy ra za mi sza cun ku
MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra go spo dar ki Wal de ma ra Paw la ka

Sza no w ny Pa nie Pre mie rze!
Zwra cam siê z go r¹ c¹ re ko men da cj¹ pro jek tu „Cen trum spor tu i re kre a cji

Za ra bie -Myœ le ni ce, stre fa cza su wol ne go”. Gmi na My œ le ni ce ap li ku je o fun du -
sze na re a li za cjê te go pro jek tu w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In no wa -
cyj na go spo dar ka” na la ta 2007–2013 dzia ³a nia 6.4 „In we sty cje w pro jek ty
tu ry sty cz ne o zna cze niu po nad re gio nal nym”.

My œ le ni ce ja ko wa ¿ ny oœ ro dek tran zy to wy na tra sie War sza wa–Kra -
ków–Za ko pa ne – w moim prze ko na niu – w pe³ ni za s³u gu j¹ na re a li za cjê te go
pro jek tu.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Bi szty ga

OdpowiedŸ

War sza wa, 1 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Od po wia da j¹c na pi s mo o sy g na tu rze BPS/DSK-0430525/08 z dnia 12 czer w ca br. 
do ty cz¹ ce re ko men da cji pro jek tu „Cen trum spor tu i re kre a cji, Za ra bie-My œ len ice, stre fa 
cza su wol ne go” zg³o szo ne go przez Gmi nê My œ le ni ce w ra mach na bo ru na li stê pro jek -
tów in dy wi du al nych w ra mach dzia ³a nia 6.4 In we sty cje w pro du k ty tu ry sty cz ne o zna -
cze niu po nad re gio nal nym Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka,
2007–2013 up rzej mie in for mu jê, i¿ nie re ko men do wa ³em te go pro jek tu do umie sz cze -
nia na li œ cie ja ko in dy wi du al ny pro jekt klu czo wy. Pro jekt nie spe³ nia kry te riów do ty -
cz¹ cych stra te gi cz ne go cha rak te ru pro jek tu, od dzia ³y wa nia pro jek tu oraz stop nia
wp³y wu pro jek tu na osi¹g niê cie wska Ÿ ni ków pro gra mu ope ra cyj ne go. Oz na cza to, i¿
pro dukt tu ry sty cz ny, któ ry by³ by efek tem re a li za cji pro jek tu nie jest uni ka to wy oraz
nie przy czy ni³ by siê do zró¿ ni co wa nia ofer ty kra jo we go pro du k tu tu ry sty cz ne go. Ska la
od dzia ³y wa nia pro du k tu tu ry sty cz ne go nie spe³ nia kry te rium po nad re gio nal no œci,
w zwi¹z ku z czym pro jekt nie stwa rza mo ¿ li wo œci wy kre o wa nia mar ko wej atrak cji tu ry -
sty cz nej kra ju do wy ko rzy sta nia w pro mo cji Pol ski. W re zul ta cie, pro dukt tu ry sty cz ny,
któ ry zo sta³ by zre a li zo wa ny w ra mach pro jek tu nie przy czy ni³ by siê zna cz¹ co do wzro -
stu ru chu tu ry sty cz ne go w Pol sce.

Je d no cze œ nie in for mu jê, ¿e li sta re ko men do wa nych prze ze mnie pro jek tów in dy wi -
du al nych w ra mach dzia ³a nia 6.4 Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka
od dnia 21 czer w ca do 20 lip ca br. jest przed mio tem kon sul ta cji spo ³e cz nych pro wa -
dzo nych za po œre d ni c twem stro ny in ter ne to wej Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go.

Z po wa ¿a niem
Waldemar Pawlak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi

skie ro wa ne do mi ni ster na u ki i szkol ni c twa wy ¿ sze go Bar ba ry Ku d ryc kiej

Sza no w na Pa ni Mi ni ster!
Art. 264 pkt 7 usta wy o szkol ni c twie wy ¿ szym z dnia 27 lip ca 2005 r.,

znie sio ny w ubieg ³ym ro ku, prze wi dy wa³ trzy dzie sto sze œcio dnio wy ur lop
wy po czyn ko wy dla ta kich sta no wisk w bi b lio te kach, jak m.in.: star szy ku -
stosz, ku stosz, ad iunkt bi b lio te cz ny itp.

Li cz ne œro do wi s ka bi b lio te ka rzy opo wia da j¹ siê za utrzy ma niem te go
przy wi le ju. Je œ li to nie na st¹ pi, pra co w ni cy bi b lio tek za j mu j¹ cy wy mie nio ne
sta no wi s ka bê d¹ zmu sze ni do prze jœ cia na eme ry tu rê z chwi l¹ uko ñ cze nia
60 lat, co jest sprze cz ne z pro gra mem rz¹ du do ty cz¹ cym wy d³u ¿e nia cza su
ak ty w no œci za wo do wej i ogra ni cza nia wcze œ niej szych eme ry tur.

Bar dzo pro szê Pa ni¹ Mi ni ster o roz wa ¿e nie mo ¿ li wo œci pr zy w ró ce nia te -
go pod sta wo we go up ra w nie nia ja k ¿e li cz nej i nie zwy k le me ry to ry cz nej gru py 
za wo do wej, na pra cy któ rej opie ra siê fun k cjo no wa nie wiê k szo œci bi b lio tek
w Pol sce.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Bi szty ga

Od po wie dŸ

War sza wa, 2008.07.04

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pi s mo z dnia 12 czer w ca 2008 ro ku (znak: BPS/DSK-043-544/08)

do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi w spra wie w¹t pli wo œci co
do up ra w nieñ pra co w ni czych osób za trud nio nych w szko ³ach wy ¿ szych na sta no wi s -
kach ku sto szy bi b lio te cz nych oraz star szych bi b lio te ka rzy up rzej mie wy ja œ niam, co
na stê pu je.

Zgo d nie z art. 264 ust. 1 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku – Pra wo o szkol ni c twie
wy ¿ szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.) do st o sun ków pra cy po wsta ³ych przed
dniem we jœ cia w ¿y cie usta wy sto su je siê jej prze pi sy. Za sa da ta znaj du je za sto so wa nie 
ró w ni e¿ do osób za trud nio nych przed dniem we jœ cia w ¿y cie usta wy na pod sta wie mia -
no wa nia na sta no wi s kach: star sze go ku sto sza, star sze go do ku men ta li sty dy p lo mo wa -
ne go, ku sto sza, do ku men ta li sty dy p lo mo wa ne go, ad iun k ta bi b lio te cz ne go, ad iun k ta
do ku men ta cji i in for ma cji na u ko wej, asy sten ta bi b lio te cz ne go, asy sten ta do ku men ta -
cji i in for ma cji na u ko wej, ku sto sza bi b lio te cz ne go, star sze go bi b lio te ka rza i star sze go
do ku men ta li sty.

W kon te k œ cie po wy ¿ sze go, pe w ne go ro dza ju w¹t pli wo œci po wsta j¹ pod czas in ter -
pre ta cji prze pi su prze jœ cio we go za war te go w art. 264 ust. 7 usta wy – Pra wo o szkol ni c -
twie wy ¿ szym, do ty cz¹ ce go ww. gru py pra co wni ków bi b lio te cz nych oraz do ku men ta cji
i in for ma cji na u ko wej. Prze pis ten, sta no wi, i¿ wy mie nio ne oso by po zo sta j¹ mia no wa -
ne na tym sta no wi s ku i na tych sa mych za sa dach. Pra g nê wy ja œ niæ, ze u¿y ty w oma -
wia nym prze pi sie zwrot „na tych sa mych za sa dach” od no si siê je dy nie do mia no wa nia,
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ja ko pod sta wy na wi¹ za nia sto sun ku pra cy tych osób oraz okre su, na któ ry sto su nek
zo sta³ na wi¹ za ny, nie do ty czy na to miast sfe ry up ra w nieñ pra co w ni czych. W za kre sie
up ra w nieñ pra co w ni czych okre œ lo nej wy ¿ ej gru py osób na le ¿y za tem sto so waæ bez po -
œre d nio prze pi sy usta wy – Pra wo o szkol ni c twie wy ¿ szym, zgo d nie z art. 264 ust. 1 tej
usta wy.

Po nad to zgo d nie z art. 108 ust. 4 usta wy – Pra wo o szkol ni c twie wy ¿ szym na u czy -
cie la mi aka de mic ki mi s¹ ta k ¿e dy p lo mo wa ni bi b lio te ka rze oraz dy p lo mo wa ni pra co w -
ni cy do ku men ta cji i in for ma cji na u ko wej. Zgo d nie z art. 133 ust. 1 usta wy je dy nie
na u czy cie lo wi aka de mic kie mu przy s³u gu je pra wo do ur lo pu wy po czyn ko we go w wy -
mia rze trzy dzie stu sze œciu dni ro bo czych w ci¹ gu ro ku, kt ó ry po wi nien byæ wy ko rzy -
sta ny w okre sie wol nym od za jêæ dy dak ty cz nych. Po nie wa¿ z po wy ¿ szych ar ty ku ³ów
usta wy – Pra wo o szkol ni c twie wy ¿ szym wy ra Ÿ nie wy ni ka, i¿ dy p lo mo wa ni bi b lio te ka -
rze oraz ku sto sze bi b lio tek s¹ na u czy cie la mi aka de mic ki mi, za tem nie w¹t pli wie przy -
s³u gu je im pra wo do ur lo pu wy po czyn ko we go w wy mia rze trzy dzie stu sze œciu dni
ro bo czych w ci¹ gu ro ku.

Na le ¿y je d nak zwr ó ciæ uwa gê, ¿e w dniu we jœ cia w ¿y cie usta wy – Pra wo o szkol ni c -
twie wy ¿ szym (tj. 1 wrze œ nia 2006 ro ku) po zo sta li pra co w ni cy uczel ni za trud nie ni
w gru pie bi b lio te ka rzy oraz pr a co w ni ków in for ma cji i do ku men ta cji na u ko wej utra ci li
up ra w nie nia na u czy cie li aka de mic kich. W mo jej oce nie, trud no je d nak w sto sun ku do
tej gru py pra co wni ków mó w iæ o na ru sze niu tzw. praw na by tych w za kre sie pra wa do
ur lo pu wy po czyn ko we go, po nie wa¿ zgo d nie z prze pi sa mi Ko dek su pra cy oraz usta wy
– Pra wo o szkol ni c twie wy ¿ szym, pra co w nik na by wa pra wo do ur lo pu wy po czyn ko we go 
z po cz¹t kiem ka ¿ de go ro ku ka len da rzo we go.

Ró w ni e¿ w za kre sie po zo sta ³ych up ra w nieñ ta k ¿e w kwe stii praw eme ry tal nych
– opar tych na za sa dach og ól nych, nie na le ¿y mó wiæ o utra cie przez tê gru pê pra co wni -
ków praw na by tych, co znaj du je po twier dze nie w roz bu do wa nym orze cz ni c twie Try bu -
na ³u Kon sty tu cyj ne go do ty cz¹ cym za sa dy de mo kra ty cz ne go pa ñ stwa pra w ne go (art. 2
Kon sty tu cji RP). Je d no cze œ nie pra g nê pod kre œ liæ, ¿e w ra mach prac le gi s la cyj nych do -
ty cz¹ cych usta wy Pra wo o szkol ni c twie wy ¿ szym pro wa dzo na jest dys ku sja na te mat
po no w ne go zwiê k sze nia up ra w nieñ pra co w ni czych dla oma wia nej gru py za wo do wej.

Z po wa ¿a niem
z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
prof. Gra ¿y na Pra wel ska-Skrzy pek
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vin cen ta -Ro stow skie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê z pro po zy cj¹ fi nan so wa nia z bu d¿ e tu pa ñ stwa (ur zê dów

skar bo wych) szko leñ pra c o w ni ków izb i urzê dów pod leg ³ych Pa nu Mi ni stro -
wi. Z je d nej stro ny wy ma ga my od tych pr a c o w ni ków rze tel nej wie dzy i szyb -
kie go po de j mo wa nia de cy z ji, z dru giej zaœ ma my œwia do moœæ ogro mu spraw
i ni s kich wy na gro dzeñ.

Pro po zy cja fi nan so wa nia szko leñ lub ich ca³ ko wi tej re fun da cji wy cho dzi
na prze ciw ocze ki wa niom za ró wno pra c o w ni ków skar bo wo œci, jak i oby wa te -
li, bê d¹ cych pe ten ta mi ur zê d ów.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Bi szty ga

Od po wie dŸ

War sza wa, 11 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej 

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z prze ka za nym przy piœ mie z dnia 12 czer w ca 2008 r., znak

BPS/DSK-043-551/08 oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez Se na to ra Rze czy po spo li tej Pol -
skiej Pa na Sta ni s³a wa Bi szty gê pod czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer w ca
2008 r, w spra wie pro po zy cji fi nan so wa nia z bu d¿ e tu pa ñ stwa szko leñ dla pra c o w ni -
ków izb i urzê dów skar bo wych, up rzej mie in for mu jê Pa na Mar sza³ ka, co na stê pu je.

Usta wa z dnia 24 sier p nia 2006 r. o s³u¿ bie cy wil nej (Dz.U. Nr 170, poz. 1218 ze
zm.) sta no wi, ¿e cz³o nek kor pu su s³u¿ by cy wil nej ucze st ni czy w szko le niach w s³u¿ bie
cy wil nej. Prze pi sy Roz dzia ³u 7 usta wy o s³u¿ bie cy wil nej Szko le nie i roz w ój w s³u¿ bie
cy wil nej okre œ la j¹ za sa dy pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych cz³on ków kor pu su
s³u¿ by cy wil nej.

Ucze st ni c two cz³on ka kor pu su s³u¿ by cy wil nej w szko le niach prze wi dzia nych dla
s³u¿ by cy wil nej trak to wa ne jest na ró w ni z wy ko ny wa niem przez nie go obo wi¹z ków
s³u¿ bo wych. Cz³o nek kor pu su s³u¿ by cy wil nej nie po no si op ³at z ty tu ³u ucze st ni c twa
w szko le niach prze wi dzia nych dla s³u¿ by cy wil nej. W wy j¹t ko wych przy pad kach dy -
rek tor ge ne ral ny urzê du mo ¿e wy ra ziæ zgo dê na po kry cie przez urz¹d, w ca ³o œci lub
w czê œci, ko s z tów ucze st ni c twa cz³on ka kor pu su s³u¿ by cy wil nej w szko le niach i za jê -
ciach in nych ni¿ prze wi dzia ne dla s³u¿ by cy wil nej.

W ce lu pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych, do sko na le nia wie dzy i umie jêt no œci
Szef Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi n i s trów or ga ni zu je dla cz³on ków kor pu su s³u¿ by cy wil -
nej szko le nia cen tral ne, na to miast dy rek to rzy ge ne ral ni ur zê dów or ga ni zu j¹ szko le nia
po wsze ch ne i spe cja li sty cz ne, obe j mu j¹ ce te ma ty kê zwi¹ za n¹ z za da nia mi urzê du. Po -
nad to dy rek to rzy ge ne ral ni ur zê dów w po ro zu mie niu z za trud nio nym w da nym urzê -
dzie urzê dni kiem s³u¿ by cy wil nej or ga ni zu j¹ szko le nia w ra mach in dy wi du al ne go
pro gra mu roz wo ju za wo do we go urzê dni ka s³u¿ by cy wil nej.

Ka ¿ de go ro ku przy go to wy wa ny jest w opar ciu o pro po zy cje prze ka za ne przez ko mór -
ki or ga ni za cyj ne Mi ni ster stwa Fi na n sów Plan do sko na le nia za wo do we go kadr ad mi ni -

13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008 r. 35



stra cji skar bo wej. Ze bra ne pro po zy cje zo sta j¹ prze ka za ne do izb skar bo wych w ce lu
uzy s ka nia z je d no stek pod leg ³ych oce ny przy dat no œci po sz cze gó l nych szko leñ, a ta k ¿e
oce ny stop nia ko nie cz no œci re a li za cji na szcze b lu cen tral nym. W ro ku 2007 Mi ni ster -
stwo Fi na n sów zor ga ni zo wa ³o cen tral nie w ra mach Pla nu do sko na le nia za wo do we go
kadr ad mi ni stra cji skar bo wej ogó ³em 164 szko le nia dla pra c o w ni ków ad mi ni stra cji
skar bo wej, w któ r ych ucze st ni czy li pra co w ni cy izb i urz ê dów skar bo wych.

W ce lu za chê ce nia do roz wo ju za wo do we go pr a c o w ni ków ad mi ni stra cji po dat ko wej
bê d¹ cych cz³on ka mi kor pu su s³u¿ by cy wil nej ofe ro wa na jest po moc ma te rial na i nie ma -
te rial na w za kre sie pod no sze nia kwa li fi ka cji. Po moc ta przy bie ra for mê do fi nan so wa nia
in dy wi du al nych form kszta³ ce nia, or ga ni zo wa nia spe cja li sty cz nych i po wsze ch nych
szko leñ oraz kie ro wa nia na sta ¿e za gra ni cz ne i wi zy ty stu dyj ne czy udzie la nia ur lo p ów
szko le nio wych. Po moc nie ma te rial na w po sta ci ur lo p ów bez p³at nych, zwol nieñ z czê œci
dnia pra cy umo ¿ li wia j¹ ca udzia³ w za jê ciach jest udzie la na zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cy mi
ak ta mi pra w ny mi, ta ki mi jak: usta wa o s³u¿ bie cy wil nej, roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Edu -
ka cji Na ro do wej oraz Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 12 pa Ÿ dzier ni ka 1993 r.
w spra wie za sad i wa run ków pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych i wy kszta³ ce nia og ól ne -
go do ros ³ych (Dz.U. Nr 103, poz. 472 ze zm.), roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Na u ki i Szkol ni ctwa
Wy ¿ sze go z dnia 12 pa Ÿ dzier ni ka 2006 r. w spra wie wa ru n ków kie ro wa nia osób za gra ni -
cê w ce lach na u ko wych, dy dak ty cz nych i szko le nio wych oraz szcz e g ól n ych up ra w nieñ
tych osób (Dz. U. Nr 190, poz. 1405) i in nych.

Upo wsze ch nia ne s¹ ró w nie¿ in for ma cje na te mat bez p³at nych szko leñ or ga ni zo wa -
nych przez in sty tu cje ze w nê trz ne oraz mo ¿ li wo œci ubie ga nia siê o sta no wi s ka w in sty -
tu cjach Unii Eu ro pej skiej, a ta k ¿e in ne in for ma cje do ty cz¹ ce roz wo ju za wo do we go.

Do dat ko wo pra co w ni cy ad mi ni stra cji po dat ko wej s¹ kie ro wa ni na szko le nia jê zy -
ko we or ga ni zo wa ne przez Sze fa Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi n i s trów w ra mach Pla nu
szko leñ w s³u¿ bie pu b li cz nej.

Ko sz ty szko leñ w s³u¿ bie cy wil nej po kry wa ne s¹ ze œr od k ów wy od rêb nio nych w bu d¿e -
tach po szcze gól nych urzê dów dla fi nan so wa nia szko leñ po wsze ch nych, szko leñ w ra -
mach in dy wi du al ne go pro gra mu roz wo ju za wo do we go urzê dni ka s³u¿ by cy wil nej oraz
szko leñ spe cja li sty cz nych, a ta k ¿e z re zer wy bu d¿ e to wej prze zna czo nej na szko le nia
cz³on ków kor pu su s³u¿ by cy wil nej dla fi nan so wa nia szko leñ cen tral nych.

Wy dat ki bu d¿ e to we na szko le nia pra c o w ni ków ad mi ni stra cji po dat ko wej w pier w -
szej ko lej no œci prze zna cza ne s¹ na fi nan so wa nie ko sz t ów szko leñ prio ry te to wych, do
któ r ych na le ¿¹ przede wszy s t kim szko le nia z obo wi¹ zu j¹ cych prz e pi sów pra w nych oraz
pla no wa nych zmian w prze pi sach i szko le nia z ob s³u gi sy s t e m ów in for ma ty cz nych.

Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sze wy so koœæ œr od ków fi nan so wych prze zna czo nych na
szko le nia dla pra c o w ni ków izb i urzê dów skar bo wych jest bez po œre d nio zwi¹ za na
z mo ¿ li wo œcia mi fi nan so wy mi dy rek to rów izb skar bo wych oraz na cz el ni ków urzê dów
skar bo wych.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA FI NANSÓW 
Pod se kre tarz Sta nu
An drzej Pa ra fia no wicz
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wi s ka Ma cie ja No wic kie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z up rzej m¹ pro œb¹ o ana li zê i ¿y cz li we usto -

sun ko wa nie siê do wy st¹ pie nia spó ³ek „Gór na Ra ba”, skie ro wa ne go na rê ce
g³ó wne go in spek to ra ochro ny œro do wi s ka – kse ro ko pia w za ³¹ cze niu – w spra -
wie prze su niê cia w cza sie sto so wa nia art. 147a usta wy – Pra wo ochro ny œro -
do wi s ka.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Bi szty ga

Od po wie dŸ

War sza wa, 4.07.2008 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

W od po wie dzi na pi s mo Pa ni Mar sza ³ek z dnia 12.06.2008 r. znak
BPS/DSK-043-566/08 prze sy ³a j¹ ce oœ wiad cze nie pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi
z³o ¿o ne w dniu 5 czer w ca 2008 r. na 13. po sie dze niu Se na tu, w spra wie wy st¹ pie nia
„Gór na Raba” Sp. z o.o. w Msza nie Dol nej o prze su niê cie ter mi nu sto so wa nia art. 147a
usta wy – Pra wo ochro ny œro do wi s ka przed sta wiam sta no wi s ko w tej spra wie.

W art. 147a, ust. 1 usta wy z dnia 27 kwiet nia 2001 r. Pra wo ochro ny œro do wi s ka (je -
d no li ty tekst Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.) okre œ lo no, ¿e z dniem 1 sty cz nia
2008 r. pro wa dz¹ cy in sta la cjê oraz u¿y t ko w nik urz¹ dze nia s¹ obo wi¹ za ni za pe w niæ wy -
ko na nie po mi a r ów wiel ko œ ci emi sji lub in nych wa run ków ko rzy sta nia ze œro do wi s ka
przez akre dy to wa ne la bo ra to rium w ro zu mie niu usta wy z dnia 30 sier p nia 2002 r. o sy s -
te mie oce ny zgo d no œci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z póŸn. zm.) lub la bo ra to rium
po sia da j¹ ce up ra w nie nia do ba da nia w³a œci wo œci fi zy ko che mi cz nych, tok sy cz no œci
i eko tok sy cz no œci sub stan cji i pre pa ra tów, na da ne w try bie usta wy z dnia 11 sty cz nia
2001 r. o sub stan cjach i pre pa ra tach che mi cz nych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póŸn. zm).

Obo wi¹ zek ten wpro wa dzo ny zo sta³ do pra wa kra jo we go prze pi sa mi usta wy z dnia
18 ma ja 2005 r. o zmia nie usta wy – Pra wo ochro ny œro do wi s ka oraz o zmia nie nie k tó -
rych in nych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 113, poz. 954) i zli be ra li zo wa ny prze pi sa mi
usta wy z dnia 26 kwiet nia 2007 r. o zmia nie usta wy – Pra wo ochro ny œro do wi s ka oraz
nie kt ó r ych in nych ustaw (Dz. U. z 2007 r. nr 88, poz. 587).

Na ³o ¿e nie usta wo we go obo wi¹z ku wy ko ny wa nia, przez pro wa dz¹ cych in sta la cje
lub eks plo a tu j¹ cych urz¹ dze nia, po m ia r ów emi sji przez la bo ra to ria „up ra w nio ne” wy -
ni ka ³o z ko nie cz no œci dys po no wa nia przez Pol skê wia ry go d ny mi da ny mi, w tym ró w n -
ie¿ da ny mi po mia ro wy mi do ku men tu j¹ cy mi wiel koœæ emi sji za nie czy sz czeñ
wpro wa dza nych do œro do wi s ka.

W tej sy tu a cji na le ¿y pod kre œ liæ, ¿e „va ca tio le gis” wpro wa dzo nych obo wi¹z ków
usta wo wych obe c nie prze kra cza 36 mie siê cy. Uwa ¿am, ¿e trzy let ni okres wpro wa dze -
nia obo wi¹z ku usta wo we go jest wy star cza j¹ cym okre sem do je go wdro ¿e nia do prak ty -
ki la bo ra to ryj nej dla ka ¿ de go pod mio tu go spo dar cze go fun k cjo nu j¹ ce go w Pol sce.
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Prze su niê cie cy tu jê „ry go ry sty cz ne go sto so wa nia prze pi su wy ni ka j¹ ce go z art. 147a
ust.1 usta wy – Pra wo ochro ny œro do wi s ka” by ³o by przy jê te przez pod mio ty dzia ³a j¹ ce
zgo d nie z prze pi sa mi pra wa ja ko dzia ³a nia nie u za sa d nio ne pre fe ru j¹ ce pod mio tu dzia -
³a j¹ ce, w tym sek to rze us ³ug ryn ko wych, z omi niê ciem prz e pi sów pra wa.

Je d no cze œ nie nie jest mo ¿ li wa dys ku sja w obe c nej chwi li nad dzia ³a nia mi In spek cji 
Ochro ny Œro do wi s ka w za kre sie ry go ry sty cz ne go sto so wa nia pra wa w sto sun ku do
pod mio tów go spo dar czych, gdy¿ In spek cja ta jest po wo ³a na ja ko wy spe cja li zo wa ny or -
gan pa ñ stwa do spraw kon tro li prze strze ga nia pra wa ochro ny œro do wi s ka. Prze strze -
ga nie pra wa nie mo ¿e byæ ani ry go ry sty cz ne ani te¿ li be ral ne.

W ce lu uje d no li ce nia sto so wa nia oma wia ne go prze pi su G³ó wny In spek tor Ochro ny
Œro do wi s ka w uz go d nie niu z Pol skim Cen trum Akre dy ta cji okre œ li³, ¿e po bór prób jest
in te gral n¹ czê œci¹ wy ko na nych ba dañ, co jest ró wn o zna cz ne, ¿e po bór prób po wi nien
byæ wy ko ny wa ny zgo d nie z pro ce du ra mi akre dy ta cji na tych sa mych za sa dach, co wy -
ko ny wa na pó Ÿ n iej ana li za la bo ra to ryj na. Przy jê cie ta kie go sta no wi s ka zwi¹ za ne jest
z wie lo let ni mi do œwiad cze nia mi za ró wno la bo ra t o ri ów In spek cji Ochro ny Œro do wi s ka,
jak i in nych la bo ra to riów œro do wi s ko wych, z któ ry ch wy ni ka, ¿e naj wiê k sze b³ê dy po -
pe³ nia ne s¹ na eta pie po bie ra nia pr ób ki.

Pra co w ni cy In spek cji Ochro ny Œro do wi s ka pro wa dz¹c kon tro le je d no stek ko rzy -
sta j¹ cych ze œro do wi s ka, re a li zu j¹ je zgo d nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 20 lip ca 1991 r.
o In spek cji Ochro ny Œro do wi s ka (je d no li ty tekst Dz. U. z 2007 r. nr 44, poz. 287 z póŸn. 
zm.), w szcze gól no œci kon tro lu j¹ wy ko na nie przez pro wa dz¹ cych in sta la cje obo wi¹z -
ków wy ni ka j¹ cych za ró wno z mo cy pra wa, jak i z de cy z ji ad mi ni stra cyj nych. W przy -
pad ku stwier dze nia nie wy ko na nia obo wi¹z ków wy ni ka j¹ cych z art. 147 usta wy Poœ
lub wy ko na nia tych obo wi¹z ków z na ru sze niem art. 147a po wy ¿ szej usta wy, w wy da -
wa nych za rz¹ dze niach po kon trol nych zo bo wi¹ zu j¹ pro wa dz¹ cych in sta la cje do wy ko -
na nia obo wi¹z ków, okre œ la j¹c je d no cze œ nie ter min ich wy ko na nia.

Dziê ku j¹c Pa nu Se na to ro wi za zw ró ce nie uwa gi na pro blem ja ko œci wy ni ków po mi -
a rów emi sji za nie czy sz czeñ wpro wa dza nych do œro do wi s ka, ¿e pro po zy cja zmian
w prze pi sach usta wy – Pra wo ochro ny œro do wi s ka przed sta wio na przez „Gór na Raba”
Sp. z o.o. w Msza nie Dol nej ma zde cy do wa ny cha rak ter pró by wy wie ra nia lob bin gu
sto so wa ne go przez tê spó ³kê i zo sta ³a skie ro wa na za ró wno do Pa na Se na to ra jak ró w n -
ie¿ do pa na Po s³a RP An drze ja Czer wiñ skie go oraz pa na Po s³a RP Edwar da Siar ki.

Z po wa ¿a niem
z up. MI NI STRA ŒRO DO WIS KA
dr in¿. An drzej Ja gu sie wicz
G³ó wny In spek tor
Ochro ny Œro do wi s ka
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi
z³o¿one wspól nie z in ny mi se na to ra mi

skie ro wa ne do mi ni stra kul tu ry i dzie dzi c twa na ro do we go Bog da na Zdro jew skie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Up rzej mie pro si my Pa na Mi ni stra o przed sta wie nie sta no wi s ka w spra -

wie ure gu lo wa nia op ³at po bie ra nych od w³a œci cie li ho te li za re trans mi sjê pro -
gra mów te le wi zyj nych w po ko jach ho te lo wych. Pro blem ten po zo sta je
nie u re gu lo wa ny od wie lu lat. Pol ska ja ko cz³o nek Unii Eu ro pej skiej po win na
przy j¹æ te sa me ure gu lo wa nia, ja kie obo wi¹ zu j¹ w kra jach Unii.

Na na szym ryn ku dzia ³a kil ka na œcie or ga ni za cji zbio ro we go za rz¹ dza -
nia, któ re ¿¹ da j¹ op ³at ty tu ³em praw au tor skich i po kre w nych, mi mo i¿ ka ¿ dy
te le wi zor w po ko ju ho te lo wym jest op ³a ca ny jak przez abo nen ta pry wat ne go
op ³a ty ra dio wo -te le wi zyj nej, zgo d nie z wy ro kiem Eu ro pej skie go Try bu na ³u
Spra wie d li wo œci oraz dy rek ty w¹ 2001/29/WE. Nie u re gu lo wa na po zo sta je
ta k ¿e kwe stia or ga ni za cji up ra w nio nych do po bie ra nia op ³at au tor skich.

Go r¹ co pro si my Pa na Mi ni stra o usto sun ko wa nie siê do po ru szo nych pro -
ble mów.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Bi szty ga
Ja nusz Se pio³
Hen ryk Wo Ÿ niak

OdpowiedŸ

War sza wa, 15 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gê wspól -

nie z in ny mi se na to ra mi pod czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer w ca 2008 r.,
up rzej mie pro szê Pa na Mar sza³ ka o przy jê cie po ni¿ szych wy ja œ nieñ.

Kwe stia wy na gro dze nia dla up ra wnio nych z ty tu ³u praw au tor skich i praw po kre -
wnych za pub li cz ne od twa rza nie pro gra mów te le wi zyj nych oraz na da wa nych w nich
ut wo rów i przed mio tów praw po kre wnych jest ure gu lo wa na w usta wie z dnia 4 lu te go
1994 r. o pra wie au tor skim i pra wach po kre wnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
z póŸn. zm.). Re gu la cja ta obe jmu je ró w nie¿ od twa rza nie w po ko jach ho te lo wych.

Je d n¹ z pod sta wo wych za sad pra wa au tor skie go jest wy ³¹ cz ne pra wo twór cy do ko -
rzy sta nia z ut wo ru i roz po rz¹ dza nia nim na wszy s t kich po lach eks plo a ta cji oraz do wy -
na gro dze nia za ko rzy sta nie z ut wo ru. Zo sta ³a ona wy ra ¿o na w art. 17 usta wy z dnia
4 lu te go 1994 r. o pra wie au tor skim i pra wach po kre w nych. Usta wa przy zna je pra wa
wy ³¹ cz ne w przy pad ku pu b li cz ne go od twa rza nia ta k ¿e ar ty stom wy ko naw com, a je ¿e li
od two rze nie na stê pu je za po mo c¹ wpro wa dzo ne go do ob ro tu eg zem pla rza – pra wo do
sto so w ne go wy na gro dze nia (art. 86 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz ust. 3). Pra wo do sto so w ne go
wy na gro dze nia z ty tu ³u od twa rza nia przy s³u gu je ta k ¿e pro du cen tom fo no gra mów i wi -
de o gra mów wpro wa dzo nych do ob ro tu (art. 94 ust. 5) oraz na daw com, ale tyl ko
w miej scach do stêp nych za op ³a t¹ wstê pu (art. 97 pkt 6).
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Po wy ¿ sze stan dar dy po twier dza dy rek ty wa 2001/29/WE Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy w spra wie har mo ni za cji nie któ rych aspek tów praw au tor skich i po kre w nych
w spo ³e cze ñ stwie in for ma cyj nym. Na k³a da ona na pa ñ stwa cz³on kow skie obo wi¹ zek za pe -
w nie nia au to rom wy ³¹ cz ne go pra wa do ze zwa la nia lub za bra nia nia na ja kie kol wiek pu b li -
cz ne udo stêp nia nie ich ut wo rów, dro g¹ prze wo do w¹ lub bez prze wo do w¹ (art. 3 ust. 1).

Cy to wa ne wy ¿ ej prze pi sy pol skiej usta wy, ja ko wdra ¿a j¹ ce po sta no wie nia dy rek ty wy,
na le ¿y in ter pre to waæ zgo d nie ze stan dar da mi eu ro pej ski mi. Kwe stiê, czy umie sz cze nie
w po ko jach ho te lo wych od bior ni ków te le wi zyj nych, przy po mo cy któ rych roz pro wa -
dza ny jest dro g¹ ka b lo w¹ sy g na³ te le wi zyj ny od bie ra ny przez sa te li tê lub dro g¹ na ziem -
n¹, sta no wi pu b li cz ne udo stêp nie nie w ro zu mie niu art. 3 dy rek ty wy, roz strzy g n¹³
Eu ro pej ski Try bu na³ Spra wie d li wo œci w wy ro ku w spra wie C-306/05 SGAE. S¹d ten
uz na³, i¿ roz pro wa dza nie sy g na ³u przy po mo cy za in sta lo wa nych od bior ni ków te le wi -
zyj nych przez pod miot œwiad cz¹ cy us ³u gi ho te lar skie na rzecz je go klien tów za j mu -
j¹ cych po ko je ho te lo we sta no wi pu b li cz ne udo stêp nie nie w ro zu mie niu art. 3 ust. 1
dy rek ty wy, nie za le ¿ nie od wy ko rzy sta nej te ch ni ki prze ka zu sy g na ³u.

Nie ma tu zna cze nia pry wat ny cha rak ter po koi ho te lo wych. W uza sa d nie niu Try -
bu na³ zwró ci³ uwa gê, ¿e „je œ li sy g na³ [te le wi zyj ny] od bie ra ny jest na rzecz szer sze go au -
dy to rium, w ewen tu al nych ce lach za rob ko wych, no wi od bior cy ma j¹ mo ¿ li woœæ
sko rzy sta nia z ut wo ru prze ka zy wa ne go przy po mo cy dŸ wiê ku lub ob ra zu, a udo stêp -
nie nie ut wo ru przy po mo cy g³oœ ni ka lub in ne go po do b ne go urz¹ dze nia nie jest ju¿ tyl ko
od bio rem au dy cji, lecz nie za le ¿ n¹ czyn no œci¹, za po mo c¹ któ rej na da wa ny ut wór udo -
stêp nia ny jest no wej pu b li cz no œci”. Zda niem Try bu na ³u klien ci ho te lu s¹ ta k¹ w³a œ nie
no w¹ pu b li cz no œci¹ (mo ty wy 41 i 42 wy ro ku).

Je d nak ko nie cz noœæ ui sz cza nia wy na gro dze nia jest uza le ¿ nio na od spo so bu, w ja ki 
pro gram te le wi zyj ny jest udo stêp nia ny go œciom ho te lo wym.

Do pub li cz ne go od twa rza nia w po ko jach ho te lo wych, co ró w nie¿ pod kreœ li³ Try bu -
na³ w cy to wa nym wy ¿ ej wy ro ku, do cho dzi je dy nie w przy pad ku po de jmo wa nia przez
pod miot œwiad cz¹ cy us ³u gi ho te lar skie dzia ³añ w ce lu udo stêp nie nia chro nio ne go
ut wo ru swoim klien tom. O ile sa mo do star cza nie urz¹ dzeñ s³u ¿¹ cych do od bio ru pro gra -
mu nie mo ¿e byæ uz na ne za ta kie od twa rza nie, to ju¿ „in sta la cja tych urz¹ dzeñ mo ¿e
czy niæ te chni cz nie mo¿ li wym pub li cz ny do stêp do ut wo rów na da wa nych dro g¹
radiowo-telewizyjn¹. Dla te go te¿, je œ li przy po mo cy za in sta lo wa nych od bior ni ków te le -
wi zyj nych pod miot œwiad cz¹ cy us ³u gi ho te lar skie roz pro wa dza syg na³ na rzecz swoich
klien tów za jmu j¹ cych po ko je ho te lo we, ma my do czy nie nia z pub li cz nym udo stêp nie -
niem, nie za le¿ nie od wy ko rzy sta nej te chni ki prze ka zu syg na ³u” (mo ty wy 45 i 46).

Po nad to, w opi nii Try bu na ³u, dzia ³a nia pod mio tu œwiad cz¹ ce go us ³u gi ho te lar skie
umo¿ li wia j¹ ce je go klien tom do stêp do ut wo ru na da wa ne go dro g¹ radiowo-telewizyjn¹,
na le ¿y trak to waæ ja ko do dat ko w¹ us ³u gê, œwiad czo n¹ w ce lu uzy s ka nia ko rzy œci. Nie
da siê bo wiem za prze czyæ, ¿e ofe ro wa nie tej us ³u gi ma wp³yw na stan dard ho te lu, a co
za tym idzie – prze k³a da siê ono na ce nê po ko ju.

Po wy ¿ sza in ter pre ta cja jest przy jê ta tak ¿e w orze cz ni ctwie pol skich s¹ dów. Przy k³a -
dem mo ¿e tu byæ cho cia¿ by wy rok S¹ du Ape la cyj ne go w War sza wie z dnia 8 paŸ dzier ni -
ka 2004 r., sygn. akt VI ACa 62/04. S¹d ten roz strzy ga³, czy pub li cz ne od twa rza nie
pro gra mów ra dio wych i te le wi zyj nych w po ko jach ho te lo wych wi¹ ¿e siê z osi¹ ga niem
ko rzy œci ma j¹t ko wych przez w³a œci cie la ho te lu, od cze go jest uza le¿ nio ne w pol skim
pra wie po bie ra nie wy na gro dze nia za pub li cz ne od twa rza nie ut wo rów na da wa nych
w tych pro gra mach (art. 24 ust. 2 usta wy o pra wie au tor skim i pra wach po kre wnych).
W wy ro ku tym po twier dzo no, i¿ umie sz cze nie od bior ni ków w ho te lach wi¹ ¿e siê
z osi¹ ga niem ko rzy œci ma j¹t ko wych al bo wiem wp³y wa na atrak cyj noœæ ofer ty ho te lo -
wej, pod wy¿ sza stan dard ho te lu i wp³y wa bez po œre dnio na uzy s ka nie wy ¿ szej ka te go rii
gwiaz dko wej ho te lu, zgo d nie z roz po rz¹ dze niem Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z dnia
19 sier pnia 2004 r. w spra wie obie k tów ho te lar skich i in nych obie k tów, w któ rych s¹
œwiad czo ne us ³u gi ho te lar skie. Cho dzi tu m.in. o obo wi¹ zek za pe wnie nia in sta la cji
radiowo-telewizyjnej przy sto so wa nej do od bio ru pro gra mów lo kal nych i sa te li tar nych,
a wiêc nie tyl ko o sa mo do star cze nie urz¹ dzeñ od bior czych, ale te¿ za pe wnie nie mo¿ li -
wo œci fak ty cz ne go od bio ru pro gra mu.
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Tak wiêc co do za sa dy, w przy pad ku pu b li cz ne go od twa rza nia pro gra mów ra dio -
wych i te le wi zyj nych w po ko ju ho te lo wym, up ra w nio nym z ty tu ³u praw au tor skich
i praw po kre w nych przy s³u gu je wy na gro dze nie. Oczy wi œ cie od twa rza nie do ko ny wa ne
za po mo c¹ od bior ni ków znaj du j¹ cych siê w pu b li cz nie do stêp nych czê œciach ho te lu
(lob by, re stau ra cja itp.) bê dzie za w sze mia ³o cha rak ter pu b li cz ne go od twa rza nia i ta k -
¿e bê dzie pod le gaæ wy na gro dze niu.

Po nie wa¿ li cz ba twór ców, ar ty stów wy ko naw ców i pro du cen tów fo no gra mów, któ -
rych do b ra in te lek tu al ne s¹ wy ko rzy sty wa ne w pro gra mach te le wi zyj nych jest zna cz -
na, sto so w ne umo wy mo g¹ zo staæ za war te za po œre d ni c twem or ga ni za cji zbio ro we go
za rz¹ dza nia pra wa mi au tor ski mi i pra wa mi po kre w ny mi. Li sta or ga ni za cji, po sia da -
j¹ cych ze zwo le nie mi ni stra w³a œci we go do spraw kul tu ry i ochro ny dzie dzi c twa na ro -
do we go (udzie lo ne zgo d nie z art. 104 ust. 3 usta wy o pra wie au tor skim i pra wach
po kre w nych), wraz z in for ma cj¹ na te mat za kre su te go ze zwo le nia, znaj du je siê na
stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi c twa Na ro do we go
http://www.mkidn.gov.pl/web si te/do cu ment/? docld=443

Je ¿e li na to miast cho dzi o na daw ców, to ze zwo le nie po win no byæ uzy s ka ne bez po -
œre d nio od ka ¿ de go z nich.

Mam na dzie jê, ¿e uz na Pan Mar sza ³ek po wy ¿ sze wy ja œ nie nia za sa tys fak cjo nu j¹ ce.

Z po wa ¿a niem
Bogdan Zdrojewski
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Oœ wiad cze nie se na tor Bar ba ry Bo rys-Da miêc kiej

skie ro wa ne do pre ze sa za rz¹ du,
dy rek to ra ge ne ral ne go Pol skich Li nii Lot ni czych LOT Da riu sza No wa ka

Sza no w ny Pa nie Pre ze sie!
W zwi¹z ku z przy s³u gu j¹ cym se na to ro wi RP pra wem sk³a d a nia oœ wiad -

czeñ i in ter pe la cji bar dzo pro szê o jak naj szyb sz¹ od po wie dŸ na na stê pu j¹ ce
py ta nie. Dla cze go na po k³a d ach sa mo lo tów re j so wych PLL LOT na li nii War -
sza wa–Wil no–War sza wa nie roz po w sze ch nia siê je dy nej co dzien nej ga ze ty
w jê zy ku pol skim „Ku rier Wi le ñ ski”, wy da wa nej z tak du ¿ym tru dem przez Po -
la ków za mie sz ka ³ych w Wil nie i wspó³ fi nan so wa nej przez Se nat RP po przez
Fun da cjê „Po moc Po la kom na Wscho dzie”?

Prze ko na ³am siê o tym oso bi œcie, po ko nu j¹c tê tra sê. Otrzy mu jê ró w nie¿
py ta nia od Po la ków po dró ¿u j¹ cych pañ stwa sa mo lo ta mi do ro dzin i w in te re -
sach. Po la cy mie sz ka j¹ cy na Lit wie czy ni¹ wie le sta rañ o za cho wa nie jê zy ka
pol skie go, po ro zu mie wa nie siê nim i czer pa nie in for ma cji z piœ mien ni ctwa
w jê zy ku przod ków. Po la cy s¹ roz ¿a le ni i czu j¹ siê se ko wa ni, gdy¿ na po k³a -
dach pol skich sa mo lo tów pro po nu je siê po dró¿ nym li tew skie ga ze ty w jê zy ku 
li tew skim! A gdzie s¹ pol skie ga ze ty?!

Pro szê wiêc Pa na o jak naj szyb sze za jê cie sta no wi s ka w tej spra wie i na -
pra wie nie „wpad ki”. Za ³a go dzi to fru stra cjê spo ³e cz no œci pol skiej i po czu cie
nie spra wie d li wo œci.

Na wia sem mó wi¹c, „Ku rier Wi le ñ ski” swe go cza su wie le zro bi³ dla LOT.
Na le ¿a ³o by to do ce niæ. Za ³¹ czam pi s mo z „Ku rie ra Wi le ñ skie go”.

Bar ba ra Bo rys -Da miêc ka

OdpowiedŸ

War sza wa, 23.06.2008 r.

Sz. P. Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pi s mo Wi ce mar sza³ ka Se na tu, Pa ni Kry sty ny Bo che nek, z dnia

12 czer wca 2008 r. od no œ nie tek s tu oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa ni¹ Se na tor Bar -
ba rê Bo rys-Da miêck¹ pod czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer w ca 2008 ro -
ku, a do ty cz¹ ce go nieroz po w sze ch nia nia na po k³a d ach sa mo lo tów PLL LOT ga ze ty
„Ku rier Wi le ñ ski” na tra sie War sza wa–Wil no–War sza wa up rzej mie in for mu jê, ¿e za -
j¹ ³em siê ju¿ t¹ spra w¹, a sto so wa ne wy ja œ nie nia z³o ¿y ³em w in dy wi du al nym piœ mie do
Pa ni Se na tor Bo rys-Da miêc kiej z dnia 12 czer w ca 2008 ro ku.

Tre œæ pi s ma do Pa ni Se na tor prze sy ³am Pa nu Mar sza³ ko wi w za ³¹ cze niu.
Je d no cze œ nie, ser de cz nie dziê ku jê za pi s mo w tej spra wie ze stro ny Pa na Mar -

sza³ ka.

Z po wa ¿a niem
Dariusz Nowak
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Za³¹cznik

PISMO
PREZESA ZARZ¥DU
PLL LOT

War sza wa, 12.06.2008 r.

Sz. P. Bar ba ra Bo rys-Da miêc ka
Se na tor Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Senator,
w od po wie dzi na pi s mo z dnia 4 czer w ca 2008 r. od no œ nie nieroz pow sze chnia nia na 

po k³a d ach sa mo lo tów PLL LOT ga ze ty „Ku rier Wi le ñ ski” na tra sie War sza wa–Wil -
no–War sza wa up rzej mie in for mu jê, i¿ na po k³a d ach na szych sa mo lo tów na tej tra sie
do stêp ne s¹ wszy s t kie pol skie ty tu ³y dzien ni ków, ta kie jak: „Rzecz po spo li ta”, „Ga ze ta
Wy bor cza”, „Puls Biz ne su”, „Ga ze ta Pra w na”, „Dzien nik”, „Pol ska The Ti mes” oraz dwa
ty tu ³y li tew skie – „Lie tu vos Ry tas” i „Re spu b li ka”.

W spra wie „Ku rie ra Wi le ñ skie go”, pra g nê Pa ni¹ Se na tor za pe w niæ, i¿ PLL LOT do ce -
nia j¹ wa gê te go je dy ne go dzien ni ka wy da wa ne go w jê zy ku pol skim na te re nach le -
¿¹ cych na wschód od Pol ski. W chwi li obe c nej trwa j¹ roz mo wy do ty cz¹ ce
wpro wa dze nia „Ku rie ra Wi le ñ skie go” na po k³a dy sa mo lo tów LOT-u na tra sie miê dzy
Wil nem a War sza w¹. Zgo d nie z do tych cza so wy mi usta le nia mi dzien nik ten bê dzie do -
stêp ny na po k³a d ach na szych sa mo lo tów ju¿ w naj bli¿ szym cza sie, czy li do ko ñ ca bie -
¿¹ ce go ro ku.

Je d no cze œ nie ser de cz nie dziê ku jê za Pa ni pi s mo w tej spra wie oraz za war te w nim
su ge stie.

Z po wa ¿a niem
Da riusz No wak
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Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Daj cza ka

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
mi ni stra spraw we w nê trz nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty ny

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê do Pa na z pro œb¹ o wy ja œ nie nie przy czyn prze wlek ³e go pro -

wa dze nia po stê po wañ do ty cz¹ cych do fi nan so wa nia in for ma ty za cji dzia ³al -
no œci pod mio tów re a li zu j¹ cych za da nia pu b li cz ne.

Zgo d nie z §11 roz po rz¹ dze nia mi ni stra spraw we w nê trz nych i ad mi ni stra cji 
z dnia 14 mar ca 2006 r. w spra wie kry te riów i try bu prze zna cza nia oraz roz li -
cza nia œrod ków fi nan so wych na in for ma ty za cjê, DzU nr 53, poz. 388 ze zmia na -
mi, wy da ne go na pod sta wie art. 12 ust. 6 usta wy z dnia 17 lu te go 2005 r.
o in for ma ty za cji dzia ³al no œci pod mio tów re a li zu j¹ cych za da nia pu b li cz ne, DzU
nr 64, poz. 565 ze zmia na mi, w ter mi nie trzech mie siê cy od dnia 31 mar ca lub
30 li s to pa da – ter mi ny na sk³a d a nie wnio s ków o do fi nan so wa nie pro jek tów in -
for ma ty cz nych – mi ni ster two rzy li sty ran kin go we, w któ rych wska zu je naj lep -
sze pro jek ty in for ma ty cz ne do do fi nan so wa nia. Li sty ran kin go we pu b li ko wa ne
s¹ w Biu le ty nie In for ma cji Pu b li cz nej Mi ni ster stwa Spraw We w nê trz nych i Ad -
mi ni stra cji. Z ko lei de cy z jê o do fi nan so wa niu pro jek tów mi ni ster po de j mu je
w ci¹ gu mie si¹ ca od dnia we jœ cia w ¿y cie usta wy bu d¿ e to wej.

Sk³a da j¹c wnio sek o do fi nan so wa nie pro jek tu in for ma ty cz ne go w li s to -
pa dzie, ocze ki waæ by mo ¿ na, ¿e de cy z jê mi ni stra bê dzie mo ¿ na uzy s kaæ
w mar cu ko lej ne go ro ku. Nie ste ty, oka zu je siê, ¿e li sta ran kin go wa wnio s -
ków o do fi nan so wa nie przed siê w ziêæ in for ma ty cz nych, z³o ¿o nych w ter mi -
nie do dnia 31 mar ca 2007 r., opu b li ko wa na zo sta ³a na stro nach
in ter ne to wych mi ni ster stwa do pie ro dnia 16 sty cz nia 2008 r., zaœ de cy z ja
mi ni stra w spra wie przy zna nia do fi nan so wa nia dla tej tu ry wnio s ków za -
pad ³a 16 kwiet nia bie ¿¹ ce go ro ku – opu b li ko wa na na stro nach in ter ne to -
wych 6 ma ja. Je ¿e li na to miast cho dzi o wnio s ki z³o ¿o ne w ter mi nie do ko ñ ca 
mie si¹ ca li s to pa da ubieg ³e go ro ku, na ra zie nie wia do mo nic. In for ma cji na
stro nach in ter ne to wych brak, nie mo ¿ na jej te¿ uzy s kaæ od pra co w ni ków mi -
ni ster stwa.

Pa nie Mi ni strze, przy pu sz czam, ¿e nie zda je Pan so bie spra wy, jak bar -
dzo pod mio ty re a li zu j¹ ce za da nia pu b li cz ne cze ka j¹ na Pa na de cy z jê i jak
wie le od niej za le ¿y.

Wie le je d no stek, li cz¹c na do fi nan so wa nie, wstrzy ma ³o za ku py z w³a s -
nych œrod ków, mi mo i¿ utrud nia im to zna cz nie co dzien n¹ pra cê – przy k³a d o -
wo pra cu j¹ w opar ciu o prze sta rza ³y, nie wy dol ny park ma szy no wy. Nie
chc¹c sza fo waæ pie ni¹ dzem pu b li cz nym, cze ka j¹ na Pa na roz strzy g niê cie.
Nie do ko nu j¹ wy dat ków, w przy pad ku któ rych z³o ¿y ³y wnio sek o do fi nan so -
wa nie, li cz¹c, i¿ œrod ki w³a s ne bê d¹ mog ³y wy ko rzy staæ na in ne ce le.

Za nie po ko je nie bu dzi fakt, ¿e wspo mnia ne prze pi sy nie s¹, nie ste ty, je dy -
ny mi mar twy mi za pi sa mi nie zre a li zo wa ny mi przez mi ni stra spraw we w nê trz -
nych i ad mi ni stra cji. Po do b nie wy gl¹ da spra wa opi nio wa nia sym bo li,
o któ rych mo wa w usta wie z dnia 21 gru d nia 1978 r. o od zna kach i mun du rach 
– DzU Nr 31, poz. 130 ze zmia na mi. W myœl art. 3 te j ¿e usta wy je d no st ki sa mo -
rz¹ du te ry to rial ne go mo g¹ usta na wiaæ w³a s ne her by, fla gi, em ble ma ty oraz in -
sy g nia i in ne sym bo le, je d nak wzo ry tych sym bo li wy ma ga j¹ za o pi nio wa nia
przez mi ni stra w³a œci we go do spraw ad mi ni stra cji pu b li cz nej. Zgo d nie z za pi -
sa mi usta wy, opi nia mi ni stra po win na zo staæ wy da na w ter mi nie trzech mie -
siê cy od dnia z³o ¿e nia wnio s ku o jej wy da nie. Nie ste ty, w prak ty ce oka zu je siê, 
¿e na przy k³ad gmi na, w któ rej mie sz kam, cze ka ³a na opi niê pó³ ro ku.

Pa nie Mi ni strze, sk¹d ta kie opóŸ nie nia? Dla cze go w mi ni ster stwie nie s¹
prze strze ga ne za pi sy usta wo we? Ja ki wzór, ja ki przy k³ad da wa ny jest z gó -
ry? Czy mo ¿ na ocze ki waæ od in nych prze strze ga nia prze pi sów, je ¿e li sa me -
mu siê ich nie prze strze ga?

Ocze ku jê wy czer pu j¹ cej i szcze gó ³o wej od po wie dzi od Pa na Mi ni stra.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
W³a dy s³aw Daj czak
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Od po wie dŸ

War sza wa, 14 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 12 czer wca 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-522/08), 

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa na W³a dy s³a wa
Dajcza ka pod czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer wca 2008 ro ku w spra wie
prze strze ga nia przez Mi ni stra SWiA ter mi nów w po stê po wa niach do ty cz¹ cych do fi nan -
so wa nia in for ma ty za cji dzia ³al no œci pod mio tów re a li zu j¹ cych za da nia pub li cz ne oraz
w za kre sie opi nio wa nia wzo rów sym bo li usta na wia nych przez je dno stki sa mo rz¹ du te -
ry to rial ne go, w opar ciu o sta no wis ko Ko mi sji He ral dy cz nej, up rzej mie przed sta wiam
na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Na wstê pie pra g nê po in for mo waæ, ¿e Mi ni ster Spraw We w nê trz nych i Ad mi ni stra -
cji do k³a da wszel kiej sta ran no œci, aby wp³y wa j¹ ce do MSWiA spra wy, w tym ró w nie¿
wska za ne w wy st¹ pie niu, by ³y roz pa try wa ne w wy ni ka j¹ cych z prze pi sów pra wa ter -
mi nach.

G³ó w nym po wo dem opóŸ nieñ w roz pa try wa niu i oce nia niu pro jek tów in for ma ty cz -
nych by ³o ogrom ne za in te re so wa nie pod mio tów ubie ga j¹ cych siê o ich do fi nan so wa nie
i zwi¹ za na z tym du ¿a li cz ba z³o ¿o nych wnio s ków. W dwóch ko lej nych tu rach (ma rzec
2007 ro ku i li s to pad 2007 ro ku) z³o ¿o no ich pra wie 270. Ca³ ko wi ta war toœæ pro jek tów
kil ku na sto kro t nie prze kro czy ³a kwo tê z bu d¿ e tu pa ñ stwa prze zna czo n¹ na ten cel. Du -
¿a li cz ba wnio s ków i ob szer na za war toœæ ka ¿ de go z nich spo wo do wa ³y, ¿e Ze spó³ po wo -
³a ny do ich oce ny nie by³ w sta nie do ko naæ sto so w nej ana li zy w wy zna czo nym ter mi nie.

Je d no cze œ nie, w trak cie prac Ze spo ³u po ja wi ³y siê wy ma ga j¹ ce do dat ko wych wy ja -
œ nieñ w¹t pli wo œci in ter pre ta cyj ne, do ty cz¹ ce mo ¿ li wo œci udzie le nia do fi nan so wa nia
niebê d¹ cym pod mio ta mi ad mi ni stra cji pu b li cz nej szpi ta lom, do któ rych od no sz¹ siê
ce le i dzia ³a nia Pla nu In for ma ty za cji Pa ñ stwa. Po nad to, z uwa gi na bar dzo du ¿¹ li cz bê
pod mio tów za d³u ¿o nych ubie ga j¹ cych siê o do fi nan so wa nie, ko nie cz na by ³a ró w nie¿
ana li za kon dy cji fi nan so wej pla có wek s³u¿ by zdro wia, w aspek cie przy dzie la nych œrod -
ków pu b li cz nych.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze up rzej mie in for mu jê, i¿ Mi ni ster stwo Spraw We w nê trz -
nych i Ad mi ni stra cji do ³o ¿y wszel kich sta rañ, aby ko lej ne tu ry z³o ¿o nych wnios ków by ³y
roz pa try wa ne ter mi no wo.

Od no sz¹c siê do kwe stii opi nio wa nia przez Mi ni stra Spraw We w nê trz nych i Ad mi -
ni stra cji wz o r ów sym bo li usta na wia nych przez je d no st ki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go
up rzej mie in for mu jê, ¿e zgo d nie z art. 3 ust. 4 usta wy z dnia 21 gru d nia 1978 ro ku
o od zna kach i mun du rach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z póŸn. zm.) opi nia mi ni stra w³a œci we go
do spraw ad mi ni stra cji pu b li cz nej wy da wa na jest w ter mi nie 3 mie siê cy od da ty z³o ¿e -
nia wnio s ku o jej wy da nie.

Prag nê je dnak ¿e za u wa ¿yæ, i¿ wy da nie przed mio to wej opi nii wy ma ga spe cja li sty cz -
nej wie dzy z dzie dzi ny he ral dy ki i wek sy lo lo gii oraz zba da nia zgo d no œci usta na wia nych 
sym bo li z miej sco w¹ tra dy cj¹ hi sto ry cz n¹.

Or ga nem opiniodawczo-doradczym mi ni stra w³a œci we go do spraw ad mi ni stra cji
pub li cz nej w po wy ¿ ej wska za nym za kre sie jest po wo ³y wa na w dro dze roz po rz¹ dze nia
Ko mi sja He ral dy cz na, w sk³ad któ rej zgo d nie z art. 2a ust. 2 cyt. wy ¿ ej usta wy wcho dz¹ 
oso by wy ró¿ nia j¹ ce siê wy so kim po zio mem wie dzy z za kre su he ral dy ki i wek sy lo lo gii,
przed sta wi cie le or ga ni za cji, któ rych sta tu to we ce le zwi¹ za ne s¹ z he ral dy k¹ i wek sy lo -
lo gi¹ oraz przed sta wi cie le je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e Mi ni ster Spraw We w nê trz nych i Ad mi ni stra cji wy da je opi -
nie o sym bo lach je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go bez zw³o cz nie po otrzy ma niu w³a -
œci wej uchwa ³y Ko mi sji He ral dy cz nej wraz z uza sa d nie niem.
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Wska zaæ je d na k ¿e na le ¿y, i¿ cz³on ko wie Ko mi sji He ral dy cz nej nie s¹ pra co w ni ka mi
MSWiA. Zgo d nie z § 6 pkt 1 roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 27 lip ca 1999 ro ku
w spra wie Ko mi sji He ral dy cz nej (Dz. U. Nr 70, poz. 779) Ko mi sja He ral dy cz na jest or -
ga nem ob ra du j¹ cym na po sie dze niach, zwo ³y wa nych przez Prze wo d ni cz¹ ce go Ko mi sji
w ra mach po trzeb. Ter mi ny po sie dzeñ do sto so wa ne s¹ do mo ¿ li wo œci uzy s ka nia quo -
rum, nie zbê d ne go do pod jê cia uchwa ³y. Po nad to, na czas pra cy Ko mi sji wp³y wa ró w -
nie¿ fakt, i¿ obe c nie dzia ³a ona w nie pe³ nym sk³a dzie.

Z wy ra za mi sza cun ku
MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na tor Ja ni ny Fe t liñ skiej

skie ro wa ne do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz oraz do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
mi ni stra spraw we w nê trz nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty ny

Po na wiam swo je oœ wiad cze nie z po prze d niej ka den cji, do ty cz¹ ce bez -
pie cze ñ stwa bio lo gi cz ne go oraz la b o r a to r iów trze ciej i czwar tej kla sy bez -
pie cze ñ stwa, po nie wa¿ pro ble my wy ma ga j¹ pil ne go roz wi¹ za nia.

Zgo d nie z „De ci sion No 2119/98/EC of the Eu ro pe an Par lia ment and of the 
Co un cil of 24 Sep tem ber 1998, set ting up a ne t work for the epi de mio lo gi cal su r -
ve il lan ce and con trol of com mu ni ca b le di se a ses in the Com mu ni ty” pa ñ stwa
cz³on kow skie Unii Eu ro pej skiej zo bo wi¹ za ne s¹ do spra wo wa nia nad zo ru nad 
cho ro ba mi za ka Ÿ ny mi na swo im te ry to rium. Aby Pol ska mog ³a wy wi¹ zaæ siê
z te go zo bo wi¹ za nia, po win na po sia daæ od po wie d ni¹ ba zê la bo ra to ryj n¹, po -
zwa la j¹ c¹ na szyb k¹ iden ty fi ka cjê nie bez pie cz nych czy n ni ków za ka Ÿ nych.

Je dy nym la bo ra to rium w kra ju ma j¹ cym trze ci po ziom bez pie cze ñ stwa 
bio lo gi cz ne go, BSL -3, jest la bo ra to rium woj sko we w Pu ³a wach. Na wet to
la bo ra to rium nie jest w pe³ ni zdol ne do pro wa dze nia ba dañ nie zna nych
i gro Ÿ nych czy n ni ków za ka Ÿ nych, po le ga j¹ cych na pe³ nej iden ty fi ka cji
wi ru sów, bak te rii lub in nych cz yn ni ków za ka Ÿ nych z za sto so wa niem me -
tod izo la cji, mi kro sko pii elek tro no wej oraz me tod mo le ku lar nych – ba da nia 
kw a s ów nu k le i no wych, czy li in for ma cji ge ne ty cz nej za ra z ków.

Pol ska ma prze sta rza ³¹ ba zê la bo ra to ryj n¹ oraz nie po sia da ¿a d ne go la bo -
ra to rium ma j¹ ce go trze ci po ziom bez pie cze ñ stwa bio lo gi cz ne go, BSL -3, któ re
pra co wa ³o by na po trze by lu d no œci cy wil nej.

Po trze ba stwo rze nia ta kie go la bo ra to rium wy ni ka z za gro ¿e nia ata ka mi
ter ro ry sty cz ny mi (bro ni¹ bio lo gi cz n¹) na Pol skê z po wo du udzia ³u na szej ar -
mii w woj sko wych mi sjach po ko jo wych po za gra ni ca mi kra ju, a ta k ¿e z mi -
gra cji grup lu d no œci po ca ³ym œwie cie, co mo ¿e skut ko waæ przy wie zie niem
gro Ÿ nych cho rób za ka Ÿ nych nie wy stê pu j¹ cych obe c nie na te re nie Pol ski. Ko -
lej nym ar gu men tem prze ma wia j¹ cym za stwo rze niem ta kie go la bo ra to rium
jest ko nie cz noœæ mo ni to ro wa nia ch o r ób zo o no ty cz nych oraz pa t o g e nów po -
ten cjal nie zo o no ty cz nych (SARS, wi ru so we go r¹ cz ki krwo to cz ne, pta sia gry -
pa oraz in ne pa to ge ny o po ten cjal no œci wy wo ³a nia ch o rób u lu dzi).

Zgo d nie z roz po rz¹ dze niem mi ni stra œro do wi s ka z dnia 29 li s to pa da
2002 r., DzU z 2002 r. Nr 212, poz. 1798, pra ce z czyn ni ka mi wy so ce za ka Ÿ -
ny mi po win ny byæ wy ko ny wa ne w la bo ra to riach o od po wie d nim po zio mie
bez pie cze ñ stwa bio lo gi cz ne go. W zwi¹z ku z tym nie zbê d ne jest, aby w Pa ñ -
stwo wym Za k³a dzie Hi gie ny, cen tral nej pla ców ce pro wa dz¹ cej nad zór epi de -
mio lo gi cz ny na po trze by Pa ñ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej, fun k cjo no wa ³y
la bo ra to ria kla sy BSL -3.

W 2005 r. Pa ñ stwo wy Za k³ad Hi gie ny dziê ki œrod kom uzy s ka nym z Mi ni -
ster stwa Na u ki i In for ma ty za cji przy st¹ pi³ do re a li za cji in we sty cji bu dow la -
nej „Ad ap ta cja i mo der ni za cja po mie sz czeñ IV piê tra bu dyn ku AB w ce lu
ut wo rze nia la bo ra to rium trze cie go po zio mu bez pie cze ñ stwa bio lo gi cz ne go
(BSL -3)”. Do uko ñ cze nia te go pro jek tu po trzeb ne s¹ do dat ko we fun du sze
w ce lu do pro wa dze nia roz bu do wy la bo ra to rium do sta nu po zwa la j¹ ce go na
wy ko ny wa nie ba dañ dia gno sty cz nych w kie run ku iden ty fi ka cji czyn ni ków
wi ru so wych i bak te ryj nych sta no wi¹ cych po ten cjal ne za gro ¿e nie dla lu d no -
œci. Pra ca z ta ki mi czyn ni ka mi wy ma ga la bo ra to rium BSL -3.

Po mi mo wie lo kro t nych wy st¹ pieñ Pa ñ stwo we go Za k³a du Hi gie ny nie wy -
a sy g no wa no œr od k ów nie zbê d nych do do ko ñ cze nia tej in we sty cji oraz wy po -
sa ¿e nia la bo ra to rium.

Pa ñ stwo wy Za k³ad Hi gie ny jest je dy n¹ je d no stk¹ pod le ga j¹ c¹ Mi ni ster stwu
Zdro wia, któ ra w³¹ czo na jest w cen tral ny sy s tem bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa.

W zwi¹z ku z tym chcê po no wiæ py ta nia z po prze d niej ka den cji i pro siæ Pañ -
stwa Mi n i strów o wy czer pu j¹ c¹ od po wie dŸ na te py ta nia.

Dla cze go Pol ska nie po sia da sy s te mu bez pie cze ñ stwa bio lo gi cz ne go oraz
la b o r a to r iów trze ciej i czwar tej kla sy bez pie cze ñ stwa bio lo gi cz ne go?

Dla cze go, po mi mo li cz nych wy st¹ pieñ ze stro ny Pa ñ stwo we go Za k³a du
Hi gie ny oraz wy zna cze nia przez g³ó wne go in spek to ra sa ni tar ne go w 2003 r.
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tej je d no st ki do wy ko ny wa nia ba dañ w kie run ku wy so ce za ka Ÿ nych cz yn ni -
ków sta no wi¹ cych du ¿e za gro ¿e nie dla ca ³e go spo ³e cze ñ stwa, nie wy a sy g no -
wa no œr od k ów nie zbê d nych do do ko ñ cze nia in we sty cji i wy po sa ¿e nia
la bo ra to rium BSL -3? Ta k ¿e ja ko se na tor RP zg³a sza ³am w de ba cie sto so wn¹
po praw kê do usta wy bu d¿ e to wej na 2008 r., lecz g³o sa mi Plat for my Oby wa -
tel skiej zo sta ³a ona od rzu co na.

Dla cze go w ro ku 2006 prze zna czo no su mê 6 mi li o nów z³ na mo der ni za cjê
la bo ra to rium In spek cji Sa ni tar nej w War sza wie przy uli cy No wo gro dz kiej
z prze zna cze niem na po trze by dia gno sty ki zwi¹ za nej z mo ¿ li wo œci¹ wy -
st¹ pie nia pan de mii gry py lub za ka ¿eñ pta si¹ gry p¹ u lu dzi, a nie do fi nan so -
wa no Pa ñ stwo we go Za k³a du Hi gie ny, zw³a sz cza ¿e Kra jo wy Oœ ro dek do
spraw Gry py znaj du je siê w Pa ñ stwo wym Za k³a dzie Hi gie ny?

Jak wy gl¹ da plan szyb kiej na pra wy tej za trwa ¿a j¹ cej sy tu a cji i kto od po -
wia da za je go re a li za cjê?

Z po wa ¿a niem
Ja ni na Fe t liñ ska

Od po wie dŸ
MINISTRA ZDROWIA

War sza wa, 2008.07.03

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z na de s³a ny mi, przy piœ mie z 12 czer w ca 2008 r. Nr BPS/ DSK-043-537/08,

oœ wiad cze nia mi Pa ni Se na tor Ja ni ny Fe t liñ skiej, od no sz¹c siê do za py ta nia w spra wie
bez pie cze ñ stwa bio lo gi cz ne go oraz la b o r a to r iów trze ciej i czwar tej kla sy bez pie -
cze ñ stwa, up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Na wstê pie na le ¿y za zna czyæ, ¿e za ga d nie nia ca ³o œci nad zo ru epi de mio lo gi cz ne go
nad za ka ¿e nia mi i cho ro ba mi za ka Ÿ ny mi u lu dzi w Pol sce obe j mu j¹ ce re je stra cjê, za -
po bie ga nie i zwal cza nie cho r ób za ka Ÿ nych i za ka ¿eñ, na le ¿¹ w ca ³o œci do w³a œci wo œci
or ga nów Pa ñ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej. Wy ni ka to wprost z prze pi sów usta wy
z dnia 14 mar ca 1985 r. o Pa ñ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122,
poz. 851, z póŸn. zm.) oraz pr ze pi s ów usta wy z dnia 6 wrze œ nia 2001 r. o cho ro bach za -
ka Ÿ nych i za ka ¿e niach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z póŸn. zm.). Za da nia te s¹ obe c nie
wy ko ny wa ne przez po wia to we i wo je w ó d z kie sta cje sa ni tar no-epi de mio lo gicz ne oraz
wspó³ dzia ³a j¹ ce spe cja li sty cz ne po ra d nie w³a œci we w za kre sie gru Ÿ li cy i cho rób prze no -
szo nych dro g¹ p³cio w¹.

W ce lu za pe w nie nia swo i sto œci nad zo ru epi de mio lo gi cz ne go nad cho ro ba mi za kaŸ -
ny mi i za ka ¿e nia mi w 16 wo je wó dz k ich sta cjach sa ni tar no-epi de mio lo gicz nych dzia ³a j¹
pod leg ³e Mi ni stro wi Zdro wia la bo ra to ria Pa ñ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej wy ko nu j¹ ce
ba da nia w za kre sie mi kro bio lo gii kli ni cz nej do ce l ów nad zo ru epi de mio lo gi cz ne go (ba -
da nia u osób po de j rza nych o za cho ro wa nie, no si cie li oraz do ce lów mi kro bio lo gi cz ne go 
we ry fi ko wa nia roz po z nañ kli ni cz nych). La bo ra to ria PIS wspó³ pra cu j¹ w za kre sie uza -
sa d nio nym ce la mi nad zo ru epi de mio lo gi cz ne go, zgo d ny mi z dy rek ty wa mi UE, z la bo -
ra to ria mi oœ ro d k ów re fe ren cyj nych i in st y tu tów na uko wo-ba daw czych dzia ³a j¹ cych
w ob sza rze ochro ny zdro wia m.in. In sty tu tem Gru Ÿ li cy i Cho rób P³uc, Cen trum Dia -
gno sty ki i Le cze nia Ch o rób Prze no szo nych Dro g¹ P³cio w¹, Na ro do wym In sty tu tem Le -
ków, Na ro do wym In sty tu tem Zdro wia Pu b li cz ne go-Pa ñ stwo wym Za k³a dem Hi gie ny,
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In sty tu tem Me dy cy ny Mor skiej i Tro pi kal nej w Gdy ni oraz la bo ra to ria mi In spek cji We -
te ry na ryj nej, a ta k ¿e la bo ra to ria mi woj sko wy mi Woj sko we go In sty tu tu Hi gie ny i Epi -
de mio lo gii (w Pu ³a wach oraz w War sza wie). Fun k cje ko or dy nu j¹ ce ca ³oœæ form
nad zo ru nad cho ro ba mi za ka Ÿ ny mi i za ka ¿e nia mi, w za kre sie wy ni ka j¹ cym z kom pe -
ten cji Pa ñ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej, wy ko nu je G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny na pod -
sta wie art. 12a usta wy z dnia 14 mar ca 1985 r. o Pa ñ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej (Dz.
U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z póŸn. zm.).

Pra g nê wy ja œ niæ, ¿e stro na pol ska pod jê ³a sze reg zo bo wi¹ zañ na are nie UE, ta k ¿e
w za kre sie przy go to wañ do li k wi da cji sk ut k ów pan de mii gry py, któ re to dzia ³a nia s¹
prio ry te tem dla in nych kr a jów cz³on kow skich. Up rzej mie in for mu jê, ¿e pol skie s³u¿ by
sa ni tar ne, od po wie dzial ne za za bez pie cze nie prze ci w e pi de mi cz ne, wraz z cz³on ka mi
Kra jo we go Ko mi te tu ds. Pan de mii Gry py do k³a da j¹ wszel kich sta rañ, aby w mia rê mo¿ -
li wo œci dzia ³a nia te kon ty nu o waæ, co wi¹ ¿e siê je d nak z du ¿y mi na k³a da mi fi nan so -
wy mi. Je d nym z g³ó wn ych za dañ, zgo d nie z re ko men da cja mi WHO, by ³o jak naj szyb sze 
wzmoc nie nie mo ¿ li wo œci je d ne go ze 122 Kra jo wych Oœ r od ków ds. Gry py, cz³on k ów
Glo bal In flu en za Su rve il lan ce Ne t work, po przez pod nie sie nie po zio mu bez pie cze ñ stwa
kra jo we go la bo ra to rium re fe ren cyj ne go ds. gry py do po zio mu BSL 3 wraz ze zwiê k sze -
niem je go po wie rzch ni i za pe w nie niem do dat ko we go per so ne lu. G³ó wny In spek tor Sa -
ni tar ny nie ma je d nak wp³y wu na roz wi¹ za nia or ga ni za cyj ne przy jê te w pod mio tach
nie wcho dz¹ cych w sk³ad struk tu ry Pa ñ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej i nie jest je go za -
da niem in ge ro wa nie w te roz wi¹ za nia. Tym nie mniej, wy cho dz¹c na prze ciw po trze bom
i w uz go d nie niu z Kie ro w ni kiem Kra jo we go Oœ rod ka ds. Gry py, pod jê to de cy z jê o jak
naj szyb szej mo der ni za cji la bo ra to rium PIS w War sza wie przy ul. No wo gro dz kiej z prze -
zna cze niem na po trze by dia gno sty ki zwi¹ za nej z mo ¿ li wo œci¹ wy st¹ pie nia pan de mii
gry py dla wy mie nio ne go wy ¿ ej Oœ rod ka. Do cza su uru cho mie nia la bo ra to rium, wy po -
¿y czo no dla po trzeb Kra jo we go Oœ rod ka ds. Gry py czê œæ spe cja li sty cz ne go sprzê tu
i prze ka za no od po wie d nie od czyn ni ki do dia gno sty ki wi ru sa H5N1.

Na le ¿y ta k ¿e pod kre œ liæ, ¿e je d nym z czy n ni ków wy ma ga j¹ cych du ¿ych na k³a dów
fi nan so wych na mo der ni za cjê i od po wie d nie wy po sa ¿e nie la bo ra to riów Pa ñ stwo wej In -
spek cji Sa ni tar nej w no wo cze s n¹ apa ra tu rê dia gno sty cz n¹, od czyn ni ki oraz œrod ki in -
dy wi du al nej ochro ny by ³a ko nie cz noœæ pro wa dze nia, wy ma ga ne go w kra jach
eu ro pej skich, sy s te mu nad zo ru nad gry p¹ Sen ti nel. W chwi li obe c nej la bo ra to ria wi ru -
so lo gi cz ne wo je wó dz kich sta cji sa ni tar no-epi de mio lo gi cz nych s¹ ju¿ w³¹ czo ne do te go
sy s te mu i wspó³ pra cu j¹ w pe³ ni z Kra jo wym Oœ rod kiem ds. Gry py.

Uzy s ka ne na po pra wê ba zy la bo ra to ryj nej PIS œrod ki fi nan so we po cho dzi ³y w wiê k -
szo œci z re zer wy ce lo wej wnio s ko wa nej przez G³ó wne go In spek to ra Sa ni tar ne go. Pa ñ -
stwo wa In spek cja Sa ni tar na nie mog ³a wy dat ko waæ ich na in ny cel, ani ¿ e li
sfor mu ³o wa ny we wnio s ku do Mi ni ster stwa Fi na n sów i na in ne za da nia spo za dzia ³al -
no œci PIS, a w sz cz e gól no œci nie mog ³y zo staæ prze zna czo ne dla po trzeb Pa ñ stwo we go
Za k³a du Hi gie ny, lub in nej je d no st ki na u ko wo-ba daw czej. G³ó wny In spek to rat Sa ni -
tar ny nie jest dys po nen tem œro d k ów fi nan so wych w stop niu umo ¿ li wia j¹ cym fi nan so -
wa nie dzia ³añ je d no stek ze w nê trz nych. Mo ¿e on je dy nie za wie raæ umo wy na re a li za cjê
okre œ lo nych za dañ z ty mi je d no st ka mi i nie do ty czy to oczy wi œ cie wy ³¹ cz nie pod mio tu,
ja kim jest Na ro do wy In sty tut Zdro wia Pu blicz ne go-Pa ñstwo wy Za k³a d Hi gie ny. G³ó wny
In spek tor Sa ni tar ny wie lo kro t nie po pie ra³ je d nak sta ra nia Kie ro w ni c twa Pa ñ stwo we -
go Za k³a du Hi gie ny ma j¹ ce na ce lu mo der ni za cjê is t nie j¹ ce go w tej pla ców ce la bo ra to -
rium i uzy s ka nie przez nie bez pie cze ñ stwa bio lo gi cz ne go na po zio mie BSL 3. Je d nym
z ta kich dzia ³añ by ³o wy st¹ pie nie do Prze wo d ni cz¹ ce go Ko mi te tu Of f se to we go oraz Mi ni -
ster stwa Go spo dar ki, w kt ó rym G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny wska za³ Pa ñ stwo wy Za k³ad
Hi gie ny ja ko pl a có w kê na u ko wo-ba dawcz¹ naj le piej w tam tym okre sie (2003 r.) przy go to -
wa n¹ do dia gno sty ki gro Ÿ nych cho rób o etio lo gii bak te ryj nej b¹dŸ wi ru so wej. Z po sia da -
nych do ku m en tów wy ni ka, ¿e udzie lo no zde cy do wa ne go po par cia wnio s ko wi PZH
o przy zna nie z fun du szu gra n t ów of f se to wych œr o d k ów na po wsta nie la bo ra to rium BSL 3.

Wo bec po wy ¿ szych wy ja œ nieñ, wska zu j¹ cych na ko nie cz noœæ re a li zo wa nia przez
Pa ñ stwo w¹ In spek cjê Sa ni tar n¹ sze re gu za dañ, ale ta k ¿e na po de j mo wa ne przez G³ó -
wne go In spek to ra Sa ni tar ne go dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu mo der ni za cjê la bo ra to rium
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w NIZP–PZH i œcis ³¹ wspó³ pra cê w za kre sie dia gno sty ki la bo ra to ryj nej, zdzi wie nie bu -
dzi za rzut Pa ni Se na tor Fe t liñ skiej, sfor mu ³o wa ny w po sta ci py ta nia: „Dla cze go w ro ku
2006 prze zna czo no su mê 6 mi li o nów z³ na mo der ni za cjê la bo ra to rium PIS w War sza wie
przy ul. No wo gro dz kiej z prze zna cze niem na po trze by dia gno sty ki zwi¹ za nej z mo ¿ li wo -
œci¹ wy st¹ pie nia pan de mii gry py lub za ka ¿eñ pta si¹ gry p¹ u lu dzi, a nie do fi nan so wa -
no PZH, zw³a sz cza, ¿e Kra jo wy Oœ ro dek do spraw Gry py znaj du je siê w PZH?”.

Do dat ko wo na le ¿y wy ja œ niæ, ¿e Pa ñ stwo wa In spek cja Sa ni tar na, dzia ³a j¹c w ra -
mach eu ro pej skie go sy s te mu nad zo ru epi de mio lo gi cz ne go zo bo wi¹ za na by ³a do po pra -
wy sta nu te ch ni cz ne go i ta kie go wy po sa ¿e nia la bo ra to riów znaj du j¹ cych siê w jej
struk tu rach, aby spe³ nia ³y one wy mo gi sta wia ne te go ty pu pla ców kom w pa ñ stwach
Unii Eu ro pej skiej. W sz cz e gó l no œci obo wi¹ zek ta ki na ³o ¿o ny zo sta³ prze pi sa mi roz po -
rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 22 kwiet nia 2005 r. w spra wie szko d li wych czyn ni k -
ów bio lo gi cz nych dla zdro wia w œro do wi s ku pra cy oraz ochro ny zdro wia pra c o wni ków
za wo do wo na ra ¿o nych na te czyn ni ki (Dz. U. Nr 81, poz. 716, z póŸn. zm.) im ple men tu -
j¹ ce go w pe³ nym kszta³ cie dy rek ty wê Nr 2000/54/WE w spra wie ochro ny pra co wni -
ków przed ry zy kiem zwi¹ za nym z na ra ¿e niem na dzia ³a nie cz yn ni ków bio lo gi cz nych
w miej scu pra cy, w zwi¹z ku z przy st¹ pie niem Pol ski do Unii Eu ro pej skiej w dniu 1 ma -
ja 2004 r. (za ga d nie nia zwi¹ za ne z do sto so wa niem la bo r a t o r iów do ww. pr ze p i s ów sze -
ro ko opi sa no w skie ro wa nym do Mar sza³ ka Se j mu RP przez Mi ni stra Zdro wia w piœ mie
z dnia 14.06.2007 r. znak GI S-EP-076-44-TSz/07, a ta k ¿e od po wia da j¹c na wcze œ niej -
sze in ter pe la cje Pa ni Se na tor). W opar ciu o mo der ni zo wa ne i do sto so wy wa ne do od po -
wie d nich wy mo gów la bo ra to ria Pa ñ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej pod jê te zo sta ³y
dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu ut wo rze nie sie ci la b o ra to riów dla po trzeb nad zo ru epi de mio -
lo gi cz ne go nad cho ro ba mi za ka Ÿ ny mi i za ka ¿e nia mi z uw zglê d nie niem:

· cho rób za ka Ÿ nych, któ re sta no wi ³y (dur brzu sz ny, dur osut ko wy, b³o ni ca), sta no --
wi¹ (np. sal mo nel lo zy od zwie r zê ce, in wa zyj na cho ro ba me nin go ko ko wa), lub po --
ten cjal nie mo g¹ sta no wiæ is tot ny pro blem epi de mio lo gi cz ny (np. SARS, we ro cy to --
tok sy cz ne i en te ro krwo to cz ne se ro ty py Es che ri chia co li, nie któ re po wo du j¹ ce
skraj nie ciê ¿ kie ze spo ³y kli ni cz ne po sta cie in wa zyj nych za ka ¿eñ pa cior kow co --
wych i me nin go ko ko wych) itp.,

· czyn ni ków cho ro bo twór czych i cho rób no wych lub nie do sta te cz nie ro ze zna nych
(np. li ste rio za, kam py lo bak te rio za, bie gun ki o etio lo gii wi ru so wej, b¹b lo wi ce),

· czyn ni ków cho ro bo twór czych o po ten cjal nym bio ter ro ry sty cz nym za sto so wa niu
lub szcze gól nie gro Ÿ nych w przy pad ku ich za wle cze nia do kra ju (np. w¹g lik).

Wszy s t kie wy mie nio ne cho ro by mie sz cz¹ siê w gru pach okre œ la nych przez Œwia to -
w¹ Or ga ni za cjê Zdro wia (WHO) ja ko „emer ging” – czy li no wo po z na ne, sz cz e g ól n ie gro Ÿ ne 
cho ro by za ka Ÿ ne, lub „re-emer ging” („sta re”, po wra ca j¹ ce, sz cze gól nie nie bez pie cz ne
cho ro by za ka Ÿ ne: b³o ni ca, cho le ra, d¿u ma, gru Ÿ li ca).

Je d nym z is tot nych ele me n tów nad zo ru nad wy so ce nie bez pie cz ny mi cho ro ba mi
za ka Ÿ ny mi w aspek cie prak ty cz nym, op ró cz mo ¿ li wo œci bez pie cz ne go prze wo zu pa -
cjen ta lub trans por tu ma te ria ³u, a ta k ¿e mo ¿ li wo œci ho spi ta li za cji w od po wie d nich wa -
run kach, jest mo ¿ li woœæ roz po z na wa nia czy n n i ków bio lo gi cz nych, a co siê z tym m.in.
wi¹ ¿e, zre a li zo wa nie sto so w nych pro ce dur i uzy s ka nie przez da ne la bo ra to rium akre -
dy ta cji. Up rzej mie in for mu jê, ¿e dziê ki sze ro ko za kro jo nym w osta t nich la tach wie lo -
kie run ko wym dzia ³a niom i po nie sie niu du ¿e go wy si³ ku fi nan so we go, la bo ra to ria
Pa ñ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej s¹ obe c nie w wiê k szo œci pra co w nia mi akre dy to wa ny -
mi, za pe w nia j¹ od po wie d nio wy so ki po ziom pra cy, gwa ran tu j¹ pra wid ³o we pro wa dze -
nie nad zo ru mi kro bio lo gi cz ne go i wi ru so lo gi cz ne go nad cho ro ba mi za ka Ÿ ny mi i s¹
nie zbê d nym ele men tem ochro ny zdro wia pu b li cz ne go. Bio r¹c je d nak pod uwa gê fakt,
¿e or ga ny PIS sta no wi¹ is tot ne og ni wo dzia ³al no œci an ty kry zy so wej kra ju, w mo jej opi -
nii nie zbê d ne s¹ dal sze dzia ³a nia, w tym fi nan so we, kt ó re po zwo l¹ na dal sz¹ po pra wê
sta nu la b o ra to riów Pa ñ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej i in nych la bo ra to riów kra jo wych,
w tym stwo rze nie w kil ku wo j e wó dz kich oœ rod kach pla có wek o stop niu bez pie cze ñ -
stwa bio lo gi cz ne go BSL 3. Wo bec po wy ¿ sze go, wy cho dz¹c na prze ciw po trze bom, G³ó wny 
In spek tor Sa ni tar ny sko rzy sta³ z mo ¿ li wo œci i uw zglê d ni³ ko nie cz noœæ od po wie d nie go
do po sa ¿e nia 8 la bo ra to riów, a pro jekt ten zg³o szo ny zo sta³ do Stra te gii Roz wo ju Ochro -
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ny Zdro wia w Pol sce na la ta 2007–2015, bê d¹ cej do ku men tem wy ko naw czym dla Stra -
te gii Roz wo ju Kra ju 2007–2015, któ ra zo sta ³a przy jê ta przez Ra dê Mi ni strów w dniu
29 li s to pa da 2006 ro ku. Zda j¹c so bie spra wê z ko nie cz no œci re a li za cji Stra te gii Roz wo -
ju Kra ju w za kre sie zg³o szo nych pro j ek tów po de j mo wa ne s¹ ak tu al nie pr ó by zna le zie -
nia Ÿró de³ fi nan so wa nia pro jek tu. Bio r¹c pod uwa gê okres pla no wa nia bu d¿ e tu na rok
2009 i la ta na stê p ne, nie o ce nio ne bê dzie ta k ¿e wspar cie i wp³yw Pa ni Se na tor Ja ni ny
Fe t liñ skiej, aby w bu d¿ e cie na la ta 2009 i la ta ko lej ne za pe w nio ne zo sta ³y œrod ki
na wspó³ fi nan so wa nie lub fi nan so wa nie kra jo we przed mio to we go pro jek tu.

Po nad to, w ce lu spro sta nia nie tyl ko zu pe³ nie no wej sy tu a cji spo³ecz no-eko no micz nej 
w ja kiej zna laz ³a siê Pol ska, a ta k ¿e ut wo rze nia ade k wat ne go za ple cza pra w ne go dla
dia me tral nie zmie nio nej sy tu a cji epi de mio lo gi cz nej w ska li œwia ta (era dy ka cja ospy
pra w dzi wej, roz prze strze nia nie siê HIV/AIDS, „no wych” wi ru so wych go r¹ czek krwo to cz -
nych, czy SARS), bio r¹c ta k ¿e pod uwa gê zmia nê przy jê tych przez Pol skê miê dzy na ro -
do wych prz e pi sów zdro wot nych (In ter na tio nal He al th Re gu la tions), op ra co wa no pro -
jekt usta wy o za po bie ga niu oraz zwal cza niu za ka ¿eñ i ch o r ób za ka Ÿ nych u lu dzi,
kt ó ry za st¹ pi obe c nie obo wi¹ zu j¹ c¹ usta wê z dnia 6 wrze œ nia 2001 r. o cho ro bach za ka Ÿ -
nych i za ka ¿e niach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z póŸn. zm.). Pra g nê za zna czyæ, i¿ pro jekt 
ten prze szed³ wy ma ga ne pra wem uz go d nie nia i nie bu dzi³ za strze ¿eñ w za kre sie im ple -
men to wa nia do pol skie go sy s te mu pra w ne go prze pi sów Unii Eu ro pej skiej re gu lu -
j¹ cych m.in. na d z ór la bo ra to ryj ny nad cho ro ba mi za ka Ÿ ny mi. Za strze ¿eñ i pro po zy cji
zmian do pro jek tu w za kre sie two rze nia od rêb nej, obok is t nie j¹ cej w PIS, sie ci la b o ra -
to riów nie wno si³ za r ó wno Dy rek tor Na ro do we go In sty tu tu Zdro wia Pu b li cz ne go — Pa -
ñ stwo we go Za k³a du Hi gie ny, jak kra jo wi kon sul tan ci w dzie dzi nie epi de mio lo gii,
cho rób za ka Ÿ nych, mi kro bio lo gii kli ni cz nej, a ta k ¿e je d no st ki po sia da j¹ ce w swo jej
struk tu rze la bo ra to ria akre dy to wa ne.

Od no œ nie bu do wy w Pol sce la bo ra to rium BSL 4 na le ¿y stwier dziæ, ¿e ana li za po -
trzeb i za bez pie cze nia la bo ra to ryj ne go w ra mach de fi ni cji bez pie cze ñ stwa bio lo gi cz ne -
go wska zu je, ¿e bu do wa no wo cze s ne go, no we go la bo ra to rium BSL 4 w PZH jest
in we sty cj¹, kt ó ra mog ³a by bu dziæ spo re w¹t pli wo œci. Wy ni ka to cho cia ¿ by z fak tu, ¿e
is t nie j¹ ce la bo ra to rium BSL 3 w Woj sko wym In sty tu cie Hi gie ny i Epi de mio lo gii w Pu -
³a wach, po sia da j¹ ce od po wie d nio przy go to wa n¹ ka d rê i wy po sa ¿e nie, mo ¿e uzy s kaæ po 
do fi nan so wa niu ran gê la bo ra to rium BSL 4. Ju¿ ak tu al nie po sia da ono uni kal ne
w ska li kra ju, na naj wy ¿ szym po zio mie œwia to wym wy po sa ¿e nie, kt ó r e go za kup sfi -
nan so wa ny by³ czê œ cio wo przez stro nê ame ry ka ñ sk¹. Za trud nie ni tam pra co w ni cy,
któ rzy od by wa li sta ¿e szko le nio we w naj lep szych te go ty pu in sty tu cjach na œwie cie
(USA, Nie m cy, Wiel ka Bry ta nia), dys po nu j¹ cy wie dz¹ teo re ty cz n¹ i do œwiad cze niem
w oma wia nym za kre sie, da j¹ pe³ n¹ gwa ran cjê re a li za cji sta wia nych za dañ. Jak wspo -
mnia no wy ¿ ej, la bo ra to rium to po wsta ³o miê dzy in ny mi dziê ki po mo cy fi nan so wej
USA. Stro na ame ry ka ñ ska – w ra mach Pro gra mu Fo re ign Mi li ta ry Fun ding – wy ra ¿a ³a
w ro ku 2005 go to woœæ udzie le nia po mo cy fi nan so wej w ce lu pod wy ¿ sze nia bez pie cze ñ -
stwa bio lo gi cz ne go i ut wo rze nia na ba zie is t nie j¹ cej pla ców ki la bo ra to rium BSL 4. Na -
le ¿y pod kre œ liæ, ¿e Dy rek tor In sty tu tu, jak ró w ni e¿ Kie ro w ni c two Oœ rod ka w Pu ³a wach
wy stê po wa ³o w oma wia nej spra wie do Mi ni ster stwa Ob ro ny Na ro do wej. W obu przy -
pad kach re sort zdro wia po pie ra³ sta ra nia, kie ru j¹c swo je opi nie do Mi ni stra Ob ro ny
Na ro do wej, jak ró w n ie¿ do ów cz es ne go Prze wo d ni cz¹ ce go Ko mi te tu Ba dañ Na u ko -
wych. Nie ste ty od po wie dŸ na te sta ra nia by ³a ne ga ty w na.

Bio r¹c pod uwa gê wie le in nych cz yn ni ków (np. za gro ¿e nia, iloœæ prze pro wa dza nych 
ba dañ, trans port, prze pi sy pra wa, itd.) Mi ni ster stwo Zdro wia wi dzi po trze bê ut wo rze -
nia la bo ra t o riów trze cie go po zio mu bez pie cze ñ stwa za r ó wno w in sty tu tach na u ko -
wych, jak i w sta cjach sa ni ta mo-epi de mio lo gicz nych. Ce lo we wy da je siê w chwi li
obe c nej zbu do wa nie sy s te mu opar te go na je d nym la bo ra to rium BSL 4 (np. Pu ³a wy)
i kil ku la bo ra to riach kla sy BSL 3 o roz mie sz cze niu de cen tral nym w kra ju. Na le ¿y je d nak 
pod kre œ liæ, ¿e pro blem ten wy ma ga do dat ko wych, sz cze gó ³o wych ana liz me ry to ry cz nych 
i eko no mi cz nych. Byæ mo ¿e oka ¿e siê, ¿e z pun k tu wi dze nia eko no mi cz ne go w³a œciw -
szym bê dzie ko rzy sta nie z wie dzy i mo ¿ li wo œci wy so ko spe cja li sty cz nych oœ ro d k ów re fe -
ren cyj nych po za gra ni ca mi kra ju, np. w Ham bur gu, Ber li nie czy Lju b lja nie, ani ¿ e li
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utrzy my wa nie w kra ju nie zwy k le ko sz to w nej struk tu ry ja k¹ jest la bo ra to rium BSL 4, kt -
ó ra bê dzie re a li zo waæ po je dyn cze ba da nia dia gno sty cz ne. Do te go cza su ba da nia te s¹
i bê d¹ w ra zie ta kiej po trze by, wy ko ny wa ne w wy mie nio nych wy ¿ ej oœ rod kach.

Mam na dzie jê, ¿e po wy ¿ sze in for ma cje w sp o sób osta te cz ny wy ja œ nia j¹ w¹t pli wo œci 
Pa ni Se na tor Ja ni ny Fe t liñ skiej zwi¹ za ne z pro ble ma ty k¹ dia gno sty ki la bo ra to ryj nej
ch o r ób za ka Ÿ nych w Pol sce. Wy ra ¿am prze ko na nie, ¿e po de j mo wa ne ws pól nie przez
Par la men ta rzy stów, Kie ro w ni c two Mi ni ster stwa Zdro wia i G³ó wne go In spek to ra tu Sa -
ni tar ne go dzia ³a nia do pro wa dz¹ do op ty mal ne go roz wi¹ za nia przed sta wio ne go przez
Pa ni¹ Se na tor pro ble mu.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski

Od po wie dŸ
MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

War sza wa, 14 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Pa nie Mar sza³ ku!
W na wi¹ za niu do pi s ma z dnia 12 czer w ca 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-523/08),

prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP Pa ni¹ Ja ni nê Fe t liñ sk¹ pod -
czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer w ca 2008 ro ku w spra wie bez pie cze ñ -
stwa bio lo gi cz ne go oraz la b o r a to r iów trze ciej i czwar tej kla sy bez pie cze ñ stwa,
up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Na wstê pie wska zaæ na le ¿y, i¿ go to woœæ do prze ciw dzia ³a nia bio za gro ¿e niom obe j -
mu je z je d nej stro ny dzia ³a nia po wi¹ za ne z ochro n¹ zdro wia pu b li cz ne go, zwiê k sza j¹ ce
bez pie cze ñ stwo i umo ¿ li wia j¹ ce sku te cz niej sze za po bie ga nie nie szczê œ li wym wy pad -
kom z ma te ria ³a mi i pa to ge na mi bio lo gi cz ny mi, a ta k ¿e po pra wê mo ¿ li wo œci re a go wa -
nia w przy pad kach po ja wia j¹ cych siê w sp o s ób na tu ral ny og nisk cho rób. Z dru giej
stro ny oz na cza ta k ¿e pod jê cie kro ków ma j¹ cych zmi ni ma li zo waæ za gro ¿e nia umy œ l ny -
mi ak ta mi prze stêp czy mi, ce lo wym za nie czy sz cze niem ¿y w no œci czyn ni ka mi bio lo gi cz -
ny mi oraz po de j mo wa nie dzia ³añ ukie run ko wa nych na ochro nê przed bro ni¹
bio lo gi cz n¹, a ta k ¿e œci ga nie prz e s têp ców/ter ro ry stów, re a go wa nie i przy wra ca nie sta -
nu nor mal ne go, a wiêc ele men ty do ty cz¹ ce za rz¹ dza nia kry zy so we go.

Pod kre œ liæ na le ¿y, ¿e Mi ni ster Spraw We w nê trz nych i Ad mi ni stra cji (ta k ¿e pod leg ³e
mu s³u¿ by) ma j¹ w roz pa try wa nym za kre sie za da nia uzu pe³ nia j¹ ce, zwi¹ za ne przede
wszy s t kim z za po bie ga niem i li k wi da cj¹ sk ut k ów zda rze nia zwi¹ za ne go z za gro ¿e niem
lu d no œci lub ska ¿e niem œro do wi s ka pa to ge na mi bio lo gi cz ny mi.

Za da nia re a li zo wa ne przez Mi ni ster stwo Spraw We w nê trz nych i Ad mi ni stra cji
i przez pod leg ³e s³u¿ by do ty cz¹ roz po z na nia za gro ¿eñ, alar mo wa nia i ostrze ga nia,
ochro ny lu d no œci i po de j mo wa nia przed siê w ziêæ pro fi lak ty cz nych w spo sób ade k wat ny 
do za gro ¿e nia bio lo gi cz ne go. Wi¹ ¿e siê to z fun k cjo no wa niem sy s te mu za rz¹ dza nia
kry zy so we go i po trze b¹ za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa po wsze ch ne go na wy pa dek za gro -
¿eñ bio lo gi cz nych.
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W sy tu a cji za gro ¿eñ bio lo gi cz nych re a go wa nie w za kre sie w³a œci wo œci Mi ni stra
Spraw We w nê trz nych i Ad mi ni stra cji obe j mu je w szcz e g ól no œci:

— po zy s ki wa nie da nych i ocen z mo ni to rin gu ska ¿eñ i za gro ¿eñ pa to ge na mi od w³a --
œci wych pod mio tów pod leg ³ych mi ni stro wi zdro wia i od wo je wo dów (z wo je wó dz --
kich cen trów za rz¹ dza nia kry zy so we go);

— ostrze ga nie i alar mo wa nie lu d no œci o za gro ¿e niach;
— ko or dy na cjê dzia ³añ z Mi ni strem Zdro wia pod czas wpro wa dza nia sta nu za gro ¿e --

nia epi de mi cz ne go, sta nu epi de mii i dzia ³añ/pro ce dur in ter wen cyj nych, s³u --
¿¹ cych ochro nie lu d no œci (np. kwa ran tan na) na ob sza rze obe j mu j¹ cym wiê cej ni¿
je d no wo je wó dz two;

— uru cha mia nie i wpro wa dza nie pro ce dur w sy tu a cjach za gro ¿eñ i awa ryj nych.
Dzia ³a nia we wszy s t kich wy ¿ ej wy mie nio nych ob sza rach pro wa dzo ne s¹ we

wspó³ pra cy z Mi ni strem Zdro wia i Mi ni strem Œro do wi s ka oraz z uw zglê d nie niem mo ¿ li -
wo œci wy ko rzy sta nia si³, za so bów i œr od ków bê d¹ cych w dys po zy cji ró¿ ny ch pod mi o t -
ów, w tym Si³ Zbroj nych RP. Wszy s t kie dzia ³a nia pro wa dzo ne we wska za nym za kre sie
re a li zu j¹ al bo po szc ze gól ne s³u¿ by pod leg ³e Mi ni stro wi Spraw We w nê trz nych i Ad mi ni -
stra cji, ja ko za da nia wy ni ka j¹ ce z ustaw kom pe ten cyj nych, al bo te¿ re a li zo wa ne s¹
w ra mach sy s te mu za rz¹ dza nia kry zy so we go i wów cz as ko or dy no wa ne przez wo je wo -
dów lub Mi ni stra Spraw We w nê trz nych i Ad mi ni stra cji (w za le ¿ no œci od ska li i za kre su
za gro ¿e nia).

Do sko na lo ne s¹ ta k ¿e prze pi sy pra wa oraz wy ni ka j¹ ce z nich pro ce du ry i pla ny
po stê po wa nia. Ak tu al nie, zgo d nie z usta w¹ z dnia 26 kwiet nia 2007 ro ku o za rz¹ dza -
niu kry zy so wym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), no we li zo wa ne s¹ pla ny re a go wa nia kry zy so -
we go na wszy s t kich po zio mach ad mi ni stra cji, do ty cz¹ ce dzia ³a nia w sy tu a cji
wszy s t kich mo ¿ li wych do wy st¹ pie nia na te re nie gmi ny, po wia tu, wo je w ó dz twa za -
gro ¿eñ, w tym re a go wa nia na za gro ¿e nia bio lo gi cz ne. Wy da ne przez Mi ni stra Spraw
We w nê trz nych i Ad mi ni stra cji w dniu 21 sty cz nia 2008 ro ku Wy ty cz ne do wo je wó dz -
kich pl a nów re a go wa nia kry zy so we go pre cy zu j¹ ja ko in te gral n¹ czê œæ ta kie go pla nu
re a go wa nie na za gro ¿e nia bio lo gi cz ne. W pla nie tym uj mo wa ne s¹ do stêp ne si ³y
i œrod ki do iden ty fi ka cji za gro ¿eñ i prze ciw dzia ³a nia im, a ta k ¿e Ÿród ³a, spo so by i pro -
ce du ry uru cha mia nia za s o bów kra jo wych, jak i tych, z któ ry ch mo ¿e my sko rzy staæ
ja ko cz³o nek So ju szu NATO i UE. Spra w ne uru cha mia nie za s o bów kra jo wych oraz
ich efek ty w ne wy ko rzy sta nie jest za da niem w³adz lo kal nych, a w ska li kra ju Mi ni stra
Spraw We w nê trz nych i Ad mi ni stra cji. Na to miast spe cja li sty cz na pro ble ma ty ka ja ko -
œci i ilo œci za s o bów me dy cz nych i ich alo ka cji, w tym ta k ¿e sie ci la b o ra to riów do ba -
da nia po to ge nów i ich kla sy bez pie cze ñ stwa bio lo gi cz ne go po zo sta je w za kre sie
kom pe ten cji Mi ni stra Zdro wia.

Szcz e gó ³o we kwe stie uru cho mie nia wszy s t kich, do stêp nych w kra ju i mo ¿ li wych do 
po zy s ka nia od so ju szn i ków, za so bów w sy tu a cji za gro ¿e nia bro ni¹ bio lo gi cz n¹ (ta k ¿e
œrod ka mi che mi cz ny mi i pro mie n io t wór czy mi, w tym w sy tu a cji ata ku ter ro ry sty cz ne -
go), re gu lu j¹ prze pi sy roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi n i strów z dnia 16 pa Ÿ dzier ni ka 2006 ro -
ku w spra wie sy s t e mów wy kry wa nia ska ¿eñ i w³a œci wo œci or ga nów w tych spra wach
(Dz. U. z 2006 ro ku Nr 191, poz. 1415). Op ra co wa ne zgo d nie z tym roz po rz¹ dze niem
pro ce du ry fun k cjo no wa nia sy s t e mów wy kry wa nia ska ¿eñ i alar mo wa nia lu d no œci do -
ty cz¹ ta k ¿e ska ¿eñ bio lo gi cz nych i uru cha mia nia za s o bów woj ska w sy tu a cji za gro ¿e -
nia bio lo gi cz ne go. Pro ce du ry te obe j mu j¹ wy ko rzy sta nie woj sko wej ba zy la bo ra to ryj nej 
(ró w n ie¿ bio lo gi cz ne go la bo ra to rium kla sy trze ciej w Pu ³a wach).

Nie za le ¿ nie od po wy ¿ sze go pra g nê po in for mo waæ, i¿ w³a œci wym do udzie le nia
szcze gó ³o wych in for ma cji w przed mio to wej spra wie jest Mi ni ster Zdro wia.

Z po wa ¿a niem
MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Wi told Dro ¿d¿
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na tor Ja ni ny Fe t liñ skiej

skie ro wa ne do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz

Mo je oœ wiad cze nie do ty czy pro gra mu szcze pieñ ochron nych ma ³ych dzie ci.
Obe c na me dy cy na po zwa la chro niæ naj m³od sze dzie ci przed wie lo ma wi -

ru sa mi i bak te ria mi. Wy r ó¿ nia my dwa ro dza je szcze pio nek: szcze pion ki po je -
dyn cze – mo no wa len t ne, kt ó re uod par nia j¹ prze ciw je d nej cho ro bie, oraz
szcze pion ki sko ja rzo ne – po li wa len t ne, uod por nia j¹ ce prze ciw kil ku cho ro -
bom.

Szcze pion ki sko ja rzo ne s¹ pre pa ra ta mi no wej ge ne ra cji. W je d nej daw ce
mo ¿e byæ na wet piêæ szcze pio nek. Sto so wa nie ta kich szcze pio nek po wo du je
zmniej sze nie li cz by in iek cji, ja kie otrzy mu j¹ ma ³e dzie ci. Pod czas je d nej wi zy -
ty za miast na wet piê ciu za s trzy ków dziec ko otrzy mu je tyl ko je den. Dziê ki
wpro wa dze niu szcze pio nek sko ja rzo nych za o sz czê dza siê dzie ciom bó lu oraz 
stre su zwi¹ za ne go ze szcze pie niem. U¿y wa nie ta kich szcze pio nek wzma ga
od po wie dŸ im mu no lo gi cz n¹ i od por noœæ or ga ni z mu, je d no cze œ nie ogra ni cza
iloœæ sub stan cji do dat ko wych, w kt ó ry ch roz pu sz cza na jest szcze pion ka.

Wy da je siê bar dzo ko rzy st ne szyb kie wpro wa dze nie szcze pio nek sko ja -
rzo nych do Pro gra mu Szcze pieñ Ochron nych, je d nak ujem nym aspek tem ta -
kie go po de jœ cia bê dzie ko nie cz noœæ za ku pie nia tych szcze pio nek po za
gra ni ca mi Pol ski, co mo ¿e przy czy niæ siê do upad ku pol skie go pro du cen ta
szcze pio nek sta re go ty pu, gdy¿ nie bê dzie on mia³ wy star cza j¹ co du ¿o cza su
na roz wi niê cie pro duk cji szcze pio nek no wej ge ne ra cji, czy li sko ja rzo nych.
Mo ¿e to spo wo do waæ zna cz ny wzrost wy dat ków na szcze pie nia, dwu -, trzy -
kro t ny w sto sun ku do obe c ne go. Pe w nym wy jœ ciem by ³a by po moc fi nan so wa
pa ñ stwa w do sto so wa niu siê pro du cen ta pol skie go do no wych wy mo gów.

Ko lej nym pro ble mem, ja ki chcia ³a bym po ru szyæ, s¹ szcze pie nia prze ciw -
ko pneu mo ko kom. Eks per ci z WHO za le ca j¹ w³¹ cze nie szcze pieñ prze ciw ko
pneu mo ko kom sko niu go wa n¹ szcze pion k¹ do na ro do wych pr o g ra mów
szcze pieñ ochron nych ja ko dzia ³a nie prio ry te to we we wszy s t kich kra jach.
Z tej ra dy w la tach 2006–2007 sko rzy sta ³o dwa na œcie pa ñstw Eu ro py
i w³¹ czy ³o szcze pie nia prze ciw ko pneu mo ko kom do na ro do wych pr o g ra mów
szcze pieñ ochron nych.

W Pol sce sko niu go wa na szcze pion ka prze ciw ko pneu mo ko kom za le ca na
jest w ka len da rzu szcze pieñ do pie ro od 2006 r. dla wszy s t kich nie mow l¹t
w wie ku od dwó ch mie siê cy. Szcze pie nie nie jest re fun do wa ne. Za wpro wa -
dze niem szcze pieñ po wsze ch nych prze ciw ko pneu mo ko kom dla po pu la cji
dzie ci do dru gie go ro ku ¿y cia prze ma wia du ¿a czê stoœæ no si ciel stwa, to, ¿e
ko sz ty le cze nia dzie ci z in wa zyj n¹ cho ro b¹ pneu mo ko ko w¹ prze wy ¿ sza j¹
ko sz ty po wsze ch nych szcze pieñ, a za kres skon fi gu ro wa nej szcze pion ki obe j -
mu je oko ³o 77% przy pa d ków wy stê pu j¹ cych w Pol sce.

Koszt wpro wa dze nia szcze pieñ prze ciw ko pneu mo ko kom we d³ug ak tu al -
nych cen dla ca ³ej po pu la cji dzie ci do dru gie go ro ku ¿y cia kszta³ tu je siê na po -
zio mie oko ³o 120 mi lio nów z³ dla dw óch ro cz n i ków.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zwra cam siê do Pa ni Mi ni ster z pro œb¹ o udzie -
le nie od po wie dzi na na stê pu j¹ ce py ta nia:

1. Czy zo sta n¹ wpro wa dzo ne do Pro gra mu Szcze pieñ Ochron nych szcze -
pion ki sko ja rzo ne, a je œ li tak, to kie dy?

2. Czy zo sta n¹ wpro wa dzo ne do Pro gra mu Szcze pieñ Ochron nych szcze -
pie nia prze ciw ko pneu mo ko kom dla ca ³ej po pu la cji dzie ci do dru gie go ro ku
¿y cia, a je œ li tak, to kie dy?

Z po wa ¿a niem 
Ja ni na Fe t liñ ska
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Od po wie dŸ

War sza wa, 2008.07.10

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa ni Se na tor Ja ni ny Fe t liñ skiej, pi s mo znak:

BPS/DSK-043-537/08, w spra wie mo ¿ li wo œci wpro wa dze nia szcze pion ki prze ciw ko
pneu mo ko kom dla ca ³ej po pu la cji dzie ci do dru gie go ro ku ¿y cia oraz szcze pio nek sko -
ja rzo nych do Pro gra mu Szcze pieñ Ochron nych, up rzej mie in for mu jê Pa na Mar sza³ ka,
co na stê pu je.

Od no sz¹c siê do py tañ Pa ni Se na tor up rzej mie in for mu jê Pa na Mar sza³ ka, i¿ wpro -
wa dza nie zmian w Pro gra mie Szcze pieñ Ochron nych od by wa siê w opar ciu o opi niê
eks per tów z ze spo ³ów do rad czych: Ko mi sji Ch o r ób Za ka Ÿ nych Ra dy Sa ni tar no-Epi de -
mio lo gi cz nej oraz Pe dia try cz ne go Ze spo ³u ds. Pro gra mu Szcze pieñ Ochron nych przy
Mi ni strze Zdro wia. Mi ni ster stwo Zdro wia bio r¹c pod uwa gê wy so koœæ po sia da nych œr -
od k ów fi nan so wych oraz w opar ciu o opi nie Eu ro pej skie go Cen trum Za po bie ga nia
i Kon tro li Cho rób (ECDC) oraz ze spo ³ów do rad czych suk ce sy w nie re a li zu je za le ce nia
WHO.

Nad mie niæ na le ¿y, ¿e w 2007 r. do Ka len da rza Obo wi¹z ko wych Szcze pieñ Ochron -
nych zo sta ³y wpro wa dzo ne szcze pie nia prze ciw ko Ha e mop hi lus in flu en zae ty pu B dla
wszy s t kich dzie ci oraz od pier w sze go pa Ÿ dzier ni ka 2008 r. bê d¹ obo wi¹ zy waæ szcze pie -
nia prze ciw ko pneu mo ko kom i ospie wie trz nej dla grup ry zy ka.

Wpro wa dze nie do Pro gra mu Szcze pieñ Ochron nych, szcze pie nia prze ciw ko pneu -
mo ko kom dla ca ³ej po pu la cji dzie ci do pier w sze go ro ku ¿y cia oraz szcze pio nek po li wa -
len t nych pod le ga ró w ni e¿ re ko men da cjom ze spo ³ów do rad czych oraz jest
uwa run ko wa ne wy so ko œci¹ œr od ków fi nan so wych prze zna cza nych na szcze pie nia obo -
wi¹z ko we w ra mach Ka len da rza Obo wi¹z ko wych Szcze pieñ Ochron nych. W opi nii G³ó -
wn e go In spek to ra tu Sa ni tar ne go ww. dzia ³a nia wy ma ga ³y bê d¹ piê cio kro t ne go
zwiê k sze nia na k³a dów fi nan so wych.

Obe c nie ko sz ty pre p a ra tów s³u ¿¹ cych do prze pro wa dze nia obo wi¹z ko wych szcze -
pieñ ochron nych, fi nan so wa ne s¹ z bu d¿ e tu pa ñ stwa z czê œci, któ rej dys po nen tem jest 
mi ni ster w³a œci wy do spraw Zdro wia: czê œæ 46 – Zdro wie, dzia³ 851 – Ochro na Zdro wia, 
roz dzia³ 85195 – Po zo sta ³a dzia ³al noœæ, § 4230 – za kup le ków, wy ro bów me dy cz nych
i pr o du k tów bi o bój czych w ra mach „Za kup pr e pa ra tów s³u ¿¹ cych prze pro wa dze niu
obo wi¹z ko wych szcze pieñ ochron nych”.

Po nad to pra g nê nad mie niæ, ¿e na po sie dze niu Ko mi sji Fi na n sów Pu b li cz nych Se j -
mu RP w dniu 7 gru d nia 2007 r. wnio sek Ko mi sji Zdro wia Se j mu RP o zwiê k sze nie
w 2008 r. œrod k ów na za kup szcze pio nek nie zo sta³ przy jê ty, po do b nie jak na 7. po sie -
dze niu se nac kiej Ko mi sji Zdro wia w dniu 8 sty cz nia 2008 r.

Je d no cze œ nie up rzej mie in for mu jê Pa na Mar sza³ ka, i¿ pod sta w¹ do wpro wa dze nia
ww. szcze pieñ na pod sta wie opi nii eks per tów z Ko mi sji Ch o r ób Za ka Ÿ nych Ra dy Sa ni -
tar no-Epi de mio lo gi cz nej i Pe dia try cz ne go Ze spo ³u ds. Pro gra mu Szcze pieñ Ochron -
nych przy Mi ni strze Zdro wia, bê dzie po zy s ka nie do dat ko wych œr od k ów na
sfi nan so wa nie po wy ¿ szych szcze pieñ.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Ma rek Twar dow ski
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Oœ wiad cze nie se na tor Ja ni ny Fe t liñ skiej
z³o¿one wspólnie z innymi senatorami

skie ro wa ne do pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej Le cha Ka czy ñskie go,
do mar sza³ ka Se j mu Bro nis³awa Ko mo row skie go,

do mar sza³ka Se na tu Bog da na Bo ru sewi cza
oraz do pre ze sa Rady Mi ni strów Do nal da Tu ska

W dniu 10 gru d nia 2008 r. z oka z ji sze œæ dzie si¹ tej ro cz ni cy pro kla mo wa -
nia przez Zgro ma dze nie Ogól ne Na ro dów Zje d no czo nych Po wsze ch nej De kla -
ra cji Praw Cz³o wie ka od bê dzie siê w No wym Jor ku Se sja Spe c jal na
Zgro ma dze nia Ogól ne go Na ro dów Zje d no czo nych.

Po wsze ch na De kla ra cja Praw Cz³o wie ka jest pier w szym miê dzy na ro do -
wym ak tem g³o sz¹ cym ideê ca ³o œcio we go po sza no wa nia praw cz³o wie ka
i pier w szym ka ta lo giem fun da men tal nych praw cz³o wie ka. Ten zbiór wspól -
nych norm by³ ra ty fi ko wa ny przez wszy s t kie kra je cz³on kow skie ONZ.

Pa pie¿ Be ne dykt XVI w dniu 18 kwiet nia 2008 r. w wy st¹ pie niu na fo rum 
ONZ mó wi³: „Po wsze ch na De kla ra cja umoc ni ³a prze ko na nie, ¿e po sza no wa -
nie praw cz³o wie ka za sa d ni czo za ko rze nio ne jest w spra wie d li wo œci, któ ra
siê nie zmie nia, na któ rej opie ra siê wi¹ ¿¹ ca moc miê dzy na ro do wych pro kla -
ma cji. Aspekt ten by wa czê sto lek ce wa ¿o ny, gdy pró bu je siê po zba wiæ pra wa 
ich pra w dzi wej fun k cji w imiê cia s nej per spek ty wy uty li ta ry sty cz nej. Po nie -
wa¿ pra wa i wy ni ka j¹ ce z nich obo wi¹z ki wy p³y wa j¹ w spo sób na tu ral ny
z lu dz kie go wza jem ne go od dzia ³y wa nia, […] obo wi¹ zu j¹ we wszy s t kich cza -
sach i wszy s t kie na ro dy”.

Z oka z ji sze œæ dzie si¹ tej ro cz ni cy pro kla mo wa nia Po wsze ch nej De kla ra cji
Praw Cz³o wie ka oraz dla pod kre œ le nia zna cze nia praw cz³o wie ka w bu do wa -
niu de mo kra ty cz ne go pa ñ stwa pra wa ucze st ni cy pier w szej kon fe ren cji pod
ty tu ³em „Pra wa ro dzi ny przy sz³o œci¹ de mo kra cji”, któ ra mia ³a miej sce 30 ma -
ja 2008 r. w War sza wie, pod pi sa li za i ni cjo wa ny przez miê dzy na ro do we œro -
do wi s ka tro sz cz¹ ce siê o pra wa cz³o wie ka i pra wa ro dzi ny na fo rum
eu ro pej skim „Apel w spra wie praw i go d no œci ¿y cia w ro dzi nie lu dz kiej”. Apel 
ten, ad re so wa ny do ONZ na rê ce se kre ta rza ge ne ral ne go Ban Ki -mo o na, ma
na stê pu j¹ c¹ tre œæ.

„My, oby wa te le kra jów cz³on kow skich ONZ, w 60. ro cz ni cê przy jê cia
i pro kla mo wa nia przez ONZ Po wsze ch nej De kla ra cji Praw Cz³o wie ka
(Uchwa ³a nr 217A (III) Zgro ma dze nia Ogól ne go z 10 gru d nia 1948),

Przy po mi na j¹c, ¿e:
Po wsze ch na De kla ra cja Praw Cz³o wie ka jest zbio rem wspól nych norm do 

osi¹g niê cia przez wszy s t kich lu dzi i wszy s t kie Na ro dy,
Ma j¹c na wzglê dzie:
Pra wa i go d noœæ cz³o wie ka, wol noœæ, ró w noœæ, so li dar noœæ i spra wie d li -

woœæ, ukon sty tu o wa ne na du cho wym i mo ral nym dzie dzi c twie, któ re s¹ pod -
sta w¹ zje d no cze nia Na ro dów,

Po twier dza my, ¿e na le ¿y bez wzglê d nie prze strze gaæ:
1. pra wa do ¿y cia ka ¿ de go cz³o wie ka, od po czê cia do na tu ral nej œmier ci,

ka ¿ de go dziec ka, któ re ma pra wo byæ po czê te, uro dzo ne i edu ko wa ne w ro -
dzi nie, opar tej na ma³ ¿eñ stwie ko bie ty i mê ¿ czy z ny, ro dzi nie bê d¹ cej na tu ral -
n¹ i pod sta wo w¹ ko mór k¹ spo ³e cze ñ stwa,

2. pra wa dziec ka do wy cho wa nia i na u cza nia przez ro dzi ców, któ rzy ma -
j¹ pier w szo rzê d ne i fun da men tal ne pra wo do wy bo ru ro dza ju na u cza nia,
któ re po win no byæ da ne ich dzie ciom.

Wzy wa my za tem:
rz¹ dz¹ cych, po li ty ków oraz wszy s t kie oso by bio r¹ ce udzia³ w po de j mo -

wa niu de cy z ji do ro zu mie nia za pi sów Po wsze ch nej De kla ra cji Praw Cz³o wie -
ka w œwie t le po ni¿ szych ar ty ku ³ów, w ce lu prze strze ga nia, pro mo wa nia
i umac nia nia rz¹ do wych zo bo wi¹ zañ wy ni ka j¹ cych z Po wsze ch nej De kla ra -
cji Praw Cz³o wie ka, szcze gól nie przez po twier dze nie, ¿e:

Ar ty ku³ 3:
Ka ¿ dy cz³o wiek ma pra wo do ¿y cia, wol no œci i bez pie cze ñ stwa swej oso by.
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Ar ty ku³ 16:
1. Mê ¿ czy Ÿ ni i ko bie ty, bez wzglê du na ró¿ ni ce ra sy, na ro do wo œci lub re li -

gii, ma j¹ pra wo […] do za war cia ma³ ¿eñ stwa i za ³o ¿e nia ro dzi ny.
3. Ro dzi na jest na tu ral n¹ i pod sta wo w¹ ko mór k¹ spo ³e cze ñ stwa i ma

pra wo do ochro ny ze stro ny spo ³e cze ñ stwa i pa ñ stwa.
Ar ty ku³ 25:
2. Mat ka i dziec ko ma j¹ pra wo do szcze gól nej opie ki i po mo cy.
Ar ty ku³ 26:
3. Ro dzi ce ma j¹ pra wo pier w sze ñ stwa w wy bo rze ro dza ju na u cza nia,

któ re ma byæ da ne ich dzie ciom”.
Za pis od no sz¹ cy siê do fun da men tal ne go pra wa do ¿y cia za war ty w Po -

wsze ch nej De kla ra cji Praw Cz³o wie ka zna laz³ od zwier cie d le nie ró w nie¿
w Miê dzy na ro do wym Pak cie Praw Oby wa tel skich i Po li ty cz nych, któ ry w ar -
ty ku le 6 sta no wi: „Ka ¿ da is to ta lu dz ka ma przy ro dzo ne pra wo do ¿y cia. Pra -
wo to po win no byæ chro nio ne przez usta wê. Nikt nie mo ¿e byæ sa mo wol nie
po zba wio ny ¿y cia”.

Ma j¹c na wzglê dzie ró w nie¿ za pis ar ty ku³u 30 de kla ra cji, sta no wi¹ cy, i¿
„¯a d ne go z po sta no wieñ ni niej szej De kla ra cji nie mo ¿ na ro zu mieæ ja ko udzie -
la j¹ ce go ja kie mu kol wiek Pa ñ stwu, gru pie lub oso bie ja kie go kol wiek pra wa
do po dej mo wa nia dzia ³al no œci lub wy da wa nia ak tów zmie rza j¹ cych do oba -
le nia któ re go kol wiek z praw i wol no œci za war tych w ni niej szej De kla ra cji”,
oraz w tro s ce o po sza no wa nie fun da men tal nych praw cz³o wie ka, w tym
szcze gól nie pra wa do ¿y cia ka ¿ de go cz³o wie ka od po czê cia do na tu ral nej
œmier ci, zwra ca my siê z up rzej m¹ pro œb¹ do cz³on ków de le ga cji Rze czy po -
spo li tej Pol skiej, któ ra bê dzie bra ³a udzia³ w Se sji Spe c jal nej Zgro ma dze nia
Ogól ne go Na ro dów Zje d no czo nych w dniu 10 gru d nia 2008 r., o wy ra ¿e nie
pod czas tej se sji wo li umac nia nia rz¹ do wych zo bo wi¹ zañ wy ni ka j¹ cych z Po -
wsze ch nej De kla ra cji Praw Cz³o wie ka.

Ja ni na Fe tliñ ska
Sta ni s³aw Kar czew ski
Bro ni s³aw Kor fan ty
Czes ³aw Ry sz ka
Ta de usz Sko ru pa
Hen ryk Gór ski
Ry szard Ben der
Zbi gniew Ci choñ
Ma ciej Kli ma
Sta ni s³aw Pio tro wicz
Piotr Ka le ta
Ta de usz Gru sz ka
Mie czy s³aw Au gu styn

Od po wie dŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

War sza wa, 3 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym pod czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu

5 czer w ca br. w imie niu gru py se na to rów przez Pa ni¹ Se na tor Ja ni nê Fe t liñ sk¹ pra g nê
pod kre œ liæ, ¿e po sza no wa nie za sad za war tych w Po wsze ch nej De kla ra cji Praw Cz³o wie ka 
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(oraz w in nych, sto so w nych do ku men tach miê dzy na ro do wych) jest je d nym z fun da -
men tów po li ty ki pro wa dzo nej przez Rz¹d RP. Jak wie lo kro t nie oso bi œ cie pu b li cz nie de -
kla ro wa ³em, umac nia nie wi ze run ku Pol ski ja ko kra ju przy wi¹ zu j¹ ce go szcze gól ne
zna cze nie do ochro ny i po sza no wa nia praw cz³o wie ka oraz za an ga ¿o wa ne go w pro mo -
cjê za sad de mo kra ty cz nych, po zo sta je prio ry te to wym za da niem na szej po li ty ki za gra -
ni cz nej.

Sta no wis ko Pol ski pre zen to wa ne na fo rum miê dzy na ro do wym od zwier cied la za -
wsze wo lê re spek to wa nia zo bo wi¹ zañ wy ni ka j¹ cych z ure gu lo wañ miê dzy na ro do wych
w za kre sie ochro ny praw cz³o wie ka, w tym tak ¿e tych, któ re od no sz¹ siê do pro ble mów
wska za nych w oœ wiad cze niu Pa ni Se n a tor J. Fet liñ skiej oraz gru py se na to rów. Przy -
k³a dem mo ¿e byæ, oce nio na bar dzo po zy ty wnie, pre zen ta cja sta nu prze strze ga nia praw 
cz³o wie ka w Pol sce w ra mach Po wsze chne go Prze gl¹ du Okre so we go Ra dy Praw Cz³o -
wie ka ONZ (na se sjach w kwiet niu i czer wcu br.).

Ko rzy sta j¹c z oka z ji pra g nê wy ra ziæ ogrom n¹ sa tys fak cjê z wy ra ¿o nego w Oœ wiad -
cze niu za in te re so wa nia kwe sti¹ ochro ny praw cz³o wie ka i wy ra ziæ na dzie jê na kon ty -
nua cjê do brej wspó³ pra cy w tym za kre sie miê dzy Par la men ta rzy sta mi a Mi ni ster stwem 
Spraw Za gra ni cz nych.

Z wy ra za mi sza cun ku
w z. MINISTRA
Pod se kre tarz Sta nu
Gra ¿y na Ber na to wicz
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra G³ow skie go

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni c twa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Rol ni cy oraz na u kow cy zwra ca j¹ uwa gê na po wa ¿ ny pro blem po ja wia -

j¹ cy siê w pol skich sta dach byd ³a, ja kim s¹ za ka ¿e nia IBR/IPV (za ka Ÿ ne za -
pa le nia no sa i tcha wi cy/otrêt byd ³a). Wy mie nio na je d no st ka cho ro bo wa
przy spa rza pro ble mów tak w za kre sie do stêp nej wie dzy na jej te mat, jak
i spo so bów jej zwal cza nia.

Zna cz¹ cym zja wi s kiem jest fakt, ¿e byd ³o cho ru je nie za le ¿ nie od wie ku,
a za cho ro wal noœæ w kró t kim cza sie mo ¿e siê g n¹æ na wet 100% sta da! Œmier -
tel noœæ w ta kich przy pad kach wy no si na wet do kil ku na stu pro cent. Cho ro ba
po wo du je ogra ni cze nia w han dlu byd ³em, w dys try bu cji na sie nia i em brio -
tran s fe rze, co pro wa dzi do oczy wi stych ne ga ty w nych zmian fi nan so wych
w bu d¿ e tach pol skich rol ni ków.

W Pol sce po de jrza nych jest o za ka ¿e nie a¿ 30% stad, w za le¿ no œci od re -
gio nu. Ure gu lo wa nia pra w ne do ty cz¹ ce IBR/IPV uleg ³y na prze strze ni osta t -
nich lat, w la tach 2004–2005, zmia nom i cho cia¿ usta wa z 7 sty cz nia 2005 r. 
o zmia nie usta wy o ochro nie zwie rz¹t oraz zwal cza niu cho rób za kaŸ nych
zwie rz¹t oraz zmia nie nie któ rych in nych ustaw, DzU nr 23, poz. 188, znios ³a 
za kaz szcze pieñ prze ciw ko IBR/IPV, utrzy mu j¹c obo wi¹ zek re je stra cji cho -
ro by, to nie któ re pod mio ty nie do pu sz cza j¹ w han dlu osob ni ków szcze pio -
nych!

Kra je eu ro pej skie, ta kie jak Da nia, Fin lan dia, Szwe cja, Au stria i Szwaj ca -
ria, s¹ wol ne od tej cho ro by dziê ki li k wi da cji wszy s t kich se ro po zy ty w nych
zwie rz¹t. By ³o to mo ¿ li we dziê ki zre kom pen so wa niu ró¿ nic miê dzy ich war to -
œci¹ rze Ÿ n¹ a ho dow la n¹. Po zo sta ³e kra je ure gu lo wa ³y pro blem IBR/IPV
przez wpro wa dze nie szcze pieñ z za sto so wa niem szcze pio nek de le cyj nych,
po zwa la j¹ cych na od ró¿ nie nie osob ni ków za ka ¿o nych na tu ral nie od zwie rz¹t 
szcze pio nych.

Pro szê o po in for mo wa nie, jak Mi ni ster stwo Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi za -
mie rza ure gu lo waæ kwe stiê uwol nie nia byd ³a od cho ro by IBR/IPV, tak aby
wpro wa dzo ne zmia ny sta ³y siê re gu la cja mi stwa rza j¹ cy mi wa run ki do op ³a -
cal nej i kon ku ren cyj nej w Eu ro pie ho dow li byd ³a.

Z po wa ¿a niem
Piotr G³ow ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 3 li pca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
W od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na se na to ra Pio tra G³ow skie go, pi s mo z dnia

12 czer wca 2008 r. (znak: BPS/DSK-043-545/08) up rzej mie wy ja œ niam co na stê pu je:
Za ka ¿e nie wi ru sem BHV1 (her pe s wi ru sem 1) mo ¿e prze bie gaæ u byd ³a w po sta ci

ró¿ nych form kli ni cz nych. Naj czê œciej ob ser wu je siê po staæ od de cho w¹ okre œ la n¹ ja ko
za ka Ÿ ne za pa le nie no sa i tcha wi cy oraz po staæ p³cio w¹ zwa n¹ otrê tem byd ³a. Po nad to
wi rus ten mo ¿e po wo do waæ za pa le nie spo jó wek, ogól no u stro jo we za ka ¿e nia u cie l¹t
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i za bu rze nia w roz ro dzie. G³ó wne Ÿród ³o za ka ¿e nia sta no wi¹ zwie rzê ta, któ re s¹  be zob -
ja wo wy mi no si cie la mi wi ru sa, a w przy pad ku bu ha jów wi rus wy da la siê z na sie niem.

W la tach 1979–1988 w Pol sce re a li zo wa ny by³ pro gram zwal cza nia za ka ¿eñ BHV1
w Sta cjach Ho dow li i Una sie nia nia Zwie rz¹t. Dziê ki re a li za cji te go pro gra mu do pro wa -
dzo no do sta nu, i¿ bu ha je w cen trach po zy s ki wa nia na sie nia s¹ wol ne od za ka ¿eñ BHV1,
co po twier dza j¹ wy ni ki co ro cz nych ba dañ kon tro l nych.

Wy ma ga nia dla zwie rz¹t, od któ rych mo ¿e byæ po zy s ki wa ne na sie nie oraz wy ma ga -
nia dla na sie nia zo sta ³y szcze gó ³o wo ure gu lo wa ne w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Rol ni c twa
i Roz wo ju Wsi z dnia 17 sty cz nia 2006 r. w spra wie szcze gó ³o wych wy ma gañ we te ry na -
ryj nych ma j¹ cych za sto so wa nie do na sie nia byd ³a (Dz. U. z 2006 r. Nr 21, poz. 159),
któ re wdra ¿a po sta no wie nia dy rek ty wy Ra dy 88/407/EWG z dnia 14 czer w ca 1988 r.
usta na wia j¹ cej wa run ki zdro wot ne zwie rz¹t wy ma ga ne w han dlu we wn¹trz wspól no to -
wym oraz przy wo zie (Dz. UL 194 z 22.7.1988, str. 10). Zgo d nie z ww. roz po rz¹ dze niem
na sie nie mo ¿e byæ po zy s ki wa ne wy ³¹ cz nie od zwie rz¹t, któ re zo sta ³y pod da ne ba da -
niom w kie run ku IBR/IPV i uzy s ka ³y wy nik ujem ny.

Ró wno czeœ nie, zgo d nie z usta w¹ z dnia 11 mar ca 2004 r. o ochro nie zdro wia zwie -
rz¹t i zwal cza niu cho rób za kaŸ nych zwie rz¹t (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 z póŸn.
zm.) przy pad ki wy st¹ pie nia za kaŸ ne go za pa le nia no sa i tcha wi cy/otrê tu byd ³a s¹ obo -
wi¹z ko wo re je stro wa ne. Cho ro ba ta ujê ta jest w za ³¹ cz ni ku nr 3 do ww. usta wy ja ko
cho ro ba re je stro wa na. Da ne ze brane w wy ni ku obo wi¹z ko wej re je stra cji s¹ co mie siê cz -
nie prze ka zy wa ne do po wia to we go le ka rza we te ry na rii przez pod mio ty œwiad cz¹ ce
us ³u gi z za kre su me dy cy ny we te ry na ryj nej oraz za k³a dy hi gie ny we te ry na ryj nej i in ne
la bo ra to ria w ro zu mie niu prze pi sów o In spek cji We te ry na ryj nej.

Sta no wi¹ one pod sta wê do okreœ le nia ilo œci wy stê pu j¹ cych przy pad ków cho ro by
w Pol sce. Ze wzglê du je dnak na wy stê po wa nie za ka ¿eñ la ten tnych je dno zna cz ne okreœ -
le nie w ja kim pro cen cie po pu la cja kra jo wa byd ³a jest za ka ¿o na, mo¿ li we by ³o by po
prze pro wa dze niu dwu kro t nie w ci¹ gu ro ku ba dañ se ro lo gi cz nych u wszy s t kich zwie rz¹t
po wy ¿ ej 9 mie si¹ ca ¿y cia. Ze brane da ne po zwo li ³y by na okreœ le nie ak tu al nej, rze czy wi -
stej sy tua cji epi zoo ty cz nej w od nie sie niu do tej je dno stki cho ro bo wej, co umo¿ li wi ³o by
pod jê cie de cyz ji o przy go to wa niu pro gra mu zwal cza nia za kaŸ ne go za pa le nia no sa i tcha -
wi cy/otrê tu byd ³a w za le¿ no œci od wy so ko œci wspó³ czyn ni ka roz prze strze nie nia za ka ¿e -
nia w sta dach. Sza cu je siê, ¿e na prze pro wa dze nie ta kiej ak cji na le ¿a ³o by prze zna czyæ
œrod ki w wy so ko œci ok. 150 mln z³o tych.

In spek cja We te ry na ryj na nie pro wa dzi sze ro ko za kro jo nych ba dañ kon tro l nych
w od nie sie niu do za ka ¿eñ wi ru sem BHV1 ze wzglê du na szczup ³oœæ po sia da nych œrod -
ków fi nan so wych i ka d ro wych oraz ró w no cze s n¹ re a li za cjê wie lu in nych pro gra mów
zwal cza nia cho rób za ka Ÿ nych zwie rz¹t. Wdro ¿e nie ta kie go pro gra mu wy ma ga ³o by
przy jê cia od po wie d nich re gu la cji pra w nych oraz za bez pie cze nia œrod ków fi nan so wych
w bu d¿ e cie pa ñ stwa.

W nie któ rych kra jach eu ro pej skich, któ re op ra co wa ³y i wdro ¿y ³y pro gra my zwal -
cza nia BHV1, zwi¹z ki ho dow ców byd ³a ucze st ni czy ³y we wspó³ fi nan so wa niu tych pro -
gra mów. W Pol sce ko sz ty zwal cza nia po no szo ne s¹ wy ³¹ cz nie z bu d¿ e tu pa ñ stwa, co
w obe c nej chwi li ze wzglê du na pro wa dze nie je d no cze œ nie kil ku ko sz to ch³on nych pro -
gra mów, wy da je siê niemo¿ li we.

Nie mniej je d nak po za ko ñ cze niu re a li za cji czê œci pro gra mów pro blem ten zo sta nie
roz pa trzo ny po no w nie.

Z up. MI NI STRA
ROL NI CTWA I ROZ WO JU WSI
Se kre tarz Sta nu
Ka zi mierz Ploc ke
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Gó rec kie go

skie ro wa ne do mi ni stra spra wie d li wo œci,
pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

Z nie po ko jem od bie ram ko lej ne do nie sie nia zwi¹ za ne z pla no wa nym po -
no w nym za mkniê ciem po wsze ch ne go do stê pu do za wo dów pra w ni czych.
Zrób my wszy s t ko, aby par la ment, re pre zen tu j¹c in te re sy œro do wisk pra w ni -
czych, re pre zen to wa³ je d no cze œ nie in te re sy zwyk ³ych oby wa te li.

Pod wzglê dem li cz by pra wni ków up ra wnio nych do wy stê po wa nia przed
s¹ dem na sto ty siê cy mie sz kañ ców Pol ska za jmu je czter dzie ste szó ste,
przed o sta t nie, miej sce wœród czter dzie stu sied miu pañstw – dal sze miej sce
za jmu je je dy nie Azer bej d¿an. Z do stêp nych sta ty styk do ty cz¹ cych li cz by pra wni -
ków, we d³ug sta nu na dzieñ 31 gru dnia 2005 r., wy ni ka, ¿e na sto ty siê cy
mie sz kañ ców przy pa da szeœæ dzie siê ciu ad wo ka tów i rad ców. Je ¿e li je dnak
od li cz by rad ców pra w nych ode jmie my rad ców za trud nio nych w fir mach oraz 
or ga nach ad mi ni stra cji rz¹ do wej i sa mo rz¹ do wej na pod sta wie umo wy
o pra cê, to na sto ty siê cy oby wa te li przy pa da trzy dzie stu dzie wiê ciu pra wni -
ków – ad wo ka tów i rad ców pra w nych.

Li cz ba pra w ni ków up ra w nio nych do re pre zen to wa nia oby wa te li przed
s¹ da mi da le ko od bie ga od stan dar dów eu ro pej skich. Ko sz ty zwi¹ za ne z pro -
fe sjo nal n¹ ob s³u g¹ pra w n¹ s¹ nie wspó³ mier nie wy so kie w sto sun ku do mo ¿ -
li wo œci fi nan so wych spo ³e cze ñ stwa, co pro wa dzi do po zba wie nia czê œci
spo ³e cze ñ stwa mo ¿ li wo œci ko rzy sta nia z us ³ug pra w nych.

Trud no po wo ³y waæ siê na pro ble my or ga ni za cyj ne zwi¹ za ne z du ¿¹ li cz -
b¹ ap li kan tów, któ rzy do sta li siê na ap li ka cjê rad cow sk¹ i ad wo kac k¹
w trak cie osta t nich trzech eg za mi nów. Zna ko mi ta wiê k szoœæ ap li kan tów to
lu dzie, któ rzy od wie lu lat pró bo wa li siê do staæ na ap li ka cjê. Dla te go je d no ra -
zo wo li cz ba kan dy da tów by ³a tak du ¿a.

Ma ³o prze ko nu j¹ ce jest twier dze nie, ¿e je œ li ktoœ zda eg za min, ale nie do -
sta nie siê na ap li ka cjê w je d nym mie œcie, to bê dzie móg³ j¹ od by waæ tam,
gdzie jest wiê cej wol nych miejsc, ni¿ chêt nych. Ta kie sy tu a cje do tych czas siê
nie zda rza ³y. Li cz ba kan dy da tów za w sze by ³a wy ¿ sza od li cz by miejsc.

Je ¿e li mi ni ster stwo chce ogra ni czyæ w pe w nym stop niu li cz bê ap li kan tów,
pod no sz¹c w ten spo sób po ziom ap li ka cji, to je dy n¹ dro g¹ jest wpro wa dze nie
trud niej sze go eg za mi nu lub zwiê k sze nie mi ni mal nej li cz by pun k tów po trzeb -
nych do zda nia eg za mi nu. Przy wró ce nie li mi tu na bo ru bê dzie czyn ni kiem
sprzy ja j¹ cym po wsta wa niu ró¿ nych pa to lo gii, w tym ko rup cji i ne po ty z mu.

Mam na dzie jê, ¿e mój g³os w tej spra wie po zwo li zwró ciæ uwa gê na zja wi -
s ko, któ re go re per ku sje mo g¹ oka zaæ siê do tkli we dla spo ³e cze ñ stwa.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ry szard Gó rec ki

OdpowiedŸ

War sza wa, 30 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Se na to ra Rzecz po spo li tej Pol skiej Pa na Ry szar da

Gó rec kie go w spra wie ogra ni cze nia po wsze ch ne go do stê pu do za wo dów pra w ni czych,
up rzej mie przed sta wiam, co na stê pu je.
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Mi n i s ter Spra wied li wo œci po dzie la opi niê Pa na Se na to ra, ¿e li cz ba pra wni ków
up ra wnio nych do wy stê po wa nia przed s¹ da mi jest zbyt ma ³a i dla te go te¿ po de jmu je
sy s te mo we dzia ³a nia, któ re ten stan ma j¹ zmie niæ. Obe c nie trwa j¹ pra ce nad przy go to -
wa niem pro jek tu usta wy o pañ stwo wych eg za mi nach pra wni czych, któ ra za k³a da
wpro wa dze nie dwóch po wsze chnych, ró wno wa¿ nych dróg do cho dze nia do za wo dów
pra wni czych. Obok fun kcjo nu j¹ cej do tych czas dro gi ap li ka cyj nej po wsta nie mo¿ li woœæ 
œwiad cze nia po mo cy pra w nej po zda niu eg za mi nu I stop nia. Ab sol wen ci pra wa, któ rzy
zda dz¹ pañ stwo wy eg za min I stop nia na po zio mie roz sze rzo nym, bê d¹ up ra wnie ni do
œwiad cze nia pod sta wo wych czyn no œci pra wni czych zde fi nio wa nych w usta wie, tj. do
spo rz¹ dza nia opi nii pra w nych, pro jek tów pism pro ce so wych, umów i in nych czyn no œci 
pra w nych, za stêp stwa w po stê po wa niu przed or ga na mi ad mi ni stra cji pub li cz nej,
a tak ¿e za stêp stwa przed s¹ da mi po wsze chny mi w spra wach na le ¿¹ cych do w³a œci wo -
œci s¹ dów re jo no wych, z wy ³¹ cze niem spraw z za kre su pra wa kar ne go, ro dzin ne go
i opie kuñ cze go.

Bio r¹c pod uwa gê, ¿e spra wy cy wil ne roz pa try wa ne przez s¹ dy re jo no we w 2007 r.
sta no wi ³y a¿ 95% wszy s t kich spraw cy wil nych wp³y wa j¹ cych do s¹ dów (od po wie d nio
93% w przy pad ku spraw go spo dar czych i 86% w przy pad ku spraw z za kre su pra wa
pra cy), stwier dziæ na le ¿y, ¿e oso by œwiad cz¹ ce po moc pra w n¹ po zda niu eg za mi nu
I stop nia otrzy ma j¹ bar dzo sze ro ki za kres up ra w nieñ, co je d no cze œ nie oz na cza zna cz -
ne po sze rze nie dla spo ³e cze ñ stwa do stê pu do po mo cy pra w nej.

Pla nu je siê, ¿e 4-letni okres œwiad cze nia po mo cy pra w nej (bê d¹ cy ró wno wa¿ ny ap li -
ka cji) bê dzie up ra wnia³ do przy st¹ pie nia do eg za mi nu II stop nia, któ re go zda nie po -
zwo li na ubie ga nie siê o wpis na li stê ad wo ka tów lub rad ców pra w nych al bo do po wo ³a -
nia na sta no wis ko ase so ra no ta rial ne go. Is tot ne jest, ¿e wie dza i umie jêt no œci osób
œwiad cz¹ cych po moc pra w n¹ w no wym sy s te mie zo sta n¹ zwe ry fi ko wa ne eg za mi nem
pañ stwo wym.

Prze wi du je siê, ¿e po we jœ ciu w ¿y cie no wej re gu la cji na st¹ pi szyb kie po sze rze nie
i zwiê k sze nie kon ku ren cyj no œci ryn ku us ³ug pra w ni czych, bo wiem m³o dzi ab sol wen ci
pra wa tu¿ po zda niu eg za mi nu I stop nia bê d¹ up ra w nie ni do œwiad cze nia do ra dz twa
pra w ne go. Us ³u gi te sta n¹ siê za tem bar dziej po wsze ch ne i do stêp ne dla du ¿ej czê œci
spo ³e cze ñ stwa.

Wpro wa dze nie dwu to ro wej œcie¿ ki do cho dze nia do za wo du pra wni cze go mo ¿e ró w -
nie¿ spo wo do waæ spa dek za in te re so wa nia sa my mi ap li ka cja mi, bo wiem z uwa gi na wy -
so k¹ od p³at noœæ oraz d³u gi okres trwa nia ap li ka cji, zdo by wa nie za wo du t¹ dro g¹ mo ¿e
oka zaæ siê ma ³o atrak cyj nym roz wi¹ za niem dla ab sol wen tów pra wa. Bar dziej atrak cyj na 
mo ¿e staæ siê œcie¿ ka do stê pu do za wo dów pra wni czych po przez w³a s n¹ prak ty kê.

Po nad to, w zwi¹z ku z przy zna niem oso bom œwiad cz¹ cym us ³u gi pra wni cze pra wa
do wy stê po wa nia przed s¹ da mi re jo no wy mi w spra wach okreœ lo nych w usta wie, pla -
nu je siê wpro wa dze nie do Ko dek su po stê po wa nia cy wil ne go re gu la cji sta no wi¹ cych, ¿e 
stro nom re pre zen to wa nym przez do rad cê bê dzie siê zwra ca ³o ko sz ty pro ce su w wy so -
ko œci na le¿ nej we d³ug prze pi sów o wy na gro dze niu ad wo ka ta. Bê dzie to nie w¹t pli wie
ko lej ny czyn nik mo ty wu j¹ cy do œwiad cze nia us ³ug pra wni czych.

Od no sz¹c siê na to miast do obaw Pa na Se na to ra zwi¹ za nych z do nie sie nia mi
o przy wró ce niu li mi tów na bo ru, na le ¿y je d no zna cz nie stwier dziæ, ¿e op ra co wa ny w Mi -
ni ster stwie Spra wie d li wo œci pro jekt za ³o ¿eñ do usta wy o pa ñ stwo wych eg za mi nach
pra w ni czych nie prze wi du je li mi tu na bo ru, któ ry ogra ni cza ³ by do stêp do za wo dów pra -
w ni czych. Prze wi du je siê na to miast wpro wa dze nie roz wi¹ zañ, któ re bê d¹ gwa ran to waæ 
co ro cz ny i sy s te ma ty cz ny wzrost li cz by pra w ni ków, któ rzy uzy s ka j¹ za wód w dro dze
ap li ka cji. Mi ni mal na li cz ba osób przy j mo wa nych co ro cz nie na ap li ka cje mia ³a by byæ
uza le ¿ nio na od ilo œci ad wo ka tów, rad ców pra w nych i no ta riu szy w po szcze gól nych iz -
bach i ra dach oraz mia ³a by wy ni kaæ z pro cen to wo okre œ lo nych pro por cji. Wstêp nie
przy jê to, ¿e mi ni mal ny po ziom przy jêæ bê dzie wy no si³ ok. 10% osób wy ko nu j¹ cych da -
ny za wód na ob sza rze kon kret nej ra dy lub iz by. Ta ki sy s tem na bo ru z je d nej stro ny za -
gwa ran tu je kan dy da tom du ¿¹ li cz bê miejsc na po szcze gól ne ap li ka cje, z dru giej zaœ
stro ny uspra w ni prze bieg szko leñ dla ap li kan tów i po zwo li na ich na le ¿y te przy go to wa -
nie do eg za mi nu za wo do we go. Je d no cze œ nie na le ¿y pod kre œ liæ, ¿e za gwa ran to wa ny
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usta wo wo by³ by wy ³¹ cz nie mi ni mal ny po ziom przy jêæ na ap li ka cje, co oz na cza, ¿e
w ka ¿ dym ro ku mo ¿ li we by ³o by przy jê cie wiê k szej ilo œci osób, o ile po zwa la ³y by na to
mo ¿ li wo œci szko le nio we.

Opi sa ne wy ¿ ej dzia ³a nia zmie rza j¹ za tem wy raŸ nie do po sze rze nia ryn ku us ³ug pra wni -
czych i zwiê k sze nia do stêp no œci do tych us ³ug dla wiê k szej czê œci spo ³e czeñ stwa.

Z wy ra za mi sza cun ku
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Pod se kre tarz Sta nu
Jacek Czaja
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go

skie ro wa ne do mi ni stra ob ro ny na ro do wej Bog da na Kli cha

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W hi sto rii wol nej Pol ski ko lej ne rz¹ dy nie za u wa ¿a ³y, trud no po wie dzieæ,

z ja kie go po wo du, pro ble mu, ja kim jest za go spo da ro wa nie na po trze by pañ -
stwa od cho dz¹ cych z ar mii wy so ko kwa li fi ko wa nych ofi ce rów ró¿ nych spe -
cjal no œci. Ta ki b³¹d po pe³ ni ³y struk tu ry cy wil ne, któ rych to ofi ce ro wie, jak
póŸ niej po ka za ³y fak ty, za miast od da waæ swo j¹ wie dzê Rze czy po spo li tej, od -
da wa ³y j¹ or ga ni za cjom prze stêp czym. Dziœ na ryn ku pra cy znaj du j¹ siê ró w -
nie¿ wy so ko kwa li fi ko wa ni woj sko wi eme ry ci, któ rzy przy s³u ¿y li siê
pañ stwu swo j¹ s³u¿ b¹. Ich wiek os cy lu je miê dzy czter dzie stym a piêæ dzie -
si¹ tym pi¹ tym ro kiem ¿y cia. Sy tua cjê, z ja k¹ ma my do czy nie nia, mo¿ na
okreœ liæ ja ko mar no tra wie nie lu dz kiej wie dzy.

Kie ro wa ny przez Pa na Mi ni stra re sort w mo jej oce nie po de jmu je w³a œci -
we dzia ³a nia, któ re ma j¹ na ce lu prze jê cie od mi ni stra go spo dar ki pe³ nej kon -
tro li nad za k³a da mi zbro je nio wy mi. Ta ki kie ru nek da je mo¿ li woœæ stwo rze nia 
pro gra mu za trud nie nia by ³ych ofi ce rów o spe cjal no œciach uni kal nych, a is tot -
nych dla po trzeb ob ron no œci pañ stwa, w nad zo ro wa nych przez MON za k³a -
dach bran ¿y zbro je nio wej.

Up rzej mie pro szê Pa na Mi ni stra o wspól n¹ de ba tê na ten te mat z se nac k¹ 
Ko mi sj¹ Ob ro ny Na ro do wej. Ze swej stro ny de kla ru jê po moc i pe³ ne za an ga -
¿o wa nie przy op ra cowy wa niu ta kie go pro gra mu.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.07.01

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Ma cie ja Grub skie go

pod czas 13. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 5 czer w ca 2008 r.
(BPS/DSK-043-548/08), do ty cz¹ ce za go spo da ro wa nia na po trze by pa ñ stwa od cho -
dz¹ cych z ar mii wy so ko kwa li fi ko wa nych ofi ce rów ró¿ nych spe cjal no œci, up rzej mie
pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy ja œ nieñ.

Na wstê pie pra g nê po dziê ko waæ Pa nu Se na to ro wi Ma cie jo wi Grub skie mu za za in -
te re so wa nie pro ble ma ty k¹ od cho dz¹ cych z ar mii ofi ce rów ró¿ nych spe cjal no œci, po sia -
da j¹ cych wy so kie, czê sto szcze gól ne kwa li fi ka cje za wo do we, a ta k ¿e lo sem m³o dych
eme ry tów woj sko wych, któ rych wie dza i do œwiad cze nie mo g¹ byæ wy ko rzy sty wa ne
z po ¿yt kiem dla po trzeb ob ron no œci na sze go pa ñ stwa.

Kie ro w ni c twu re sor tu ob ro ny na ro do wej ni g dy nie by³ obo jêt ny los zwal nia nych ze
s³u¿ by woj sko wej ¿o³ nie rzy za wo do wych i ich ro dzin. Po li ty ka ka d ro wa re a li zo wa na
w Si ³ach Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej, w tym za spa ka ja nie po trzeb so cjal no-by -
to wych ¿o³ nie rzy za wo do wych i ich ro dzin, nie by ³a i nie jest po li ty k¹ pa sy wn¹. Usta wa
z dnia 11 wrze œ nia 2003 r. o s³u¿ bie woj sko wej ¿o³ nie rzy za wo do wych (Dz. U. Nr 179,
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poz. 1750 ze zm.) wpro wa dzi ³a no we za sa dy po wo ³y wa nia ¿o³ nie rzy do za wo do wej s³u¿ -
by woj sko wej, jej prze bie gu oraz zwal nia nia z niej.

Je d nym z na rzê dzi os ³o no wych, chro ni¹ cych by ³ych ¿o³ nie rzy za wo do wych, jest
usta wo we za gwa ran to wa nie mo ¿ li wo œci do ko rzy sta nia z po mo cy w za kre sie prze kwa li -
fi ko wa nia, do ra dz twa za wo do we go i po œre d ni c twa pra cy, udzie la nej przez w³a œci we or -
ga ny w okre sie dwóch lat od zwol nie nia z za wo do wej s³u¿ by woj sko wej. Up ra w nie nie to 
wy ni ka z prze pi su art. 120 wy ¿ ej wspo mnia nej usta wy. Œwiad czo na po moc jest w g³ó w -
nej mie rze sku pio na na sy s te mo wych dzia ³a niach re sor tu, któ rych ce lem jest przy go to -
wa nie by ³ych ¿o³ nie rzy za wo do wych do po de j mo wa nia za trud nie nia na ryn ku
cy wil nym.

Po dwóch la tach fun k cjo no wa nia usta wy o s³u¿ bie woj sko wej ¿o³ nie rzy za wo do -
wych, do ko na no szcze gó ³o wej jej oce ny. Wy ci¹ g niê te wnio s ki przy czy ni ³y siê do wpro -
wa dze nia nie zbê d nych ko rekt, u sz cze gó ³o wieñ i zmian po szcze gól nych prze pi sów
usta wy „prag ma ty cz nej”. W ich ra mach usta wo daw ca:

— na ³o ¿y³ na or ga ny ad mi ni stra cji rz¹ do wej i or ga ny sa mo rz¹ du te ry to rial ne go obo --
wi¹ zek wspó³ pra cy z w³a œci wy mi or ga na mi woj sko wy mi w za kre sie wza jem nej
wspó³ pra cy i ewi den cjo no wa nia sta no wisk zwi¹ za nych z ob ron no œci¹ kra ju,
w tym sta no wisk zwi¹ za nych z pla no wa niem i re a li za cj¹ po za mi li tar nych przy go --
to wañ ob ron nych w pa ñ stwie (art. 119 ust. la i lb);

— zo b li go wa³ Pre ze sa Ra dy Mi ni strów do okre œ le nia w dro dze roz po rz¹ dze nia sta no --
wisk pra cy zwi¹ za nych z ob ron no œci¹ kra ju w ad mi ni stra cji pu b li cz nej (art. 119
ust. 2);

— upo wa ¿ ni³ Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej do okre œ le nia w dro dze roz po rz¹ dze nia or --
ga nów woj sko wych w³a œci wych do ewi den cjo no wa nia sta no wisk zwi¹ za nych z ob ron --
no œci¹ kra ju, okre œ le nia wzo ru za œwiad cze nia po twier dza j¹ ce go pre dy s po zy cje
by ³ych ¿o³ nie rzy za wo do wych do za j mo wa nia sta no wisk pra cy w or ga nach ad mi ni --
stra cji pu b li cz nej i je go wy da wa nia ¿o³ nie rzom zwol nio nym z za wo do wej s³u¿ by
woj sko wej (art. 119 ust. 3).

Po wy ¿ sze kwe stie zo sta ³y ure gu lo wa ne roz po rz¹ dze nia mi:
— Pre ze sa Ra dy Mi ni strów z dnia 5 czer w ca 2007 r. w spra wie sta no wisk pra cy

zwi¹ za nych z ob ron no œci¹ kra ju w ad mi ni stra cji pu b li cz nej (Dz. U. Nr 106,
poz. 724);

— Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej z dnia 18 ma ja 2007 r. w spra wie okre œ le nia or ga nów
woj sko wych w³a œci wych do ewi den cjo no wa nia sta no wisk pra cy zwi¹ za nych z ob ron --
no œci¹ kra ju (Dz. U. Nr 99, poz. 669).

Przy jê te przez kie ro w ni c two Mi ni ster stwa Ob ro ny Na ro do wej za ³o ¿e nia pro fe sjo na -
li za cji Si³ Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej umo ¿ li wi ³y roz po czê cie dzia ³añ zwi¹ za -
nych z prze bu do w¹ i po pra w¹ sy s te mu re kon wer sji kadr, w tym miê dzy in ny mi
roz sze rze nia za kre su pod mio to we go i przed mio to we go do tych czas pro wa dzo nej dzia -
³al no œci na rzecz ¿o³ nie rzy zwal nia nych i zwol nio nych z za wo do wej s³u¿ by woj sko wej.
W swym za ³o ¿e niu sy s tem po mo cy ma stwa rzaæ be ne fi cjen tom op ty mal ne per spek ty wy 
do fun k cjo no wa nia za wo do we go i spo ³e cz ne go, po ich zwol nie niu z za wo do wej s³u¿ by
woj sko wej. Je d no cze œ nie po wi nien byæ spój ny z re a li zo wa n¹ po li ty k¹ ka d ro w¹ w re sor -
cie ob ro ny na ro do wej, w tym z wdra ¿a nym sy s te mem pro fe sjo na li za cji Si³ Zbroj nych
Rze czy po spo li tej Pol skiej.

We jœcie w ¿y cie roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej z dnia 20 mar ca 2008 r.
w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków i try bu ko rzy sta nia przez ¿o³ nie rzy za wo do wych
i by ³ych ¿o³ nie rzy za wo do wych z po mo cy w za kre sie prze kwa li fi ko wa nia, do ra dz twa
za wo do we go i po œre dni ctwa pra cy (Dz. U. Nr 57, poz. 344) za koñ czy pier wszy etap
prze bu do wy sy s te mu re kon wer syj ne go. G³ó wnym ce lem te go eta pu by ³o przy go to wa -
nie struk tur do przy jê cia w nie da le kiej przy sz³o œci za dañ zwi¹ za nych z pro wa dze niem
i mo ni to ro wa niem roz wo ju za wo do we go ¿o³ nie rza za wo do we go przez ca ³y okres od by -
wa nia s³u¿ by woj sko wej w Si ³ach Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Od no sz¹c siê do po stu la tu Pa na Se na to ra Ma cie ja Grub skie go do ty cz¹ ce go wy ko -
rzy sta nia wie dzy i do œwiad cze nia ¿o³ nie rzy za wo do wych zwal nia nych z za wo do wej
s³u¿ by woj sko wej, któ r¹ pe³ ni li w przed siê bior stwach pa ñ stwo wych, spó ³kach Skar bu
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Pa ñ stwa i je d no st kach ba daw czo-ro z wo jo wych nad zo ro wa nych przez Mi ni stra Ob ro ny
Na ro do wej, to pra g nê wska zaæ, ¿e zgo d nie ze sto so wa n¹ prak ty k¹ w wiê k szo œci prz y pad -
ków znaj du j¹ oni za trud nie nie w ro dzi mych pod mio tach na do tych czas za j mo wa nych
sta no wi s kach, któ re zo sta ³y za mie nio ne z woj sko wych na cy wil ne. W wy ko na niu pr ze pi -
sów usta wy z dnia 12 ma ja 2006 r. o zmia nie usta wy o ko mer cja li za cji i pry wa ty za cji
oraz o zmia nie in nych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 721), wszy s t kie przed siê bior stwa pa ñ -
stwo we zo sta ³y sko mer cja li zo wa ne w la tach 2007–2008 i po sia da j¹ obe c nie w swo ich
struk tu rach wy ³¹ cz nie sta no wi s ka cy wil ne. Wraz z ut wo rze niem spó ³ek ak cyj nych Skar -
bu Pa ñ stwa, Mi ni ster Ob ro ny Na ro do wej wska za³, w wy ni ku prze pro wa dzo nych po stê -
po wañ kwa li fi ka cyj nych, do pier w szych sk³a dów rad nad zor czych nad zo ro wa nych przez 
sie bie spó ³ek, swo ich przed sta wi cie li, ja ko re pre zen ta n tów Skar bu Pa ñ stwa, wœ ród kt -
ó rych s¹ ta k ¿e by li ¿o³ nie rze za wo do wi. Pro wa dzo ne s¹ ta k ¿e roz mo wy z Mi ni ster stwem
Skar bu Pa ñ stwa do ty cz¹ ce de le go wa nia przed sta wi cie li Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej do
sk³a du rad nad zor czych po zo sta ³ych spó ³ek prze mys ³u ob ron ne go.

Od no sz¹c siê do pro ble mu sku pie nia nad zo ru w³a œci ciel skie go nad prze mys ³em
ob ron nym in for mu jê, ¿e to za ga d nie nie zo sta ³o spre cy zo wa ne w przy jê tej przez Ra dê
Mi ni strów w dniu 31 sier p nia 2007 r. „Stra te gii kon so li da cji i wspie ra nia roz wo ju pol -
skie go prze mys ³u ob ron ne go w la tach 2007–2012”. Zgo d nie z tym do ku men tem, po
2012 r. zo sta nie pod jê ta de cy z ja w spra wie do ce lo we go mo de lu nad zo ru w³a œci ciel skie go
Skar bu Pa ñ stwa. Ju¿ dziœ pro wa dzo ne s¹ wstêp ne roz mo wy na szcze b lu mi ni sterstw
do ty cz¹ ce tej pro ble ma ty ki. Nad mie niam, ¿e sku pie nie nad zo ru w Mi ni ster stwie Ob ro -
ny Na ro do wej wy ma ga ³o by wie lu zmian usta wo wych, po prze dzo nych sto so wn¹ de cy z j¹ 
Ra dy Mi ni strów oraz zmian struk tu ral nych Mi ni ster stwa Ob ro ny Na ro do wej. W ra -
mach zmia ny prze pi sów usta wo wych re sort ob ro ny na ro do wej do strze ga ko nie cz noœæ
przy zna nia szcze gól nych up ra w nieñ Mi ni stro wi Ob ro ny Na ro do wej wo bec pod mio tów
prze mys ³u ob ron ne go na le ¿¹ cych za ró w no do Gru py BUMAR, jak i Gru py ARP, w tym
woj sko wych przed siê biorstw re mon to wo-pro duk cyj nych, umo ¿ li wia j¹ cych efek ty w ne
od dzia ³y wa nie Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej na dzia ³al noœæ tych pod mio tów. Ja ko tym -
cza so we roz wi¹ za nie w tym za kre sie prze wi du je siê no we li za cjê usta wy z dnia 7 pa Ÿ -
dzier ni ka 1999 r. o wspie ra niu re struk tu ry za cji prze mys ³o we go po ten cja ³u ob ron ne go
i mo der ni za cji te ch ni cz nej Si³ Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej (Dz. U. Nr 83,
poz. 932, ze zm.), na to miast do ce lo wym roz wi¹ za niem mog ³o by byæ op ra co wa nie usta -
wy o gru pie ka pi ta ³o wej pol skie go prze mys ³u ob ron ne go.

Na le ¿y za zna czyæ, ¿e tak w spó ³kach, jak i je dno stkach badawczo-rozwojowych
prze mys ³u ob ron ne go, nie za le¿ nie czy s¹ one nad zo ro wa ne przez Mi ni stra Ob ro ny Na -
ro do wej, czy te¿ przez in nych mi ni strów, za kreo wa nie po li ty ki za trud nie nia i jej re a li -
za cjê od po wia da kie ro wni ctwo da ne go pod mio tu. S³u sznym jest, ¿e w dzie dzi nie
te chni ki woj sko wej, po trze by pod mio tów w tym za kre sie z du ¿ym po wo dze niem
spe³ nia j¹ by li ¿o³ nie rze za wo do wi, lecz je dno czeœ nie na le ¿y mieæ na uwa dze zmien n¹
i ogra ni czo n¹ ze stro ny pod mio tu li cz bê miejsc pra cy, za le¿ n¹ miê dzy in ny mi od asor -
ty men tu re a li zo wa nych do staw i us ³ug, wiel ko œ ci za mó wieñ, ce lów stra te gi cz ne go roz -
wo ju pod mio tu.

Uw zglê dnia j¹c przed sta wio ne po wy ¿ ej dzia ³a nia pro wa dzo ne w re sor cie ob ro ny na -
ro do wej od no sz¹ ce siê do fun kcjo no wa nia za wo do we go by ³ych ¿o³ nie rzy za wo do wych,
w tym mo¿ li wo œci, ja kie stwa rza za trud nie nie w pod mio tach prze mys ³u ob ron ne go,
oce niam, ¿e nie wy ma ga j¹ one na obe c nym eta pie op ra co wy wa nia pro gra mu za tru -
dnia nia by ³ych ¿o³ nie rzy za wo do wych o uni kal nych spe cjal no œciach. Je dno czeœ nie za -
pe wniam, ¿e re sort ob ro ny na ro do wej, w przy pad ku pod jê cia prac do ty cz¹ cych
stwo rze nia pro gra mu za trud nie nia dla by ³ych ¿o³ nie rzy za wo do wych o spe cjal no œciach 
uni kal nych, z pe w no œci¹ uw zglê dni i wy ko rzy sta za an ga ¿o wa nie Pa na Se na to ra Ma cie ja
Grub skie go oraz de kla ro wa n¹ po moc w je go two rze niu.

Z po wa ¿a niem
w z. MINISTRA
Ze non Ko si niak-Ka mysz
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go

skie ro wa ne do mi ni stra ob ro ny na ro do wej Bog da na Kli cha

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Re for ma po prze d nie go rz¹ du do ty cz¹ ca lik wi da cji WSI i po wo ³a nia w to

miej sce SKW i SWW w mo jej oce nie spo wo do wa ³a od dzie le nie siê wy wia du
i kontr wy wia du woj sko we go od ar mii. Gdy siê ana li zu je ak ty pra w ne i ob ser -
wu je to, z czym ma my do czy nie nia w rze czy wi sto œci, ma siê wra ¿e nie, ¿e na -
cisk na tak zwa n¹ op cjê ze ro w¹ w s³u¿ bach woj sko wych, któ ra spraw dzi ³a
siê w ro ku 1990 w s³u¿ bach cy wil nych, obe c nie wpro wa dzi³ chaos, a byæ mo -
¿e, co po win no pod le gaæ ana li zie, os ³a bi³ mo¿ li wo œci ob ron ne kra ju. Za sta na -
wia j¹ ce jest, ¿e w ko lej nych la tach dzia ³a nia, któ re mia ³y uspra wniæ s³u¿ by
spe c jal ne, mia ³y sku tek wrêcz od wro t ny od za mie rzo ne go, przy no sz¹c wiê cej 
szkód ni¿ po ¿yt ku i, co dzi wne, nikt z te go ty tu ³u nie po niós³ ¿a dnej od po wie -
dzial no œci.

Li czê na to, ¿e Pan Mi n i s ter wy ka ¿e mak si mum de ter mi na cji w pod po -
rz¹d ko wy wa niu tych s³u¿b Mi ni ster stwu Ob ro ny Na ro do wej. Ocze ku jê ró w -
nie¿, ¿e ku prze stro dze ko lej nych chêt nych do mar gi na li zo wa nia struk tur
woj sko wych zo sta nie spo rz¹ dzo na pe³ na ana li za, któ ra wy ka ¿e ne ga ty wne
skut ki dzia ³añ, a op ra co wa ne wnios ki bê d¹ pod sta w¹ do po ci¹ g niê cia po -
mys ³o daw ców do od po wie dzial no œci.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.27

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Ma cie ja Grub skie go

pod czas 13. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 5 czer w ca 2008 r.
(BPS/DSK-043-548/08), do ty cz¹ ce li k wi da cji WSI i po wo ³a nia w to miej sce SKW
i SWW, up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy ja œ nieñ.

Od no sz¹c siê do kwe stii pod po rz¹d ko wa nia S³u¿ by Kontr wy wia du Woj sko we go
oraz S³u¿ by Wy wia du Woj sko we go Mi ni stro wi Ob ro ny Na ro do wej, prag nê za u wa ¿yæ, ¿e 
sto so wnie do po sta no wieñ art. 3 ust. 1 usta wy z dnia 9 czer wca 2006 r. o S³u¿ bie Kontr -
wy wia du Woj sko we go oraz S³u¿ bie Wy wia du Woj sko we go (Dz. U. Nr 104, poz. 709 ze
zm.), Szef S³u¿ by Kontr wy wia du Woj sko we go oraz Szef S³u¿ by Wy wia du Woj sko we go
s¹ cen tral ny mi or ga na mi ad mi ni stra cji rz¹ do wej, dzia ³a j¹ cy mi od po wie d nio przy po -
mo cy S³u¿ by Kontr wy wia du Woj sko we go i S³u¿ by Wy wia du Woj sko we go, bê d¹ cy mi
urzê da mi ad mi ni stra cji rz¹ do wej. Na to miast zgo d nie z ust. 2 wy ¿ ej wska za ne go ar ty -
ku ³u za ró wno Szef S³u¿ by Kontr wy wia du Woj sko we go, jak i Szef S³u¿ by Wy wia du Woj -
sko we go pod le ga j¹ Mi ni stro wi Ob ro ny Na ro do wej, z za strze ¿e niem okreœ lo nych
w usta wie up ra wnieñ Pre ze sa Ra dy Mi ni strów lub Mi ni stra Ko or dy na to ra S³u¿b Spe -
c jal nych, w przy pad ku je go po wo ³a nia.

Na le ¿y ró w nie¿ pod kre œ liæ, ¿e usta wa z dnia 14 gru d nia 1995 r. o urzê dzie Mi ni stra
Ob ro ny Na ro do wej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 ze zm.), sta no wi w art. 5 ust. la, ¿e
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Mi ni stro wi Ob ro ny Na ro do wej pod le ga S³u¿ ba Kontr wy wia du Woj sko we go oraz S³u¿ ba
Wy wia du Woj sko we go, na za sa dach okre œ lo nych w usta wie o S³u¿ bie Kontr wy wia du
Woj sko we go oraz S³u¿ bie Wy wia du Woj sko we go, je d nak s³u¿ by te nie wcho dz¹ w sk³ad 
re sor tu Ob ro ny Na ro do wej.

W œwie t le bo wiem za pi su § 2 pkt 4 Re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go Mi ni ster stwa Ob ro -
ny Na ro do wej, sta no wi¹ ce go za ³¹ cz nik do za rz¹ dze nia Nr 40/MON Mi ni stra Ob ro ny
Na ro do wej z dnia 22 li s to pa da 2006 r. w spra wie re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go Mi ni ster -
stwa Ob ro ny Na ro do wej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270 ze zm.), przez re sort Ob ro ny Na -
ro do wej na le ¿y ro zu mieæ dzia³ ad mi ni stra cji rz¹ do wej, w sk³ad któ re go wcho dz¹:
Mi ni ster ja ko kie ro w nik dzia ³u ad mi ni stra cji rz¹ do wej – ob ro na na ro do wa, Mi ni ster -
stwo ja ko urz¹d, je d no st ki or ga ni za cyj ne pod leg ³e lub nad zo ro wa ne przez Mi ni stra,
w tym przed siê bior stwa pa ñ stwo we, dla któ rych jest on or ga nem za ³o ¿y ciel skim oraz
Si ³y Zbroj ne Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Od rêb ne usy tu o wa nie in sty tu cjo nal ne S³u¿ by Kontr wy wia du Woj sko we go i S³u¿ by
Wy wia du Woj sko we go oraz wy od rêb nie nie ze struk tu ry Si³ Zbroj nych Rze czy po spo li tej
Pol skiej nie prze s¹ dza je d nak, i¿ do sz³o do ca³ ko wi te go od dzie le nia kontr wy wia du woj -
sko we go i wy wia du woj sko we go od Mi ni ster stwa Ob ro ny Na ro do wej. Pod sta wo wym
bo wiem ce lem tych s³u¿b jest ochro na przed za gro ¿e nia mi dla ob ron no œci pa ñ stwa,
bez pie cze ñ stwa i zdol no œci bo jo wej Si³ Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz je d no -
stek or ga ni za cyj nych pod leg ³ych lub nad zo ro wa nych przez Mi ni stra Ob ro ny Na ro do -
wej. Za kres za dañ obu s³u¿b, okre œ lo ny od po wie d nio w art. 5 i 6 usta wy o S³u¿ bie
Kontr wy wia du Woj sko we go oraz S³u¿ bie Wy wia du Woj sko we go, wska zu je nie zbi cie, ¿e 
s³u¿ by te po wi¹ za ne s¹ z na czel nym or ga nem ad mi ni stra cji rz¹ do wej, tj. Mi ni strem
Ob ro ny Na ro do wej. Po nad to art. 13 przy wo ³a nej usta wy sta no wi, ¿e sze fów obu s³u¿b
po wo ³u je i od wo ³u je Pre zes Ra dy Mi ni strów na wnio sek Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej. To 
Mi ni ster Ob ro ny Na ro do wej okre œ la kie run ki dzia ³a nia s³u¿b, w dro dze wy ty cz nych,
sto so w nie do art. 7 wska za nej wy ¿ ej usta wy. Na da je ta k ¿e sta tut s³u¿ bom oraz za twier -
dza ich pla ny dzia ³a nia oraz spra wo z da nia z dzia ³al no œci i z wy ko na nia bu d¿ e tu.

Na le ¿y pod kre œ liæ, ¿e S³u¿ ba Kontr wy wia du Woj sko we go, jak i S³u¿ ba Wy wia du
Woj sko we go, mi mo z³o ¿o ne go pro ce su two rze nia i prze kszta³ ceñ or ga ni za cyj no-ka dro -
wych zwi¹ za nych z li k wi da cj¹ Woj sko wych S³u¿b In for ma cyj nych, fun k cjo nu j¹ i wy -
pe³ nia j¹ za da nia, do któ rych zo sta ³y po wo ³a ne.

Pra g nê ró w nie¿ po in for mo waæ, ¿e zgo d nie z ko mu ni ka tem po po sie dze niu Ko le -
gium do Spraw S³u¿b Spe c jal nych, któ re od by ³o siê w dniu 2 czer w ca br., nie prze wi du -
je siê prze pro wa dze nia zmian struk tu ral nych w s³u¿ bach spe c jal nych. Na to miast
po de j mo wa ne dzia ³a nia ukie run ko wa ne s¹ na stwo rze nie od po wie d nich me cha ni z -
mów, któ re przy czy ni¹ siê do zwiê k sze nia sku te cz no œci i ich lep szej ko or dy na cji. Prio -
ry te tem jest w tym przy pad ku za pe w nie nie wy ko ny wa nia przez s³u¿ by spe c jal ne za dañ
na rzecz bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa na naj wy ¿ szym po zio mie.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ¿a nia
Bog dan Klich
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go

skie ro wa ne do mi ni stra ob ro ny na ro do wej Bog da na Kli cha

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Z koñ cem czer wca bie ¿¹ ce go ro ku mi nie ter min za koñ cze nia prac ko mi sji

we ry fi ka cyj nej do spraw WSI. Z in for ma cji me dial nych wy ni ka, ¿e li cz ba zwe -
ry fi ko wa nych ofi ce rów i ¿o³ nie rzy WSI to oko ³o 50% do 60% ich ogól ne go sta -
nu. ¯o³ nie rze, któ rzy nie zo sta n¹ zwe ry fi ko wa ni, a wiêc po zba wie ni na le¿ nej
im oce ny, prak ty cz nie stra c¹ mo¿ li woœæ fun kcjo no wa nia w ar mii. Na gon ka,
któ rej nie ste ty pod da ³a siê wiê k szoœæ po li ty ków, ¿e wszys cy pra co wni cy
s³u¿ by po wo ³a nej do ¿y cia w wol nej Pol sce to prze stêp cy i z³o czyñ cy, spo wo -
do wa ³a, co mo ¿e my za ob ser wo waæ od kil ku mie siê cy, os ³a bie nie tak po trzeb -
nej ka ¿ de mu pañ stwu wie dzy o za gro ¿e niach we wnê trz nych i ze wnê trz nych.

W zwi¹z ku z tym up rzej mie pro szê o udzie le nie od po wie dzi na py ta nie,
ja kie dzia ³a nia mo g¹ zo staæ pod jê te przez Pa na Mi ni stra i kie ro wa ny przez
Pa na re sort, aby nie utra ciæ na za wsze wie dzy i umie jêt no œci po zo sta ³ych
50% ¿o³ nie rzy, tak po trzeb nych na szej Oj czyŸ nie.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.07.01

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Ma cie ja Grub skie go

pod czas 13. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 5 czer w ca 2008 r.
(BPS/DSK-043-548/08), do ty cz¹ ce nie zwe ry fi ko wa nych ¿o³ nie rzy WSI, up rzej mie
pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy ja œ nieñ.

Pra g nê za pe w niæ, ¿e re sort Ob ro ny Na ro do wej jest w pe³ ni œwia do my po wa gi sy tu a -
cji, w ja kiej zna le Ÿ li siê ¿o³ nie rze by ³ych Woj sko wych S³u¿b In for ma cyj nych, któ rzy wy ra -
zi li wo lê pod jê cia s³u¿ by w S³u¿ bie Kontr wy wia du Woj sko we go lub S³u¿ bie Wy wia du
Woj sko we go. Uczy ni li za doœæ po sta no wie niom usta wy z dnia 9 czer w ca 2006 r. – Prze pi -
sy wpro wa dza j¹ ce usta wa o S³u¿ bie Kontr wy wia du Woj sko we go oraz S³u¿ bie Wy wia du
Woj sko we go oraz usta wê o s³u¿ bie fun k cjo na riu szy S³u¿ by Kontr wy wia du Woj sko we go
oraz S³u¿ by Wy wia du Woj sko we go (Dz. U. Nr 104, poz. 711 ze zm.) i w ter mi nie trzy dzie -
stu dni od dnia we jœ cia w ¿y cie usta wy z³o ¿y li sto so w ne wnio s ki wraz z oœ wiad cze nia mi
„lu stra cyj ny mi”. Je d nak czê œæ z nich do dnia dzi siej sze go nie do cze ka ³a siê sta no wi s ka
Ko mi sji We ry fi ka cyj nej w spra wie ich zgo d no œci z pra w d¹. Tym sa mym ¿o³ nie rze ci nie
mo g¹ zo staæ wy zna cze ni na sta no wi s ka s³u¿ bo we w S³u¿ bie Kontr wy wia du Woj sko we go
lub S³u¿ bie Wy wia du Woj sko we go. Zo sta li oni zwol nie ni z za j mo wa nych sta no wisk s³u¿ -
bo wych i prze nie sie ni do re zer wy ka d ro wej. Los tych ¿o³ nie rzy – le gi ty mu j¹ cych siê po -
¿¹ da n¹ wie dz¹, jak i do œwiad cze niem – nie jest dla re sor tu Ob ro ny Na ro do wej obo jêt ny.
Na le ¿y umo ¿ li wiæ im s³u¿ bê dla do b ra Oj czy z ny. W zwi¹z ku z tym, ¿e w dniu 30 czer w ca
br. up ³y n¹³ ter min dzia ³al no œci Ko mi sji We ry fi ka cyj nej, oraz z uwa gi na fakt, ¿e nie uda ³o 
jej siê prze pro wa dziæ pro ce su we ry fi ka cji w tym ter mi nie w ca ³o œci, jak ró w nie¿ z up ³y wa -
j¹ cym w dniu 30 wrze œ nia br. ter mi nem po zo sta wa nia czê œci ¿o³ nie rzy za wo do wych by -
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³ych WSI w re zer wie ka d ro wej, op ra co wa ny zo sta³ pro jekt zmian w pra wie, któ re
umo ¿ li wi¹ „za trzy ma nie” w za wo do wej s³u¿ bie woj sko wej tych ¿o³ nie rzy, któ rzy z³o ¿y li
wska za ne wnio s ki i oœ wiad cze nia, a je d no cze œ nie po zwo li unik n¹æ ewen tu al nych od -
szko do wañ, któ rych mo g li by oni do cho dziæ.

W dniu 27 czer w ca br. Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej przy j¹³ usta wê o zmia nie
usta wy – Prze pi sy wpro wa dza j¹ ce usta wê o S³u¿ bie Kontr wy wia du Woj sko we go oraz
S³u¿ bie Wy wia du Woj sko we go oraz usta wê o s³u¿ bie fun k cjo na riu szy S³u¿ by Kontr wy -
wia du Woj sko we go oraz S³u¿ by Wy wia du Woj sko we go. Usta wa ta m.in. prze wi du je
wy ³¹ cze nie za sto so wa nia art. 20 ust. 2 usta wy z dnia 11 wrze œ nia 2003 r. o s³u¿ bie woj -
sko wej ¿o³ nie rzy za wo do wych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 ze zm.) wzglê dem ¿o³ nie rzy za -
wo do wych, któ rzy z³o ¿y li sto so w ne wnio s ki wraz z oœ wiad cze nia mi „lu stra cyj ny mi”.
Wska za ny prze pis sta no wi, ¿e ¿o³ nierz za wo do wy mo ¿e po zo sta waæ je d no ra zo wo w re -
zer wie ka d ro wej przez okres nie d³u¿ szy ni¿ dwa la ta. Przy jê ta usta wa po zwo li ró w nie¿
¿o³ nie rzom za wo do wym by ³ych Woj sko wych S³u¿b In for ma cyj nych, któ rzy z³o ¿y li wy ¿ ej 
wspo mnia ne wnio s ki, a nie zo sta li wy zna cze ni na sta no wi s ka s³u¿ bo we w S³u¿ bie
Kontr wy wia du Woj sko we go lub S³u¿ bie Wy wia du Woj sko we go, wy zna cze nie na sta no -
wi s ka s³u¿ bo we w s¹ dach woj sko wych, w pro ku ra tu rach woj sko wych, w je d no st kach
¯an dar me rii Woj sko wej, a ta k ¿e na sta no wi s ka s³u¿ bo we w woj sko wych je d no st kach
roz po z na nia oraz je d no st kach zwia dow czych, po za po z na niu siê ze sta no wi s kiem Ko -
mi sji We ry fi ka cyj nej, co do zgo d no œci oœ wiad czeñ z pra w d¹, w przy pad ku spo rz¹ dze nia 
ta kie go sta no wi s ka.

Pra g nê ró w nie¿ za u wa ¿yæ, ¿e ró w no le g le z pro jek tem wspo mnia nej wy ¿ ej usta wy
w Mi ni ster stwie Ob ro ny Na ro do wej przy go to wa ne zo sta ³y pro jek ty czte rech roz po -
rz¹ dzeñ:

1) roz po rz¹ dze nia zmie nia j¹ ce go roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej z dnia
26 lip ca 2006 r. w spra wie po stê po wa nia kwa li fi ka cyj ne go wo bec kan dy da tów do
s³u¿ by w S³u¿ bie Kontr wy wia du Woj sko we go;

2) roz po rz¹ dze nia zmie nia j¹ ce go roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej z dnia
26 lip ca 2006 r. w spra wie po stê po wa nia kwa li fi ka cyj ne go wo bec kan dy da tów do
s³u¿ by w S³u¿ bie Wy wia du Woj sko we go;

3) roz po rz¹ dze nia zmie nia j¹ ce go roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej z dnia
26 lip ca 2006 r. w spra wie po stê po wa nia kwa li fi ka cyj ne go wo bec ¿o³ nie rzy ubie ga --
j¹ cych siê o wy zna cze nie na sta no wi s ka s³u¿ bo we w S³u¿ bie Kontr wy wia du Woj --
sko we go;

4) roz po rz¹ dze nia zmie nia j¹ ce go roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej z dnia
26 lip ca 2006 r. w spra wie po stê po wa nia kwa li fi ka cyj ne go wo bec ¿o³ nie rzy ubie ga --
j¹ cych siê o wy zna cze nie na sta no wi s ka s³u¿ bo we w S³u¿ bie Wy wia du Woj sko we go.

Wska za ne po wy ¿ ej no we li zo wa ne roz po rz¹ dze nia okre œ la j¹ tryb prze pro wa dza nia
po stê po wa nia kwa li fi ka cyj ne go wo bec osób ubie ga j¹ cych siê o przy jê cie do je d nej ze
s³u¿b spe c jal nych. Za k³a d a ne zmia ny ma j¹ na ce lu ure gu lo wa nie try bu przy j mo wa nia
by ³ych ¿o³ nie rzy za wo do wych Woj sko wych S³u¿b In for ma cyj nych do S³u¿ by Kontr wy -
wia du Woj sko we go i S³u¿ by Wy wia du Woj sko we go po dniu 30 czer w ca br., tj. po dniu
za ko ñ cze nia fun k cjo no wa nia Ko mi sji We ry fi ka cyj nej.

Pod su mo wu j¹c, prag nê wy ra ziæ prze ko na nie, ¿e wspo mnia ne wy ¿ ej no we li za cje ak -
tów pra w nych po zwo l¹ kon ty nuo waæ pro ces tzw. „we ry fi ka cji" tak, aby zo sta³ on za koñ -
czo ny wo bec wszy s t kich ocze ku j¹ cych ¿o³ nie rzy za wo do wych w mak sy mal nie kró t kim
cza sie.

Z po wa ¿a niem
w z. MINISTRA
Ze non Ko si niak-Ka mysz
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wi s ka Ma cie ja No wic kie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Gru pa mie sz ka ñ ców ³ó dz kich osie d li mie sz ka nio wych – Ole cho wa, An -

drze jo wa, M³yn ka, Ko wal sz czy z ny, No wo sol nej – oraz Ra da Osie d la £ódŸ -
-An drze jów zwró ci ³a siê do mnie z pro œb¹ o po moc w do pro wa dze niu do
spo t ka nia Pa na Mi ni stra z przed sta wi cie la mi Ra dy Osie d la £ódŸ -An drze jów
i Sto wa rzy sze nia „Bez pie cz na Au to stra da”, re pre zen tu j¹ cy mi mie sz ka ñ ców
wy mie nio nych osie d li. Te mat spo t ka nia mia³ by do ty czyæ œro do wi s ko wych
uwa run ko wañ dla au to stra dy A1, obe j mu j¹ cych zmie nio n¹ lo ka li za cjê na od -
cin ku Ro ma nów–Brze zi ny.

Na spo t ka niu za in te re so wa ni chcie li by prze ka zaæ Pa nu Mi ni stro wi swo je
za strze ¿e nia co do ra por tu w spra wie od dzia ³y wa nia na œro do wi s ko, spo -
rz¹ dzo ne go przez fir mê Ek kom. Miê dzy in ny mi na pod sta wie te go ra por tu
Pan Mi ni ster wy da w naj bli¿ szym cza sie uz go d nie nie dla de cy z ji o œro do wi s -
ko wych uwa run ko wa niach dla przed mio to we go od cin ka au to stra dy A1.

Zda niem mie sz ka ñ ców, ra port fir my Ek kom jest op ra co wa niem nie rze tel -
nym i nie mo ¿e sta no wiæ pod sta wy do wy da nia de cy z ji o œro do wi s ko wych
uwa run ko wa niach. W dniach 16 kwiet nia 2008 r. oraz 9 ma ja 2008 r. zo sta ³y 
skie ro wa ne do Pa na Mi ni stra pi s ma w tej spra wie oraz pe ty cja pod pi sa na
przez bli s ko ty si¹c sze œciu set mie sz ka ñ ców. We d³ug in for ma cji uzy s ka nych
przez za in te re so wa nych, pi s ma te je d nak nie tra fi ³y do r¹k Pa na Mi ni stra.

Na le ¿y ró w nie¿ nad mie niæ, ¿e 15 ma ja 2008 r. w ogól no pol skim wy da niu
„Ga ze ty Wy bor czej” uka za³ siê ar ty ku³ na te mat po wi¹ zañ GDDKiA z fir m¹
Ek kom. We d³ug in for ma cji „Ga ze ty”, po twier dzo nej przez pre ze sa Ek ko mu,
pa na Ja nu sza Bo hat kie wi cza, szef wy dzia ³u ochro ny œro do wi s ka w fir mie
Ek kom to m¹¿ cz³on ki ni ko mi sji prze tar go wej w GDDKiA, sze fo wej tam tej sze -
go wy dzia ³u ochro ny œro do wi s ka. We d³ug mie sz ka ñ ców, mo ¿e to mieæ is tot ny 
zwi¹ zek z tym, ¿e ra port jest a¿ tak nie o biek ty w ny i nie rze tel ny.

Za strze ¿e nia co do op ra co wa nia fir my Ek kom s¹ bar dzo po wa ¿ ne, dla te -
go w imie niu mie sz ka ñ ców £o dzi oraz swo im w³a s nym zwra cam siê do Pa na
Mi ni stra z up rzej m¹ pro œb¹ o mo ¿ li woœæ bez po œre d nie go przed sta wie nia Pa -
nu Mi ni stro wi, ja ko or ga no wi wy da j¹ ce mu de cy z jê w tak wa ¿ nej i kon flik to -
wej spra wie, naj is tot niej szych kwe stii.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2.07.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku!
W od po wie dzi na pi s mo z dnia 12 czer w ca 2008 r., znak BPS/DSK-043-567/08,

prze ka zu j¹ ce oœ wiad cze nie Pa na se na to ra Ma cie ja Grub skie go pra g nê przed sta wiæ po -
ni¿ sze wy ja œ nie nia.

Zgo d nie z prze pi sa mi ustaw) z dnia 27 kwiet nia 2001 r. – Pra wo ochro ny œro do wi s -
ka (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), re a li za cja in we sty cji mo g¹ cych zna cz¹ co od dzia ³y -
waæ na œro do wi s ko pod le ga po stê po wa niu w spra wie oce ny od dzia ³y wa nia na
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œro do wi s ko. Pro ce du ra ta prze pro wa dza na jest na eta pie wy da nia de cy z ji o œro do wi s -
ko wych uwa run ko wa niach zgo dy na re a li za cjê przed siê w ziê cia.

Pod ko niec mar ca do Mi ni stra Œro do wi s ka wp³y n¹³ wnio sek o uz go d nie nie wa run -
ków œro do wi s ko wych dla przed siê w ziê cia po le ga j¹ ce go na bu do wie au to stra dy A-l na
od cin ku od wêz ³a Stry ków-I (bez wêz ³a) w km 295+850 do gra ni cy wo je wództw ³ó dz kie -
go/œl¹s kie go w km 399+742.

Ra port o od dzia ³y wa niu na œro do wi s ko dla ww. in we sty cji spo rz¹ dzi ³o Biu ro Eks -
per tyz i Pro jek tów Bu do w ni c twa Ko mu ni ka cyj ne go „EK KOM” Sp. z o.o. Obe c nie do ku -
men ta cja do star czo na wraz z wnio s kiem jest szcze gó ³o wo ana li zo wa na pod wzglê dem
me ry to ry cz nym i for mal nym.

W za is t nia ³ej sy tu a cji, ko nie cz ne jest wy ja œ nie nie wszy s t kich spor nych kwe stii, aby 
nie opóŸ niaæ ter mi nu re a li za cji in we sty cji. Wy cho dz¹c na prze ciw su ge stiom pra g nê za -
pro siæ Pa na se na to ra Ma cie ja Grub skie go na spo t ka nie, któ re od bê dzie siê 9 lip ca
o godz. 9.00 w Mi ni ster stwie Œro do wi s ka.

Z po wa ¿a niem
z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
G³ó wny Kon ser wa tor Przy ro dy
dr Ma ciej Trze ciak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Gru sz czy ñ skie go 

skie ro wa ne do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no w na Pa ni Mi ni ster!
Zwra cam siê z pro œb¹ o zmia nê po zy cji 7 za ³¹ cz ni ka nr 2 do roz po rz¹ dze -

nia mi ni stra zdro wia z 17 gru dnia 2004 r. (DzU z 2004 r. Nr 276, poz. 2739)
w spra wie wy ka zu wy ro bów me dy cz nych bê d¹ cych przed mio ta mi or to pe dy cz -
ny mi i œrod ków po moc ni czych, wy so ko œci udzia ³u w³a s ne go œwiad cze nio bior -
cy w ce nie ich na by cia, kry te riów ich przy zna wa nia, okre sów u¿y t ko wa nia,
a tak ¿e wy ro bów me dy cz nych bê d¹ cych przed mio ta mi or to pe dy cz ny mi pod -
le ga j¹ cy mi na pra wie w za le¿ no œci od wska zañ me dy cz nych oraz wzo ru zle -
ce nia na za o pa trze nie w te wy ro by i œrod ki w za kre sie wie ku, do ja kie go
przy s³u gu je re fun da cja do pomp in su li no wych.

Ogra ni cze nie wie ku, do ja kie go przy s³u gu je re fun da cja, nie uw zglê d nia
osób, któ re mi mo uko ñ cze nia osiem na ste go ro ku ¿y cia na dal po zo sta j¹ u cz -
nia mi szkó³ po nad gim na z jal nych, i stu den tów. Ta ki stan prze pi sów pra w -
nych po wo du je, ¿e oso by, któ re ko ñ cz¹ osiem na œcie lat, nie otrzy mu j¹
re fun da cji, po mi mo i¿ nie ma j¹ mo ¿ li wo œci pra cy za rob ko wej i po zo sta j¹ na
utrzy ma niu ro dzi ców. Uwa ¿am, ¿e zmia na roz po rz¹ dze nia wy j dzie na prze -
ciw ocze ki wa niom spo ³e cz nym i umo ¿ li wi no wo cze s ne le cze nie cu krzy cy przy 
po mo cy pomp in su li no wych.

Z po wa ¿a niem
Piotr Gru sz czy ñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.07.03

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra – Pa na Pio tra Gru sz czy ñ skie go,

do ty cz¹ ce zmian w roz po rz¹ dze niu w spra wie wy ka zu wy ro bów me dy cz nych bê d¹ cych
przed mio ta mi or to pe dy cz ny mi i œrod ków po moc ni czych, prze ka za ne przy piœ mie Wi ce -
mar sza³ ka Se na tu, Pa ni Kry sty ny Bo che nek, znak: BPS/DSK-043-538/08, up rzej mie
pro szê o przy jê cie sta no wi s ka w przed mio to wej spra wie.

Obe c nie w Mi ni ster stwie Zdro wia pro wa dzo ne s¹ pra ce nad no we li za cj¹ roz po -
rz¹ dze nia w spra wie szcz e gó ³o we go wy ka zu wy ro bów me dy cz nych bê d¹ cych przed mio -
ta mi or to pe dy cz ny mi i œr od ków po moc ni czych, wy so ko œci udzia ³u w³a s ne go œwiad cze -
nio bior cy w ce nie ich na by cia, kr y t e riów ich przy zna wa nia, okre sów u¿y t ko wa nia, a tak ¿e
wy ro bów me dy cz nych bê d¹ cych przed mio ta mi or to pe dy cz ny mi pod le ga j¹ cy mi na pra -
wie w za le ¿ no œci od wska zañ me dy cz nych oraz wzo ru zle ce nia na za o pa trze nie w te wy -
ro by i œrod ki. W przed mio to wym pro jek cie znaj du j¹ siê za pi sy do ty cz¹ ce ze sta wu
in fu zyj ne go (wk³u cia) do oso bi stej pom py in su li no wej, kt ó re do stêp ne by ³y by bez p³at -
nie dla dzie ci lub m³o dzie ¿y do 26 ro ku ¿y cia zgo d nie z za le ce nia mi le ka rza oraz dla ko -
bie ty ciê ¿ar nej, zgo d nie z za le ce nia mi le ka rza w ilo œci od po wie d niej do wska zañ
le kar skich do 10 sztuk raz na 30 dni. W pro jek cie nie znaj du je siê pro po zy cja za pi su
do ty cz¹ ca fi nan so wa nia za ku pu oso bi stych pomp in su li no wych.
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Je d no cze œ nie up rzej mie in for mu jê, i¿ Mi ni ster Zdro wia pod jê ³a de cy z jê, i¿ pom py
in su li no we wraz z osprzê tem bê d¹ bez p³at ne dla dzie ci i m³o dzie ¿y ze wska za nia mi me -
dy cz ny mi do le cze nia z u¿y ciem pom py in su li no wej. De kla ra cja ta zo sta ³a prze ka za na
w dniu 6 ma ja 2008 r. do pu b li cz nej wia do mo œci.

Obe c nie pro wa dzo ne s¹ pra ce nad stwo rze niem pro ce du ry umo ¿ li wia j¹ cej za kup
pomp in su li no wych wraz z osprzê tem ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu Zdro wia.

Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Gru sz czy ñ skie go

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vin cen ta -Ro stow skie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê z pro œb¹ o po da nie prze wi dy wa ne go ter mi nu wpro wa dze -

nia zmian do obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów po dat ko wych w za kre sie li k wi da cji
po dat ku od zy s ków ka pi ta ³o wych i po dat ku od zy s ku z o sz czê dno œci.

Z po wa ¿a niem
Piotr Gru sz czy ñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 11 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze ka za ne przy piœ mie z dnia 12 czer wca br. Nr BPS/DSK-043-552/08

oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Pio tra Gru sz czyñ skie go, z dnia 5 lu te go 2008 r., w spra -
wie prze wi dy wa ne go ter mi nu zmian prze pi sów po dat ko wych do ty cz¹ cych lik wi da cji
opo dat ko wa nia po dat kiem do cho do wym od osób fi zy cz nych do cho dów ka pi ta ³o wych,
up rzej mie in for mu jê.

Opo dat ko wa nie do cho dów z ka pi ta ³ów pie niê ¿ nych wpro wa dza ne by ³o stop nio wo, 
a po cz¹w szy od 2004 r. ob jê to nim wszy s t kie do cho dy z te go Ÿród ³a. Opo dat ko wa niu
pod le ga j¹ za ró w no od set ki od lo kat ban ko wych, przy cho dy z udzia ³u w fun du szach
ka pi ta ³o wych, jak i do cho dy z od p³at ne go zby cia pa pie rów war to œcio wych. Ta ki sy s -
tem opo dat ko wa nia do cho dów ka pi ta ³o wych, uzy s ki wa nych przez oso by fi zy cz ne,
w tym sa mym stop niu ob ci¹ ¿a po dat kiem wszy s t kie for my o sz czê dza nia i in we sto wa -
nia ka pi ta ³u.

Wpro wa dze nie w 2002 ro ku opo dat ko wa nia od se tek od œrod ków na ra chun kach
ban ko wych nie spo wo do wa ³o zna cz¹ cych ró¿ nic w wy so ko œci de po zy tów w ban kach
go spo darstw do mo wych w sto sun ku do 2001 ro ku (w 2001 r. – 199 802,2 mln z³,
w 2002 r. 199 383,3 mln z³). Wy ga œ niê cie w 2004 ro ku zwol nie nia od po dat ku do cho -
dów uzy s ka nych ze zby cia pa pie rów war to œcio wych na gie³ dzie nie spo wo do wa ³o spad -
ku ob ro tów, lecz ich wzrost z 80 235 mln z³ w 2003 r. do 119 518 mln z³ w 2004 r.

Po wy ¿ sze da ne wska zu j¹, i¿ po da tek nie od gry wa zna cz¹ cej ro li w de cy z jach in we -
sty cyj nych. Na to miast sy s tem po dat ko wy za cho wu j¹ cy je d no li toœæ w za kre sie opo dat -
ko wa nia do cho dów ka pi ta ³o wych zmniej sza do dat ko wo je go ro lê ja ko czyn ni ka
wp³y wa j¹ ce go na lo ko wa nie ka pi ta ³u w ró¿ nych sek to rach ryn ku fi nan so we go.

Zmia na tych za sad spo wo du je ko nie cz noœæ zna le zie nia œrod ków na po kry cie po -
wsta ³ych ubyt ków w bu d¿ e cie pa ñ stwa. Wp³y wy z te go po dat ku w 2007 r. wy nios ³y
³¹ cz nie 3 711,2 mln z³, w tym:

— z ty tu ³u ry cza³ tu od przy cho dów z od se tek lub in nych œrod ków pie niê ¿ nych zgro --
ma dzo nych na ra chun ku po dat ni ka oraz od do cho du z ty tu ³u udzia ³u w fun du --
szach ka pi ta ³o wych – 1 933,7 mln z³,

— z ty tu ³u po dat ku z od p³at ne go zby cia pa pie rów war to œcio wych lub po cho d nych in --
stru men tów fi nan so wych – 1 777,5 mln z³.
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Na to miast za okres sty czeñ–maj 2008 r. wp³y wy z te go po dat ku wy nios ³y 2 938,1
mln z³, w tym:

— z ty tu ³u ry cza³ tu od przy cho dów z od se tek lub in nych œrod ków pie niê ¿ nych zgro --
ma dzo nych na ra chun ku po dat ni ka oraz od do cho du z ty tu ³u udzia ³u w fun du --
szach ka pi ta ³o wych – 867,9 mln z³,

— z ty tu ³u po dat ku z od p³at ne go zby cia pa pie rów war to œcio wych lub po cho d nych
in stru men tów fi nan so wych – 2 070,2 mln z³.

W ta kiej sy tua cji de cyz ja o lik wi da cji opo dat ko wa nia lub okreœ le nie in ne go mo de lu
opo dat ko wa nia ww. do cho dów, po win na byæ wszech stron nie prze a na li zo wa na,
z uw zglê dnie niem w szcze gól no œci wp³y wu na stan fi nan sów pub li cz nych pañ stwa.
War to ró w nie¿ za u wa ¿yæ, i¿ przy za ³o ¿e niu po zo sta wie nia wp³y wów do bu d¿e tu pañ -
stwa na nie zmie nio nym po zio mie, lik wi da cja opo dat ko wa nia do cho dów z ka pi ta ³ów
pie niê¿ nych spo wo do wa ³a by ko nie cz noœæ zna le zie nia al ter na ty wne go sta ³e go Ÿród ³a
wp³y wów na zbli ¿o nym po zio mie.

Po zor nie nie wiel ka zmia na przy no si skut ki dla bu d¿ e tu nie tyl ko w na stê p nym ro -
ku, ale w pro gno zach na ko lej ne la ta. Do pie ro po ana li zie bu d¿ e tu za 2009 r. (po
zmniej sze niu sta wek po dat ko wych w 2009 r.), mo ¿ na bê dzie roz wa ¿yæ i w kon se k wen -
cji okre œ liæ prze wi dy wa ny ter min ewen tu al nych zmian w za kre sie opo dat ko wa nia do -
cho dów ka pi ta ³o wych.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
prof. dr hab. El ¿ bie ta Choj na-Duch
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Oœ wiad cze nia se na to ra Pio tra Gru sz czy ñ skie go

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Poczta Polska jest przedsiêbiorstwem, które prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ

us³ugow¹ w tak zwanym obszarze zastrze¿onym. W zwi¹zku z tym zwracam 
siê z pytaniem, czy przys³uguje temu przedsiêbiorstwu dop³ata wynikaj¹ca
z dzia³alnoœci prowadzonej w tym obszarze i czy Poczta Polska wystêpowa³a
o tak¹ dop³atê.

Dla takiej dzia³alnoœci powinna byæ prowadzona szczegó³owa kalkulacja
kosztów œwiadczenia us³ug, pozwalaj¹ca uzyskaæ dop³atê z bud¿etu, co
pozwoli³oby na obni¿enie kosztów œwiadczenia us³ug. Poczta Polska podnosi
bowiem ceny us³ug poprzez przerzucanie na przyk³ad podwy¿ek dla
pracowników na barki klientów, co w efekcie mo¿e doprowadziæ do utraty
zdolnoœci konkurowania na rynku.

Z po wa ¿a niem
Piotr Gru sz czyñ ski

W kwiet niu 2008 r. do ko na no zmia ny or ga ni za cyj nej w Po czcie Pol skiej,
po le ga j¹ cej na po ³¹ cze niu dw óch naj wa ¿ niej szych pio nów: Cen trum Sie ci
Pocz to wej i Cen trum Us ³ug Pocz to wych. Ta ka de cy z ja za sa d ni czo zmie nia do -
tych cza so we kie run ki prze kszta³ ca nia przed siê bior stwa.

Wo bec te go, czy na le ¿y ocze ki waæ dal szych  ³¹ czeñ po zo sta ³ych pi o n ów
i ja ki jest obe c nie przy jê ty dal szy kie ru nek zmian or ga ni za cyj nych w przed -
siê bior stwie?

Z po wa ¿a niem
Piotr Gru sz czy ñ ski

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Po cz ta Pol ska od 2005 r. wpro wa dza zmia ny w przed siê bior stwie, po le -

ga j¹ ce na po dzia le or ga ni za cyj nym fir my na cen tra i pio ny. Za u wa ¿al ne jest
zna cz ne ob ni ¿ e nie wska Ÿ ni ków ja ko œci, w tym ter mi no wo œci i bez pie cze ñ -
stwa œwiad czo nych us ³ug.

Wo bec te go chcia³ bym za py taæ, czy Mi ni ster stwo In fra struk tu ry bê dzie
wy stê po wa ³o do za rz¹ du Po cz ty Pol skiej o przed sta wie nie pro gra mu gwa ran -
tu j¹ ce go od bu do wa nie za u fa nia klien tów i spro sta nie po ja wia j¹ cej siê kon ku -
ren cji.

Z po wa ¿a niem
Piotr Gru sz czy ñ ski
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Od po wie dŸ

War sza wa, 3 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze ka za ne przy piœ mie z dnia 12 czer w ca 2008 r. znak:

BPS/DSK-043-557/08 trzy oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Pio tra Gru sz czy ñ skie go z³o -
¿o ne pod czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer w ca 2008 r. do ty cz¹ ce pro ble -
ma ty ki pocz to wej przed sta wiam co po ni ¿ ej.

1. Oœ wiad cze nie w spra wie do p³a ty wy ni ka j¹ cej z dzia ³al no œci pro wa dzo nej
przez Po cz tê Pol sk¹ w ob sza rze za strze ¿o nym.

Od po wia da j¹c na po sta wio ne w oœ wiad cze niu py ta nie czy Po czcie Pol skiej przy s³u -
gu je do p³a ta wy ni ka j¹ ca z dzia ³al no œci pro wa dzo nej w ob sza rze za strze ¿o nym i czy Po czta
Pol ska wy stê po wa ³a o ta k¹ do p³a tê prag nê wy jaœ niæ, ¿e zgo d nie z art. 17 ust. 1 pkt 1
usta wy z dnia 30 lip ca 1997 r. o pañ stwo wym przed siê bior stwie u¿y te cz no œci pub li cz -
nej „Po czta Pol ska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z póŸn. zm.), któ ra re gu lu je dzia ³al noœæ te -
go przed siê bior stwa, Po czta Pol ska otrzy mu je z bu d¿e tu pañ stwa do ta cjê do
dzia ³al no œci po le ga j¹ cej na œwiad cze niu po wsze chnych us ³ug pocz to wych, je ¿e li ich
œwiad cze nie przy no si stra tê. Po wsze chne us ³u gi pocz to we zgo d nie z art. 3 pkt 25 lit. a)
usta wy z dnia 12 czer wca 2003 r. Pra wo pocz to we (Dz. U. Nr 130, poz. 1188) obe jmu j¹
prze sy³ ki li sto we do 2000 g i pa cz ki pocz to we do 10 kg pod czas gdy gra ni ca wa go wa
us ³ug za strze ¿o nych wy no si 50 g. Po nad to usta wa Pra wo pocz to we sta no wi w art. 50 ust. 1, 
¿e op ³a ty za œwiad cze nie po wsze chnych us ³ug pocz to wych po win ny byæ usta la ne z uw zglê -
dnie niem ko sz tów ich œwiad cze nia a w art. 50a, ¿e za ka za ne jest sub sy dio wa nie po -
wsze chnych us ³ug pocz to wych nie bê d¹ cych us ³u ga mi za strze ¿o ny mi z przy cho dów po -
cho dz¹ cych z us ³ug za strze ¿o nych. Dla te go te¿ op e r a tor pub li cz ny zo bo wi¹ za ny zo sta³
w art. 52 ust. 1 tej usta wy do pro wa dze nia ksi¹g ra chun ko wych i ra chun ku ko sz tów
w spo sób umo¿ li wia j¹ cy kal ku la cjê ko sz tów od rêb nie dla ka ¿ dej z us ³ug z ob sza ru za -
strze ¿o ne go i zbior czo dla us ³ug nie za strze ¿o nych po wsze chnych i niena le ¿¹ cych do
po wsze chnych. Szcze gó ³o wy spo sób po dzia ³u ko sz tów okreœ lo ny zo sta³ w wy da nym na
pod sta wie art. 52 ust 2 usta wy Roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Fi nan sów z dnia 24 gru dnia
2003 r. w spra wie spo so bu po dzia ³u ko sz tów ope ra to ra œwiad cz¹ ce go po wsze chne
us ³u gi pocz to we (Dz. U. Nr 232, poz. 2327). Po czta Pol ska wy pe³ nia wszy s t kie na ³o ¿o ne
na ni¹ obo wi¹z ki w tym za kre sie.

W œwiet le po wy ¿ szych ure gu lo wañ pra w nych do ta cja, któ r¹ mo ¿e otrzy maæ Po czta
Pol ska nie ma wp³y wu na ob ni ¿e nie ko sz tów œwiad cze nia us ³ug a je dy nie ma na ce lu
zre kom pen so waæ ope ra to ro wi pub li cz ne mu stra tê po wsta ³¹ w wy ni ku re a li za cji usta -
wo we go obo wi¹z ku œwiad cze nia po wsze chnych us ³ug pocz to wych. Z re a li za cj¹ te go
obo wi¹z ku wi¹ ¿e siê bo wiem ko nie cz noœæ za pe wnie nia do stê pu do us ³ug po wsze -
chnych na te re nie ca ³e go kra ju, a wiêc utrzy my wa nie pla có wek pocz to wych ró w nie¿ na 
ob sza rach nieza pe wnia j¹ cych ich ren to wno œci i œwiad cze nie tych us ³ug na ca ³ym ob -
sza rze kra ju na je dno li tych wa run kach ce no wych.

Na le ¿y tu je dnak wy jaœ niæ, ¿e od cza su przy st¹ pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej
ww. kra jo we prze pi sy nie sta no wi¹ wy star cza j¹ cej pod sta wy do przy zna nia Po czcie Pol -
skiej do ta cji na po kry cie stra ty na dzia ³al no œæ zwi¹ za n¹ ze œwiad cze niem po wsze chnych
us ³ug pocz to wych, któ ra sta no wi po moc pub li cz n¹ w ro zu mie niu prze pi sów unij nych.
Dla te go te¿ zgo d nie z wy mo ga mi unij ny mi na pod sta wie ww. prze pi sów kra jo wych zo sta³ 
op ra co wa ny i no ty fi ko wa ny w 2004 r. do Ko mi sji Eu ro pej skiej pro gram po mo co wy
C 21/05 (ex PL 45/04). Po nie wa¿ pro ces no ty fi ka cji je sz cze nie zo sta³ do dnia dzi siej sze -
go za koñ czo ny a zgo d nie z art. 88 ust. 3 TWE pañ stwo cz³on kow skie ma obo wi¹ zek
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wstrzy ma nia siê z udzie le niem no ty fi ko wa nej po mo cy, do cza su wy da nia po zy ty wnej de -
cyz ji przez Ko mi sjê Eu ro pej sk¹. Tak wiêc z for mal ne go pun ktu wi dze nia, nie jest mo¿ li -
we udzie le nie do ta cji dla Po czty Pol skiej do cza su uzy s ka nia ta kiej de cyz ji.

Ko mi sja Eu ro pej ska nie wy da ³a de cyz ji w tej spra wie, po nie wa¿ Po czta Pol ska do -
tych czas nie ubie ga ³a siê o do ta cjê z bu d¿e tu pañ stwa, gdy¿ za ró wno wy nik fi nan so -
wy przed siê bior stwa jak i z dzia ³al no œci po le ga j¹ cej na œwiad cze niu po wsze chnych
us ³ug pocz to wych by³ od 1998 r. do 2007 r. do dat ni. Obe c nie za cho dzi du ¿e praw do -
po do bieñ stwo, ¿e w 2008 r. dzia ³al noœæ po le ga j¹ ca na œwiad cze niu po wsze chnych
us ³ug pocz to wych za mknie siê stra t¹ i Po czta Pol ska wy st¹ pi w 2009 r. o do ta cjê na
jej po kry cie, o czym Ko mi sja Eu ro pej ska bê dzie mu sia ³a byæ po in for mo wa na. Jej
przy zna nie i uru cho mie nie bê dzie je dnak uza le¿ nio ne, jak ju¿ wspo mnia ³em wy ¿ ej,
od wy da nej de cyz ji.

2. Oœ wiad cze nie w spra wie pro wa dzo nych w p.p.u.p. „Po cz ta Pol ska” zmian
or ga ni za cyj nych.

Na wstê pie pra g nê wy ja œ niæ, ¿e spra wy zwi¹ za ne z we w nê trz n¹ or ga ni za cj¹ dzia ³al -
no œci Po cz ty Pol skiej, zgo d nie z prze pi sa mi art. 19 i 20 usta wy z dnia 30 lip ca 1997 r.
o pa ñ stwo wym przed siê bior stwie u¿y te cz no œci pu b li cz nej „Po cz ta Pol ska” oraz §16
Sta tu tu Po cz ty Pol skiej (tekst jedn. M.P. z 2004 r. Nr 42, poz. 738 z póŸn. zm.) po zo sta -
j¹ w wy ³¹ cz nych kom pe ten cjach Dy rek to ra Ge ne ral ne go Po cz ty Pol skiej. To Dy rek tor
Ge ne ral ny two rzy, prze kszta³ ca i li k wi du je je d no st ki or ga ni za cyj ne przed siê bior stwa
i zgo d nie z art. 23 ust. 2 ww. usta wy de cy z je do ty cz¹ ce dzia ³al no œci przed siê bior stwa
po de j mu je sa mo dziel nie (z za strze ¿e niem art. 27) po no sz¹c za nie od po wie dzial noœæ.
Mi ni ster w³a œci wy do spraw ³¹ cz no œci na pod sta wie art. 36 usta wy z dnia 30 lip ca
1997 r. o p.p.u.p. „Po cz ta Pol ska” wstrzy mu je wy ko na nie de cy z ji Dy rek to ra Ge ne ral ne -
go zo bo wi¹ zu j¹c go je d no cze œ nie do zmia ny jej lub uchy le nia, tyl ko w przy pad ku
stwier dze nia, ¿e de cy z ja ta jest sprze cz na z pra wem. Na mo cy Za rz¹ dze nia Dy rek to ra
Ge ne ral ne go Po cz ty Pol skiej z dnia 17 sty cz nia 2008 r. z dniem 1 kwiet nia 2008 r.
w wy ni ku po ³¹ cze nia pio nów Cen trum Sie ci Pocz to wej i Cen trum Us ³ug Pocz to wych
po wsta ³o Cen trum Po cz ty. Wpro wa dze nie tej zmia ny zo sta ³o po prze dzo ne wni k li w¹
ana li z¹ i przy go to wa niem Kon cep cji ut wo rze nia Cen trum Po cz ty przez spe c jal nie po -
wo ³a ny w tym ce lu Ze spó³ do op ra co wa nia kon cep cji fun k cjo no wa nia je d no st ki or ga ni -
za cyj nej o ogól no pol skim za siê gu dzia ³a nia. De cy z ja o prze pro wa dze niu w przed siê bior -
stwie przed mio to wych zmian zo sta ³a pod jê ta z uwa gi na:

— wy stê pu j¹ ce pro ble my roz li czeñ z ty tu ³u wza jem nych po wi¹ zañ w pro ce sie œwiad --
cze nia us ³ug,

— po trze bê po pra wy ja ko œci œwiad czo nych us ³ug pocz to wych,
— ce lo woœæ umiej sco wie nia je d ne go oœ rod ka od po wie dzial no œci za pro ces te ch no lo --

gi cz ny,
— pra wid ³o w¹ alo ka cjê za trud nie nia zgo d ne go z za po trze bo wa nia mi i kom pe ten cja --

mi pra co w ni ków,
— po pra wê ko mu ni ka cji we w nê trz nej i wspó³ pra cy w pro ce sie œwiad cze nia us ³ug,
— op ty ma li za cjê wy ko rzy sta nia sie ci pla có wek pocz to wych.
Na wi¹ zu j¹c do ewen tu al nych zmian w przed siê bior stwie in for mu jê, ¿e dal sze prze -

kszta³ ce nia or ga ni za cyj ne w Po czcie Pol skiej znaj du j¹ siê obe c nie na eta pie pro jek tów
i s¹ ko re lo wa ne z pla na mi ko mer cja li za cji przed siê bior stwa.

3. Oœ wiad cze nie w spra wie ja ko œci œwiad czo nych us ³ug pocz to wych.
Szcze gó ³o we wa run ki œwiad cze nia po wsze ch nych us ³ug pocz to wych, m.in. wska Ÿ ni -

ki ter mi no wo œci do rê czeñ prze sy ³ek w ob ro cie kra jo wym, zo sta ³y okre œ lo ne w Roz po -
rz¹ dze niu Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 9 sty cz nia 2004 r. w spra wie wa run ków
wy ko ny wa nia po wsze ch nych us ³ug pocz to wych (Dz. U. Nr 5, poz. 34, z póŸn. zm.).
Przed sta wia j¹ siê one w spo sób na stê pu j¹ cy:
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Ro dzaj prze sy ³ek Ter min do rê cze nia
Cel w za kre sie ter mi no wo œci

do rê czeñ

Prze sy³ ki li sto we naj szyb szej ka te go rii
(prio ry te to we)

D+1 82%

D+2 90%

D+3 94%

Prze sy³ ki li sto we nie bê d¹ ce prze sy³ ka mi
li sto wy mi naj szyb szej ka te go rii
(eko no mi cz ne)

D+3 85%

D+5 97%

Pa cz ki pocz to we naj szyb szej ka te go rii
(prio ry te to we)

D+3 80%

Pa cz ki pocz to we nie bê d¹ ce pa cz ka mi
pocz to wy mi naj szyb szej ka te go rii
(eko no mi cz ne)

D+3 90%

Cel w za kre sie ter mi no wo œci do rê czeñ wy ra ¿o ny jest w pro cen tach i oz na cza udzia³
li cz by prze sy ³ek do rê czo nych w okre œ lo nym ter mi nie li czo nym od dnia na da nia do dnia 
do rê cze nia (w okre œ lo nym ter mi nie i w ter mi nach go po prze dza j¹ cych), do ogól nej li cz -
by na da nych prze sy ³ek. Po cz ta Pol ska ja ko ope ra tor pu b li cz ny ma usta wo wy obo -
wi¹ zek œwiad czyæ us ³u gi po wsze ch ne zgo d nie z okre œ lo ny mi w prze pi sach nor ma mi.
Dla te go te¿ Kie ro w ni c two przed siê bior stwa bez in ter wen cji ze stro ny Mi ni ster stwa In -
fra struk tu ry sa mo po de j mu je dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu spe³ nie nie okre œ lo nych prze pi -
sa mi wy ma gañ ja ko œcio wych i tym sa mym od bu do wê za u fa nia klien tów i spro sta nie
po ja wia j¹ cej siê kon ku ren cji. Do naj wa ¿ niej szych z dzia ³añ na le ¿¹:

— z dniem 1 kwiet nia 2008 r. ut wo rzo ne zo sta ³o Cen trum Po cz ty. Do pod sta wo wych
za dañ tej je d no st ki or ga ni za cyj nej na le ¿y za rz¹ dza nie us ³u ga mi pocz to wy mi, za --
pe w nie nie ci¹g ³o œci i do stêp no œci us ³ug po wsze ch nych, za pe w nie nie bez pie cze ñ --
stwa ob ro tu pocz to we go. Po pra wa ja ko œci us ³ug zo sta nie osi¹g niê ta dziê ki umiej --
sco wie niu od po wie dzial no œci za pro ces te ch no lo gi cz ny w je d nym oœ rod ku, op ty --
ma li za cji wy ko rzy sta nia za trud nie nia, po pra wie ko mu ni ka cji we w nê trz nej
i wspó³ pra cy w pro ce sie œwiad cze nia us ³ug pocz to wych;

— zo b li go wa no Cen trum Po cz ty do op ra co wa nia pla nów po pra wy ter mi no wo œci prze --
bie gu prze sy ³ek na po zio mie cen tra li jak i po szcze gól nych re gio nów, w wy ni ku cze --
go wdro ¿o no „Plan dzia ³añ skut ku j¹ cych po pra w¹ ja ko œci us ³ug œwiad czo nych
w Cen trum Po cz ty”. Za da nia za war te w pla nie ma j¹ na ce lu po pra wê ja ko œci na
ka ¿ dym eta pie pro ce su te ch no lo gi cz ne go, tj. na eta pie na daw czym, eks pe dy cyj --
no-roz dziel czym, prze wo zo wym i od daw czym;

— w ra mach wspó³ pra cy z IPC wy ni ka j¹ cej z pod pi sa nej przez stro ny umo wy o œwiad --
cze nie us ³ug spe cja li sty cz nych, któ rej g³ó w nym ce lem s¹ dzia ³a nia na rzecz ja ko œci
us ³ug, w Po czcie Pol skiej na te re nie wy bra nych wêz ³ów eks pe dy cyj no-roz dziel --
czych bê d¹ prze pro wa dza ne au dy ty pro ce sów op ra co wy wa nia po cz ty. Oce na re a li --
za cji przez miê dzy na ro do wych spe cja li stów oraz wska za nie dzia ³añ uspra w nia --
j¹ cych i na stê p nie ich wdro ¿e nie, po win na byæ sku te cz nym dzia ³a niem na praw --
czym. Prze pro wa dze nie au dy tów jest prze wi dzia ne do re a li za cji je sz cze w bie ¿¹ cym
ro ku, w dwóch eta pach: w lip cu i pa Ÿ dzier ni ku;

— re a li zo wa ny jest pro jekt roz bu do wy sy s te mu mo ni to ro wa nia dia gno sty cz ne go po --
cz ty li sto wej – AMQM. Pro jekt jest fi nan so wa ny z Fun du szu Ja ko œci Us ³ug Œwia to --
we go Zwi¹z ku Pocz to we go. Sy s tem AMQM jest mia ro daj nym i obiek ty w nym na rzê --
dziem do star cza j¹ cym in for ma cji o pro ble mach i s³a bych pun k tach ³añ cu cha
op ra co wy wa nia pocz to we go. Za sto so wa nie je d no stek mo bil nych te go sy s te mu
umo ¿ li wi prze œle dze nie re a li za cji us ³u gi na wszy s t kich jej eta pach, w tym ta k ¿e fa --
zy do rê cza nia. Dziê ki tej wie dzy mo ¿ li we jest po de j mo wa nie de cy z ji, eli mi nu --
j¹ cych nie pra wid ³o wo œci i uspra w nia j¹ cych ca ³y pro ces pocz to wy.
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Po wy ¿ sze dzia ³a nia po win ny do pro wa dziæ do uspra wnie nia or ga ni za cji pra cy w Po czcie
Pol skiej, a co za tym idzie do po pra wy ter mi no wo œci do rê czeñ prze sy ³ek. Na uwa gê
za s³u gu je fakt, i¿ p.p.u.p. „Po czta Pol ska” bo ry ka siê z du ¿ym pro ble mem ja kim jest
brak chêt nych do pra cy.

Bio r¹c pod uwa gê po wy ¿ sze wy ra ¿am na dzie jê, ¿e w spo sób do sta te cz ny wy ja œ ni -
³em kwe stie po ru szo ne w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra.

Z po wa ¿a niem
Z upowa¿nienia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Gru sz czy ñ skie go

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z przy go to wy wa ny mi zmia na mi ure gu lo wañ pra w nych do ty -

cz¹ cych re struk tu ry za cji Pol skich Ko lei Pa ñ stwo wych zwra cam siê do Pa na
Mi ni stra z pro œb¹ o uw zglê d nie nie w pro po no wa nych zmia nach mo ¿ li wo œci
prze ka zy wa nia je d no st kom sa mo rz¹ du te ry to rial ne go ma j¹t ku PKP, zw³a sz -
cza dwor ców ko le jo wych.

Czê œæ sa mo rz¹ dow ców, z któ ry mi siê spo ty kam, wy ra ¿a wo lê prze jê cia
i pro wa dze nia dwor ców ko le jo wych, wy cho dz¹c z za ³o ¿e nia, ¿e dwor ce s¹
pier wsz¹ wi zy tów k¹ miej sco wo œci, zaœ ich stan te ch ni cz ny, a przede wszy s t -
kim wi zu al ny, bu dzi ogrom ne za strze ¿e nia.

Z po wa ¿a niem
Piotr Gru sz czy ñ ski

Od po wie dzi

War sza wa, 1 lip ca 2008 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Pio tra Gru sz czy ñ skie go Se na to -

ra Rze czy po spo li tej Pol skiej do ty cz¹ ce prze ka zy wa nia je d no st kom sa mo rz¹ du te ry to -
rial ne go ma j¹t ku PKP S.A., up rzej mie przed k³a dam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Na dzieñ dzi siej szy prze ka zy wa nie nie ru cho mo œci ko le jo wych, w tym dw or ców ko -
le jo wych, je d no st kom sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, od by wa siê w na stê pu j¹ cych ure gu -
lo wa nych usta wo wo try bach:

— w try bie art. 66 § 1 ust. 1 i 2 usta wy z dnia 29 sier p nia 1997 r. Or dy na cja po dat -
ko wa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) za umo rze nie na le ¿ no œci po dat ko wych,

— bez p³at nie, w try bie art. 39 ust. 4 usta wy z dnia 8 wrze œ nia 2000 r. o ko mer cja li -
za cji, re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji przed siê bior stwa pa ñ stwo we go „Pol skie Ko le je
Pa ñ stwo we” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.).

Czê œæ nie ru cho mo œci dwor co wych od da wa na jest w wie lo let ni¹ dzie r ¿ a wê, u¿y cze -
nie lub sprze da wa na w³a œci wym te ry to rial nie je d no st kom sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

W chwi li obe c nej PKP S.A. ad mi ni stru je po nad 2 700 bu dyn ka mi dw or c ów (w tym
bli s ko 1500 nie czyn nych), bar dzo zró ¿ ni co wa ny mi pod wzglê dem wiel ko œ ci, za kre su
pe³ nio nych fun k cji oraz sta nu te ch ni cz ne go i es te ty ki.

Ich za rz¹ dza nie re a li zo wa ne jest za po œre d ni c twem:
— Od dzia ³u Dwor ce Ko le jo we, obe j mu j¹ ce go swo im dzia ³a niem, po ³o ¿o ne na te re -

nie ca ³e go kra ju, 83 naj wiê k sze kom plek sy dwor co we, za kwa li fi ko wa ne ja ko dwor ce
stra te gi cz ne, nie prze wi dzia ne do prze ka za nia je d no st kom sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

— 11 Od dzia ³ów Go spo da ro wa nia Nie ru cho mo œcia mi, obe j mu j¹ cych swo im dzia ³a -
niem po zo sta ³e ma ³e i œre d nie dwor ce ko le jo we.

Sz cz e g ól nie w osta t nim okre sie, wzros ³y na k³a dy na re mon ty i mo der ni za cjê dw or c -
ów, kt ó re s¹ pro wa dzo ne miê dzy in ny mi z udzia ³em sa mo rz¹ dów lo kal nych. W ro ku
2008 prze wi du je siê wy ko na nie ww. prac w 129 œre d nich i ma ³ych dwor cach na co zo -
sta nie prze zna czo ne po nad 21 mln z³.
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PKP S.A., œwia do me uza sa d nio nych wy ma gañ po dr ó¿ nych, jak i lo kal nych sa mo -
rz¹ dów w za kre sie po pra wy st an d ar dów ob s³u gi oraz wi ze run ku dw or ców, przy jê ³o
stra te giê za go spo da ro wa nia œre d nich i ma ³ych dwor ców ko le jo wych po le ga j¹ c¹ na:

— od da wa niu ich w wie lo let ni¹ dzie r ¿ a wê lub u¿y cze nie w³a œci wym te ry to rial nie
gmi nom, jak w przy pad ku dwor ców w Bê dzi nie, Opo lu Lu bel skim, Nie za bi to wie, Piñ -
czo wie, Kar cz mi s kach, Umia no wi cach, I³o wie Osa dzie, Gi ¿yc ku, Gro no wie, Osi nie
i Trze bia to wie;

— prze ka zy wa niu dwor ców je d no st kom sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w try bie art. 66 § 1
ust. 2 usta wy Or dy na cja po dat ko wa, w za mian za za leg ³e zo bo wi¹ za nia po dat ko we, w kt ó -
rym to try bie prze ka za no 16 dwor ców, miê dzy in ny mi osta t nio obiekt w Na mys ³o wie;

— prze ka zy wa niu dwor ców Sta ro stwom Po wia to wym w try bie art. 66 § 1 ust. 1
usta wy Or dy na cja po dat ko wa, w za mian za wy ga sze nie za leg ³o œci po dat ko wych PKP
S.A. sta no wi¹ cych do cho dy bu d¿ e tu pa ñ stwa, jak w przy pad ku prze ka zy wa nych
w naj bli¿ szym cza sie dwo r ców w Kar pa czu, Stro niu Œl¹s kim i Œwi d ni cy.

— sprze da ¿y obie k tów dwor co wych w dro dze prze tar gu pu b li cz ne go, co do ty czy
dw or ców w Dru ¿y nie, Szar mo si, Wy rach, Ty chach, Po s¹ dzy, Wiœ li cy, Kru k la nach, Sto¿ -
nie, Ki sie li cach, S³o bi tach, Lu ba czy, Pa nien ce, Step ni cy, Szcze ci nie Skol wi nie, przy go -
to wy wa ne do zby cia w tym try bie s¹ dwor ce w Wol sz ty nie i Zgo rzel cu.

— nie od p³at nym prze ka za niu na rzecz sa mo rz¹ dów w try bie art. 39 ust. 4 usta wy
o ko mer cja li za cji (...) PKP, je d na k ¿e ma j¹c na uwa dze, wa ¿ ny dla PKP S.A., aspekt eko -
no mi cz ny ta kich dzia ³añ, zre a li zo wa no do dnia dzi siej sze go tyl ko je d n¹ ta k¹ trans ak cjê 
do ty cz¹ c¹ dwor ca w Lu baw ce.

Opi sa ne wy ¿ ej dzia ³a nia bê d¹ kon ty nu o wa ne w naj bli¿ szych la tach, przy czym sz -
cze gól ny na cisk po ³o ¿o ny zo sta nie na zna cz ne roz sze rze nie wspó³ pra cy w tym za kre sie
z je d no st ka mi sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. Prze wi du je siê, ¿e sa mo rz¹ dom zo sta nie za o -
fe ro wa nych (prze ka za nie na w³a s noœæ lub w dzie r ¿ a wê) do za go spo da ro wa nia bli s ko
1000 dwo r ców, przy czym w 2009 r. sy tu a cja ta do ty czyæ bê dzie mi ni mum 200 ta kich
ob ie k tów.

Bar dzo za a wan so wa na wspó³ pra ca w tym za kre sie ma miej sce m.in. na te re nie wo -
je wó dz twa dol no œl¹s kie go. Op ró cz bo wiem wspo mnia nych ju¿ dwor ców w Kar pa czu,
Stro niu Œl¹s kim, Œwi d ni cy i Zgo rzel cu, je sz cze w tym ro ku w try bie art. 66 § 1 ust. 2
usta wy – Or dy na cja po dat ko wa, za zo bo wi¹ za nia z tyt. po da t ków lo kal nych, bê d¹ prze -
ka za ne gmi nom dwo rzec Szklar ska Po rê ba Hu ta i dwo rzec Ru d na Mia sto. Po nad to pro -
wa dzo ne s¹ uz go d nie nia, któ ry ch efek tem mo ¿e byæ od p³at ne prze jê cie przez gmi ny
22 dwo r ców po ³o ¿o nych przy li niach ko le jo wych nr:

— 285 od km. 60,800 do 81,500 – od Œwi d ni cy Kra szo wic do Je d li ny Gó r nej;
— 318 Sre br na Gó ra–Bie la wa i li nia 341 Bie la wa Za cho d nia–Dz ier ¿ o niów;
— 320 Kon dra to wi ce–Z¹b ko wi ce od km 0,000 do 26,910;
— 310 Ko bie rzy ce–Pi ³a wa Gó r na – od km 0,622 do 40,207;
— 319 Strze lin–£a gie w ni ki;
— 335 Hen ry ków–Ciep ³owo dy.
Ró w no leg le do sze ro kiej wspó³ pra cy z sa mo rz¹ da mi te ry to rial ny mi w za kre sie za go -

spo da ro wa nia dw or ców ko le jo wych, za k³a d a na jest sprze da¿ w try bie ko mer cyj nym
ok. 150 ob ie k tów dwor co wych, a czê œæ dwo r ców (oko ³o 100), w któ rych wiê k szoœæ po -
wie rzch ni u¿y t ko wa na jest na po trze by urz¹ dzeñ ste ro wa nia ru chem ko le jo wym, prze -
ka za nych zo sta nie apor tem do Spó ³ki PKP Pol skie Li nie Ko le jo we S.A. wraz z grun ta mi
za jê ty mi pod li ni¹ ko le jo w¹.

Pod jê te, wy ¿ ej opi sa ne dzia ³a nia, po win ny za ha mo waæ dal sz¹ de wa sta cjê ob ie k tów
dwor co wych oraz wp³y n¹æ na po pra wê ich wy gl¹ du i sta nu te ch ni cz ne go.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ju liusz En gel hardt
Pod se kre tarz Sta nu
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War sza wa, 14 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
usto sun ko wu j¹c siê do oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na Se na to ra Pio tra Gru sz -

czy ñ skie go na 13. po sie dze niu Se na tu RP w dniu 5 czer w ca 2008 r.
(BPS/DSK-043-557/08 z dnia 12 czer w ca 2008 r.) w spra wie uw zglê d nie nia w pro po -
no wa nych zmia nach pra w nych do ty cz¹ cych re struk tu ry za cji Pol skich Ko lei Pa ñ stwo -
wych mo ¿ li wo œci prze ka zy wa nia je d no st kom sa mo rz¹ du te ry to rial ne go ma j¹t ku PKP,
up rzej mie in for mu jê, ¿e fun k cjo nu j¹ ce obe c nie roz wi¹ za nia pra w ne nie wy klu cza j¹
mo ¿ li wo œci na by wa nia przez sa mo rz¹ dy ma j¹t ku na le ¿¹ ce go do PKP S.A.

Je d n¹ z pod sta wo wych form ob ro tu nie ru cho mo œcia mi przez PKP S.A. jest ich
sprze da¿ ko mer cyj na w try bie prze tar gu nie o gra ni czo ne go. W uza sa d nio nych przy pad -
kach PKP S.A. prze ka zu je nie od p³at nie na w³a s noœæ je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne -
go mie nie, któ re zwi¹ za ne jest z in we sty cja mi in fra struk tu ral ny mi s³u ¿¹ cy mi
wy ko ny wa niu za dañ w³a s nych tych je d no stek w dzie dzi nie trans por tu. Po nad to, sa -
mo rz¹ dy ma j¹ mo ¿ li woœæ na by wa nia nie ru cho mo œci PKP S.A., w tym ma ³ych dwor ców, 
w try bie art. 66 usta wy z dnia 29 sier p nia 1997 r. Or dy na cja po dat ko wa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.). Re a li zu j¹c stra te giê za go spo da ro wa nia œre d nich i ma ³ych
dwor ców PKP S.A. uw zglê d nia te¿ mo ¿ li woœæ od da wa nia ich w wie lo let ni¹ dzie r ¿ a wê
lub u¿y cze nie. W la tach ubieg ³ych w dzie r ¿ a wê od da no 16 dwor ców, w try bie art. 66
ww. usta wy prze ka za no ich ró w nie¿ 16. Po nad to, od no œ nie za go spo da ro wa nia i mo der -
ni za cji du ¿ych dwor ców, PKP S.A. wspó³ pra cu je z sa mo rz¹ da mi za wie ra j¹c umo wy ra -
mo we, tzw. po ro zu mie nia o wspó³ pra cy.

Je d no cze œ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e w przy go to wa nej przez re sort in fra struk tu ry
no we li za cji usta wy o ko mer cja li za cji, re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji przed siê bior stwa
pa ñ stwo we go „Pol skie Ko le je Pa ñ stwo we” oraz usta wy o trans por cie ko le jo wym re sort
in fra struk tu ry wy cho dzi na prze ciw ocze ki wa niom je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go 
w za kre sie na by wa nia nie ru cho mo œci na le ¿¹ cych do PKP S.A. Ce lem pro jek to wa nych
roz wi¹ zañ pra w nych jest u³at wie nie nie od p³at ne go prze ka zy wa nia je d no st kom sa mo -
rz¹ du te ry to rial ne go li nii ko le jo wych o zna cze niu lo kal nym oraz dwor ców ko le jo wych
wraz z za jê ty mi pod nie grun ta mi. Je d na k ¿e wa run kiem prze ka za nia sa mo rz¹ dom
dwor ców jest za cho wa nie na ich te re nie fun k cji zwi¹ za nych z ob s³u g¹ po dró¿ nych.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ju liusz En gel hardt
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Gru sz czy ñ skie go

skie ro wa ne do se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki Ada ma Szej n fel da

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Pol ski Kon cern Na f to wy Or len SA pro wa dzi pro duk cjê i sprze da¿ pa li wa

VER VA 98 oraz VER VA ON. Sprze da¿ ta je d nak od by wa siê tyl ko po przez
sieæ sta cji pa liw, któ rych w³a œci cie lem jest PKN Or len SA. Prak ty ka ta ka ogra -
ni cza mo ¿ li wo œci dys try bu cji pa liw wy ¿ szej ja ko œci po za sie ci¹ kon cer nu, co
w kon se k wen cji mo ¿e pro wa dziæ do nad mier ne go wzro stu cen i nie u czci wej
kon ku ren cji.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra o spraw dze nie, czy prak -
ty ka ogra ni cza nia dys try bu cji nie na ru sza prze pi sów an ty mo no po lo wych.

Z po wa ¿a niem
Piotr Gru sz czy ñ ski

OdpowiedŸ
WICEPREZESA RADY MINISTRÓW
MINISTRA GOSPODARKI

War sza wa, 11 li pca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

W od po wie dzi na pi s mo z dnia 12 czer w ca 2008 r. (znak: BPS/DSK-043-579/08)
do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na se na to ra Pio tra Gru sz czy ñ skie go pod -
czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer w ca 2008 r. w spra wie pro duk cji i sprze -
da ¿y przez Pol ski Kon cern Na f to wy Or len S.A. pro duk cji i sprze da ¿y pa li wa VER VA 98
oraz VER VA ON, przed sta wiam na stê pu j¹ ce wy ja œ nie nie.

Kwe stie zwi¹ za ne z za sa da mi po de j mo wa nia w in te re sie pu b li cz nym ochro ny in te -
re sów przed siê bior ców lub kon su men tów re gu lu je usta wa z dnia 15 gru d nia 2008 r.
o ochro nie kon ku ren cji i kon su men tów (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1319 z póŸn. zm.)
(zwa na da lej „usta w¹”). Art. 8 ust. 2 usta wy de fi niu je nad u ¿y wa nie po zy cji do mi nu -
j¹ cej. Po le ga ono m.in. na:

1) bez po œre d nim lub po œre d nim na rzu ca niu nie u czci wych cen, w tym cen nad --
mier nie wy gó ro wa nych al bo ra ¿¹ co ni s kich, od leg ³ych ter mi nów p³at no œci, lub
in nych wa run ków za ku pu al bo sprze da ¿y to wa rów;

2) ogra ni cze niu pro duk cji, zby tu lub po stê pu te ch ni cz ne go ze szko d¹ dla kon tra --
hen tów lub kon su men tów;

3) sto so wa niu w po do b nych umo wach z oso ba mi trze ci mi uci¹¿ li wych lub nie je d --
no li tych wa run ków umów, stwa rza j¹ cych tym oso bom zró¿ ni co wa ne wa run ki
kon ku ren cji;

4) uza le ¿ nia niu za war cia umo wy od przy jê cia lub spe³ nie nia przez dru g¹ stro nê
in ne go œwiad cze nia, niema j¹ ce go rze czo we go ani zwy cza jo we go zwi¹z ku
z przed mio tem umo wy;

5) prze ciw dzia ³a niu uk szta³ to wa niu siê wa run ków nie zbê d nych do po wsta nia
b¹dŸ roz wo ju kon ku ren cji;
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6) na rzu ca niu przez przed siê bior cê uci¹¿ li wych wa run ków umów, przy no sz¹ cych 
mu nie u za sa d nio ne ko rzy œci;

7) stwa rza niu kon su men tom uci¹¿ li wych wa run ków do cho dze nia swo ich praw;
8) po dzia le ryn ku we d³ug kry te riów te ry to rial nych, asor ty men to wych lub pod --

mio to wych.
Je d no cze œ nie, pra g nê za u wa ¿yæ, i¿ zgo d nie z zgo d nie z art. 9 usta wy, Pre zes Ochro ny 

Kon ku ren cji i Kon su men tów wy da je de cy z jê o uz na niu prak ty ki za ogra ni cza j¹ c¹ kon -
ku ren cjê i na ka zu j¹ c¹ za nie cha nie jej sto so wa nia m.in. je ¿e li stwier dzi na ru sze nie art. 8.

Prag nê po in for mo waæ, i¿ pa li wa VER VA 98 oraz VER VA ON s¹ pro du k ta mi han dlo -
wy mi PKN Or len S.A., w zwi¹z ku z czym sprze da wa ne s¹ wy ³¹ cz nie po przez sieæ sta cji
pa liw PKN Or len S.A. Spó ³ki dzia ³a j¹ ce na pol skim ryn ku, ta kie jak np. BP Pol ska Spó ³ka 
z o. o., czy Shell Pol ska Sp. z o. o. do ko nu j¹ sprze da ¿y swych pro du k tów je dy nie w ra -
mach w³a s nej sie ci dys try bu cyj nej. Urz¹d Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men ta do tych -
czas nie stwier dzi³ nie zgo d no œci po stê po wa nia PKN Or len S.A. z po wy ¿ sz¹ usta w¹.

Waldemar Pawlak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Gru sz ki

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Pa nie Mi ni strze!
Mo je oœ wiad cze nie do ty czy wy ma ga j¹ cych zmian pro ce dur zwi¹ za nych

z eg za mi nem na pra wo jaz dy ka te go rii B.
Obe c nie w wie lu oœ rod kach eg za mi na cyj nych czas  ocze ki wa nia na eg za -

min do cho dzi na wet do dwóch mie siê cy. Jest to rzecz skan da li cz na, tym bar -
dziej ¿e usta wa mó wi o trzy dzie stu dniach ocze ki wa nia na eg za min od
mo men tu z³o ¿e nia sto so w nych do ku men tów. Je d n¹ z przy czyn te go sta nu
jest czas trwa nia eg za mi nu, któ ry wy no si czter dzie œci mi nut. Na le ¿y za sta no -
wiæ siê nad skró ce niem cza su eg za mi nu, na przy k³ad do dwu dzie stu piê ciu
mi nut. Skró ci ³o by to w is tot ny spo sób okres ocze ki wa nia na eg za min, po nad -
to zwiê k szy ³a by siê je go zda wal noœæ. Jak po da j¹ ró¿ ne sta ty sty ki, w pier w -
szym ter mi nie zda je od 10% do 20% osób ubie ga j¹ cych siê o up ra w nie nia.
We d³ug mnie to nic dzi w ne go – ma ³o kto jest w sta nie przez czter dzie œci mi nut
wy trzy maæ stres zwi¹ za ny z eg za mi nem. Na eg za mi nie trze ba wy ko naæ wie -
le ma new rów przy za cho wa niu od po wie d niej kon cen tra cji, a – jak siê oka zu je 
– naj wiê cej osób osi¹ ga wy nik ne ga ty w ny po trzy dzie stej mi nu cie eg za mi nu.
Oso by te zde cy do wa nie przy czy nia j¹ siê do two rze nia siê du ¿ych ko le jek, s¹
w nich ci, któ rzy od wie lu mie siê cy pró bu j¹ zdaæ eg za min. In nym skut kiem
d³u gie go okre su ocze ki wa nia na eg za min jest utra ta kon tak tu z sa mo cho dem
po za li czo nym po zy ty w nie kur sie, co po wo du je utrud nie nia w trak cie zda wa -
nia eg za mi nu.

Ko lej na kwe stia to wy so koœæ op ³a ty za eg za min prak ty cz ny. Dla cze go
oso ba, któ ra czê sto z ku rio zal nych przy czyn, bo na przy k³ad nie wska za ³a ja -
kie goœ ele men tu przy spraw dza niu œwia te³ lub sil ni ka, otrzy ma ³a ne ga ty wn¹
oce nê i eg za min zo sta³ prze rwa ny, po no w nie ma p³a ciæ 118 z³, to jest ty le sa -
mo, co za ca ³y eg za min? W opi nii spo ³e cz nej jest to wiel ce bul wer su j¹ ce i ra -
¿¹ co nie spra wie d li we. Uwa ¿am, ¿e na le ¿y do ko naæ roz dzia ³u op ³at za
czyn no œci i ma new ry wy ko ny wa ne na pla cu oœ rod ka eg za mi na cyj ne go od
czê œci eg za mi nu w ru chu miej skim.

Mam na dzie jê, ¿e Pan Mi ni ster przy chy li siê do mo ich uwag i w mo ¿ li wie
naj kró t szym cza sie wpro wa dzi po praw ki do od po wie d nich prze pi sów pra wa.

Z po wa ¿a niem
Ta de usz Gru sz ka

OdpowiedŸ

War sza wa, 21 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej 

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na pi s mo nr BPS/DSK-043-558/08 prze ka zu j¹ ce oœ wiad cze nie se -

na to ra Ta de u sza Gru sz ki w spra wie zmia ny pro ce dur zwi¹ za nych z eg za mi nem na pra -
wo jaz dy ka te go rii B przed sta wiam na stê pu j¹ ce wy ja œ nie nia.

Okre œ le nie cza su trwa nia eg za mi nu prak ty cz ne go w ru chu dro go wym na 40 mi nut
zwi¹ za ne by ³o bez po œre d nio z prze nie sie niem czê œci za dañ eg za mi na cyj nych z pla cu
ma new ro we go do ru chu dro go we go. Czas ten po zwa la na wy ko na nie wszy s t kich za dañ
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w ru chu dro go wym oraz prze nie sio nych z pla cu do ru chu dro go we go ma new rów par -
ko wa nia i za wra ca nia. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym re al ny œre d ni czas trwa nia eg za mi nu
dla oso by eg za mi no wa nej, nie zmie ni³ siê.

Zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi nie jest mo ¿ li we aby eg za mi na tor prze rwa³
eg za min za niewy ko na nie je d ne go z ele men tów za da nia po le ga j¹ ce go na przy go to wa -
niu do jaz dy oraz spraw dze niu sta nu te ch ni cz ne go pod sta wo wych ele men tów po jaz du
od po wie dzial nych bez po œre d nio za bez pie cze ñ stwo jaz dy. Ogól na za sa da do ty cz¹ ca
prze pro wa dza nia czê œci prak ty cz nej eg za mi nu na pra wo jaz dy sta no wi, ¿e oso ba eg za -
mi no wa na otrzy mu je wy nik ne ga ty w ny w przy pad ku dwu kro t ne go nie wy ko na nia te go
sa me go za da nia lub w przy pad ku po pe³ nie nia b³ê du sta no wi¹ ce go za gro ¿e nie dla bez -
pie cze ñ stwa ru chu dro go we go. W pier w szym przy pad ku po mi mo po pe³ nie nia sze re gu
b³ê dów, eg za min mo ¿e byæ kon ty nu o wa ny. Osta te cz ny wy nik eg za mi nu za w sze og ³a -
sza ny jest po prze pro wa dze niu wszy s t kich za dañ eg za mi na cyj nych. Nie do ty czy to
przy pad ku, w któ rym po pe³ nio ny b³¹d po wo du je za gro ¿e nie dla bez pie cze ñ stwa w ru -
chu dro go wym. W tej sy tu a cji, ze wzglê dów bez pie cze ñ stwa, eg za min mu si zo staæ prze -
rwa ny. Jest to je d no zna cz ne z otrzy ma niem przez oso bê eg za mi no wa n¹ wy ni ku
ne ga ty w ne go, oraz za ko ñ cze niem eg za mi nu przed cza sem. Dla te go te¿ zmia na is t nie -
j¹ ce go sta nu pra w ne go, w mo jej oce nie, jest nie u za sa d nio na.

Zgo d nie z prze pi sem art. 116 usta wy – Pra wo o ru chu dro go wym Wo je wó dz ki Oœ ro -
dek Ru chu Dro go we go jest two rzo ny przez w³a œci wy za rz¹d wo je wó dz twa, a prze pis
art. 112 tej usta wy sta no wi, ¿e nad zór nad prze pro wa dza niem eg za mi nów w po szcze -
gól nych oœ rod kach eg za mi no wa nia spra wu je w³a œci wy Mar sza ³ek Wo je wó dz twa. Prze pis
§ 28 ust. 1 roz po rz¹ dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry w spra wie szko le nia, eg za mi no wa -
nia i uzy s ki wa nia up ra w nieñ przez kie ru j¹ cych po jaz da mi, in struk to rów i eg za mi na to -
rów na k³a da na oœ ro dek eg za mi no wa nia obo wi¹ zek wy zna cze nia ter mi nu eg za mi nu
umo ¿ li wia j¹ ce go je go prze pro wa dze nie w okre sie nie d³u¿ szym ni¿ 30 dni od dnia z³o ¿e -
nia wy ma ga nych do ku men tów. Je ¿e li w nie któ rych Wo je wó dz kich Oœ rod kach Ru chu
Dro go we go obo wi¹ zek ten nie jest do trzy my wa ny to w³a œci wy Mar sza ³ek Wo je wó dz twa, 
w try bie pil nym, po wi nien uru cho miæ me cha ni z my nad zo ru i kon tro li nie zbê d ne dla
zde fi nio wa nia oraz li k wi da cji przy czyn ta kiej sy tu a cji.

Pod su mo wu j¹c na le ¿y pod kre œ liæ, ¿e za da niem Mi ni stra In fra struk tu ry jest nie tyl -
ko za pe w nie nie do stêp no œci i w³a œci wej or ga ni za cji eg za mi nu na pra wo jaz dy, ale
przede wszy s t kim za gwa ran to wa nie, ¿e oso by uzy s ku j¹ ce pra wo do po ru sza nia siê po
co raz bar dziej za t³o czo nych dro gach po sia da j¹ od po wie d ni¹ wie dzê i w³a œci we umie jêt -
no œci do bez pie cz ne go pro wa dze nia po jaz dów. Dla te go te¿, w mo jej oce nie, ogra ni cze -
nie cza su trwa nia eg za mi nu w ru chu dro go wym do pro po no wa nych 25 mi nut, nie
znaj du je uza sa d nie nia, spo wo do wa ny tym ogra ni cze niem brak mo ¿ li wo œci w³a œci we go
spraw dze nia wszy s t kich umie jêt no œci kan dy da ta na kie row cê, móg³ by przy czy niæ siê
do po gor sze nia sta nu bez pie cze ñ stwa ru chu dro go we go na na szych dro gach.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Jur ce wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra kul tu ry i dzie dzi c twa na ro do we go Bog da na Zdro jew skie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Chcia³ bym za sy g na li zo waæ Pa nu Mi ni stro wi wa ¿ ny pro blem do ty cz¹ cy

wnio s ków o do fi nan so wa nie za dañ w ra mach pro gra mu „Roz wój in fra struk -
tu ry” w za da niu „Wspó³ fi nan so wa nie za ku pu i mo der ni za cji trwa ³e go wy po -
sa ¿e nia do pro wa dze nia dzia ³al no œci kul tu ral nej, w tym dzia ³al no œci
fil mo wej”.

Pro gram ten do ty czy wszy s t kich pro jek tów, za ró w no du ¿ych, re gio nal -
nych, o is tot nym zna cze niu kul tu ro wym, jak i ma ³ych, lo kal nych. Nie ste ty,
pro jek ty lo kal ne ma j¹ nie wiel kie szan se na wspar cie, mi mo spe³ nie nia wa -
run ków for mal nych. Rze czy wi œ cie, s¹ one mniej zna cz¹ ce w per spek ty wie
ogól no kra jo wej, ale bar dzo wa ¿ ne dla ma ³ych spo ³e cz no œci lo kal nych.

Przy k³a dem te go ty pu wnio s ku jest pro jekt, któ ry z³o ¿y ³a Miej ska Bi b lio -
te ka Pu b li cz na – Cen trum Kul tu ry w Pie szy cach. Pro jekt ten do ty czy stwo rze -
nia sie ci in for ma ty cz nej obe j mu j¹ cej bi b lio te ki po wia tu dzie r ¿ o niow skie go.

Dla te go zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o prze a na li zo wa nie mo ¿ -
li wo œci wy dzie le nia œrod ków fi nan so wych na ma ³e pro jek ty w ra mach wy -
mie nio ne go pro gra mu.

Z wy ra za mi sza cun ku
Sta ni s³aw Jur ce wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 18.06.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od no sz¹c siê do oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Jur ce wi -

cza (pi s mo – BPS/DSK-043-534/08 z 12 czer w ca br.) do ty cz¹ ce go wy dzie la nia œrod -
ków fi nan so wych na „ma ³e” pro gra my w ra mach Pro gra mu „Roz wój in fra struk tu ry
kul tu ry” up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych in for ma cji.

Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzi c twa Kul tu ral ne go pro wa dzi pra ce zmie rza j¹ ce do
udo s ko na le nia sy s te mu fi nan so wa nia dzia ³al no œci kul tu ral nej. Szcze gól ny na cisk k³a -
dzio ny jest na to, aby za ró w no ro dza je za dañ fi nan so wa nych z bu d¿ e tu MKiDN jak
i kry te ria ocen zo sta ³y mo ¿ li wie pre cy zyj ne okre œ lo ne, a po de j mo wa ne de cy z je nie bu -
dzi ³y w¹t pli wo œci. Przy jê te w Pro gra mie „Roz wój in fra struk tu ry kul tu ry” kry te ria oce ny 
nie ma j¹ na ce lu fa wo ry zo wa nia in sty tu cji re a li zu j¹ cych za da nia o cha rak te rze re gio -
nal nym lub po nad re gio nal nym. Przy oce nie pro jek tu bra ne bê d¹ pod uwa gê kry te ria
o cha rak te rze:

— me ry to ry cz nym – m.in. czy dziê ki re a li za cji pro jek tu roz sze rzo na zo sta nie ofer -
ta kul tu ral na, czy na st¹ pi wzrost ja ko œci œwiad czo nych us ³ug; czy stwo rzo ne zo sta n¹
wa run ki do zwiê k sze nia li cz by ucze st ni ków;

— spo ³e cz nym – np. czy pro jekt re a li zo wa ny jest na te re nach spo ³e cz nie zde gra do -
wa nych, ubo gich w in sty tu cje kul tu ral ne i edu ka cyj ne; czy uw zglê d nia po trzeby ró¿ -
nych grup spo ³e cz nych;
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— or ga ni za cyj nym – np. szcze gó ³o woœæ bu d¿ e tu oraz ade k wat noœæ kwot do prze -
wi dy wa nych efek tów oraz czy wnio s ko daw ca gwa ran tu je wk³ad w³a s ny po nad wy ma -
ga ne w pro gra mie mi ni mum.

Osta te cz nym efek tem wpro wa dza nych zmian ma byæ wy bór pro jek tów naj le piej
przy go to wa nych, da j¹ cych gwa ran cjê re a li za cji w za ³o ¿o nym kszta³ cie i ter mi nie. Wy -
dzie la nie œrod ków na „ma ³e” pro jek ty, ze wzglê du na trud noœæ zde fi nio wa nia te go po jê -
cia, wy da je siê byæ nie ce lo we i trud ne do re a li za cji. Ka ¿ do ra zo wo za le ¿eæ to bê dzie od
sy tu a cji wnio s ko daw cy.

Wy ra ¿am prze ko na nie, ¿e wpro wa dzo ne od 2009 ro ku zmia ny do b rze s³u ¿yæ bê d¹
roz wo jo wi wszy s t kich pod mio tów pro wa dz¹ cych dzia ³al noœæ kul tu ral n¹, w tym ta k ¿e
bi b lio tek pu b li cz nych.

Z po wa ¿a niem
z up. MI NI STRA KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO
Pod se kre tarz Sta nu
dr Ma riusz Smo leñ
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Jur ce wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra Skar bu Pa ñ stwa Alek san dra Gra da

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z li cz ny mi py ta nia mi od osób, któ re sta ra j¹ siê o re kom pen sa -

tê za po zo sta wio ne mie nie za bu ¿añ skie, zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z za -
py ta niem, w ja ki spo sób i kie dy Mi ni ster stwo Skar bu Pa ñstwa za mie rza
uspra w niæ sy s tem wy p³at za to mie nie. W wie lu przy pad kach o re kom pen sa -
ty wy stê pu j¹ oso by w po de sz³ym wie ku, a d³u gi okres ocze ki wa nia na za ³at -
wie nie spra wy wy wo ³u je ogrom ne znie cier pli wie nie i nie za do wo le nie.

Pro szê o in for ma cjê do ty cz¹ roz wi¹ za nia te go pro ble mu.

Z wy ra za mi sza cun ku
Sta ni s³aw Jur ce wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.26

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej 

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku!
W zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Jur ce wi cza

pod czas 13. po sie dze nia Se na tu w dniu 5 czer w ca 2008 r., prze ka za nym do Mi ni ster -
stwa Skar bu Pa ñ stwa w dniu 13 czer w ca 2008 r., up rzej mie wy ja œ niam, co na stê pu je.

Ak tu al nie trwa j¹ pra ce nad wy ko na niem i wdro ¿e niem je d no li te go Sy s te mu In for -
ma ty cz ne go Re je strów SIR prze zna czo ne go do ob s³u gi re je stru cen tral ne go i re je -
strów wo je wó dz kich pro wa dzo nych przez Mi ni stra Skar bu Pa ñ stwa i wo je wo dów
w for mie elek tro ni cz nej, na pod sta wie art. 19 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o re a li za cji 
pra wa do re kom pen sa ty z ty tu ³u po zo sta wie nia nie ru cho mo œci po za obe c ny mi gra ni -
ca mi Rze czy po spo li tej Pol skiej. Wy ko naw c¹ za da nia jest fir ma ABG SPIN S.A. z sie dzi b¹
w War sza wie.

Uru cho mie nie bez po œre d nie go prze ka zy wa nia da nych z urzê dów wo je wó dz kich po -
przez re jestr cen tral ny do Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go pla no wa ne jest na pa Ÿ -
dzier nik br.

Po zwo li to na zna cz ne przy spie sze nie tem pa wy p³at re kom pen sat z ty tu ³u po zo sta -
wie nia nie ru cho mo œci po za obe c ny mi gra ni ca mi Rze czy po spo li tej Pol skiej i tym sa -
mym li k wi da cjê ko lej ki osób ocze ku j¹ cych na re kom pen sa ty.

Z po wa ¿a niem
MINISTER
Alek san der Grad
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Ka le ty

skie ro wa ne do pre ze sa Za k³a du Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych Syl we stra Ry piñ skie go

Pa nie Pre ze sie!
Na mo je rê ce zo sta ³o prze ka za ne sta no wi s ko bur mi strza mia sta i gmi ny

Go styñ, re pre zen tu j¹ ce go mie sz ka ñ ców gmi ny oraz pra co w ni ków in spek to ra -
tu Za k³a du Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych w Go sty niu, w spra wie za mia ru li k wi -
da cji sie dzi by in spek to ra tu ZUS w Go sty niu i ut wo rze nia w je go miej sce biu ra 
te re no we go.

W piœmie tym czy ta my, ¿e lik wi da cja owe go in spek to ra tu spo wo du je po -
gor sze nie mo¿ li wo œci za ³at wia nia spraw na miej scu przez spo ³e cz noœæ lo kal -
n¹, zw³a sz cza w przy pad ku star szej lu dno œci. Po nad to z us ³ug in spek to ra tu
ZUS w Go sty niu ko rzy sta j¹ ró w nie¿ in sty tu cje i pod mio ty go spo dar cze dzia -
³a j¹ ce na te re nie gmi ny i po wia tu. Re or ga ni za cja prze pro wa dzo na w 2005 r.,
zmniej sza j¹ ca li cz bê pra co wni ków w pio nie bez po œre dniej ob s³u gi klien tów,
spo wo do wa ³a wy d³u ¿e nie cza su ocze ki wa nia w ko lej kach, a pla no wa ne
ut wo rze nie biu ra te re no we go w miej sce in spek to ra tu jeszcze po gor szy za is t -
nia ³¹ sy tua cjê. Je dno czeœ nie pla no wa ne prze nie sie nie sk³a dni cy akt eme ry -
tal no -re nto wych do in spek to ra tu w Ra wi czu zna cz nie utrud ni do stêp do akt
pe ten tów, co spo wo du je wy d³u ¿e nie cza su ocze ki wa nia na wszel kie go ro dza -
ju za œwiad cze nia.

In spek to rat ZUS w Go sty niu, we d³ug mo je go ro ze zna nia, do b rze spe³ nia
swo je za da nia sta tu to we. Za trud nie ni tam pra co w ni cy s¹ kom pe ten t ni i cie -
sz¹ siê za u fa niem spo ³e cz nym w re gio nie.

Mam na dzie jê, ¿e wska za ne prze ze mnie oko li cz no œci prze ma wia j¹ za
po zo sta wie niem pla ców ki w obec nej po sta ci i ¿e zo sta n¹ one wziê te pod uwa -
gê przez pa na pre ze sa przed pod jê ciem osta te cz nej de cy z ji.

OdpowiedŸ

War sza wa, 24 czer w ca 2008 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z pi s mem z dnia 12 czer w ca 2008 r., znak: BPS/DSK-043-580/08,

w spra wie oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Pio tra Ka le tê, do ty cz¹ ce go In spek to -
ra tu w Go sty niu, up rzej mie in for mu jê:

Za mie rze nia do ty cz¹ ce In spek to ra tu w Go sty niu ma j¹ cha rak ter or ga ni za cyj ny,
a ich ce lem jest upo rz¹d ko wa nie struk tu ry sie ci je d no stek Za k³a du na te re nie dzia ³a -
nia Od dzia ³u w Ostro wie Wiel ko pol skim, w szcze gól no œci do sto so wa nie na zwy je d no st -
ki w Go sty niu do za kre su re a li zo wa nych przez ni¹ za dañ.

Dzia ³a nia zwi¹ za ne ze zmia n¹ ran gi In spek to ra tu w Go sty niu w ¿a den spo sób nie
zmie ni¹ do tych cza so wych wa run ków do stê pu mie sz ka ñ ców po wia tu go sty ñ skie go do
us ³ug œwiad czo nych przez Za k³ad Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych.

Prag nê pod kreœ liæ, ¿e ewen tual na zmia na na zwy je dno stki nie po ci¹ g nie za so b¹ ja -
kich kol wiek in nych zmian od czu wal nych przez klien tów na szej in sty tu cji. Mie sz kañ cy
po wia tu na dal bê d¹ mie li mo¿ li woœæ ko rzy sta nia z us ³ug Za k³a du za po œre dni ctwem je dno -
stki te re no wej ZUS w Go sty niu, w któ rej nie zmien nie bê d¹ mog li za ³at wiæ wszy s t kie
spra wy re a li zo wa ne do tych czas w In spek to ra cie, na po zio mie od po wia da j¹ cym stan -
dar dom ob s³u gi klien tów obo wi¹ zu j¹ cym w Za k³a dzie Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych.

Z po wa ¿a niem
Syl we ster Ry piñ ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vin cen ta -Ro stow skie go

Sk³a dam oœ wiad cze nie w spra wie ob ni ¿ e nia ak cy zy na ben zy nê bez o ³o -
wio w¹.

Wy so kie ce ny pa li wa w Pol sce przy czy ni ³y siê do wzro stu cen oraz nie po -
ko jów spo ³e cz nych. Obe c nie œre d nia ce na naj po pu lar niej szej ben zy ny E95
wy no si 4,55 z³, z cze go 1,56 z³ to ak cy za, 0,80 z³ – op ³a ta pa li wo wa i 0,78 z³
– po da tek VAT. Ak cy za na 1 l ole ju na pê do we go wy no si 1,05 z³. Naj bar dziej
pe sy mi sty cz ne pro gno zy za po wia da j¹, ¿e w okre sie wa ka cji ce ny ben zy ny
mo g¹ siê g n¹æ rzê du na wet 6 z³.

Dy na mi cz ny wzrost cen pa liw spo wo do wa³ wzrost cen we wszy s t kich ga ³ê -
ziach go spo dar ki. Wy so kie ce ny ro py na pol skim ryn ku od bi ja j¹ siê na bu d¿ e cie
oby wa te li i zmu sza j¹ ich do o sz czê dno œci. Ta ka sy tu a cja przy czy nia siê do za -
ha mo wa nia kon sum p cji, a w kon se k wen cji zmniej sze nia wp³y wów do bu d¿ e tu.

Staw ka mi ni mal na, okre œ lo na w tej dy rek ty wie unij nej, wy no si obe c nie
1 t ysi¹c 82 z³ na 1 ty si¹c l. Bio r¹c pod uwa gê fakt, ¿e staw ka ak cy zy na ben -
zy nê bez o ³o wio w¹ w Pol sce to 1 ty si¹c 565 z³ na 1 ty si¹c l, mo ¿ na do ko naæ
ob ni ¿ e nia staw ki na wet o 483 z³ na 1 ty si¹c l. Co wiê cej, zmniej sze nie staw ki
ak cy zy zmniej szy ró w nie¿ pod sta wê do na li cza nia po dat ku VAT.

Bio r¹c to pod uwa gê, zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z ape lem o pod jê cie
sto so w nych dzia ³añ. De cy z ja o ob ni ¿ e niu ak cy zy na ben zy nê, któ ra po ci¹ g nie 
za so b¹ spa dek cen pa liw, jest prio ry te to wa i po win na za pa œæ bez zbê d nej
zw³o ki.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Kar czew ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 9 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z pi s mem z dnia 12 czer w ca 2008 r. znak: BPS/DSK-043-553/08, przy

któ rym prze s³a ne zo sta ³o oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Kar -
czew skie go pod czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer w ca 2008 r., w spra wie
ob ni ¿ e nia ak cy zy na ben zy nê bez o ³o wio w¹, up rzej mie wy ja œ niam, co na stê pu je.

Ob ser wo wa ne mu wzro sto wi cen ro py na f to wej na œwie cie to wa rzy szy wzrost cen
de ta li cz nych ben zyn i ole ju na pê do we go. Zja wi s ko to nie omi nê ³o ró w nie¿ Pol ski.

Przed sta wi cie le rz¹ dów, miê dzy na ro do wych or ga ni za cji oraz sek to ra pa li wo we go
za sta na wia j¹ siê nad roz wi¹ za nia mi zmie rza j¹ cy mi do zmniej sze nia na piêæ wy wo ³a -
nych wy so ki mi ce na mi ro py na f to wej.

Wzrost cen ro py na f to wej za ró w no na ryn kach œwia to wych, gdzie ce na ro py os cy lu -
je w gra ni cach 140 USD za ba ry³ kê, jak ró w nie¿ wzrost cen hur to wych i de ta li cz nych
pa liw w Pol sce nie po zo sta j¹ bez zna cze nia dla wzro stu ko sz tów utrzy ma nia go spo -
darstw do mo wych.

Ro s n¹ cy mi ce na mi pa liw do tkniê te s¹ je d nak wszy s t kie kra je.
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We d³ug ze sta wie nia œre d nich cen pa liw w kra jach eu ro pej skich, op ra co wa ne go
przez In ter na tio nal Road Trans port Union, ce ny pa liw sil ni ko wych w Pol sce kszta³ tu j¹
siê na œre d nim po zio mie w sto sun ku do cen obo wi¹ zu j¹ cych w po zo sta ³ych kra jach
Unii Eu ro pej skiej.

Ce ny de ta li cz ne pa liw sil ni ko wych na le ¿¹ do ka te go rii cen umo w nych, tj. usta la -
nych przez pro du cen tów w opar ciu o me cha ni z my ryn ko we, co oz na cza, i¿ Mi ni ster Fi -
nan sów nie ma bez po œre d nie go wp³y wu na kszta³ to wa nie ich po zio mu.

W Pol sce œre d nia ce na de ta li cz na ben zy ny bez o ³o wio wej EU 95 kszta³ tu je siê, we -
d³ug da nych Pol skiej Iz by Pa liw P³yn nych z dnia 4 lip ca 2008 r., na po zio mie 4,71 z³/l,
z cze go: VAT = 0,85 z³, op ³a ta pa li wo wa = 0, 08 z³, ak cy za = 1,57 z³.

Na to miast ce na de ta li cz na ole ju na pê do we go wy no si 4,73 z³/l, z cze go VAT = 0,85 z³,
op ³a ta pa li wo wa = 0,09 z³, ak cy za = 1,05 z³ (stan na 4.07.2008 r.).

Na po par cie te zy, i¿ udzia³ staw ki ak cy zy i VAT w ce nie pa li wa nie prze k³a da siê,
w de cy du j¹ cy spo sób, na je go osta te cz n¹ ce nê przy to czyæ mo ¿ na przy k³ad S³o we nii, Ir -
lan dii i Wê gier, któ re sto su j¹c ak cy zê i VAT wy ¿ sze lub te¿ zbli ¿ o ne do pol skich, ma j¹
ni¿ sze ce ny pa liw na sta cjach pa liw oraz Au strii, w któ rej ce ny de ta li cz ne pa liw s¹ zbli -
¿ o ne do na szych, przy wy ¿ szym po zio mie opo dat ko wa nia.

Za tem, choæ po da tek ak cy zo wy ma cha rak ter ce no twór czy, nie jest je dy nym ele -
men tem wp³y wa j¹ cym na ru chy ce no we pa liw.

Ob ni ¿ e nie ak cy zy na pa li wa sil ni ko we nie jest wiêc je d no zna cz ne z ob ni ¿ e niem ich
cen de ta li cz nych, bo wiem ob ni¿ ka ak cy zy mo ¿e zo staæ „prze chwy co na” przez pro du -
cen tów i dys try bu to rów pa liw sil ni ko wych. W prak ty ce ob ni¿ ka ta ka mog ³a by byæ nie -
zau wa ¿o na przez kon su men tów.

Z po do b n¹ sy tua cj¹ mie liœ my do czy nie nia we wrzeœ niu 2005 r., kie dy z po wo du
gwa³ to wne go wzro stu cen ro py, a zw³a sz cza cen ben zy ny EU 95 na ryn kach œwia to -
wych, Mi n i s ter Fi nan sów ob ni ¿y³ staw kê ak cy zy na ben zy nê sil ni ko w¹ z 1.565,00 z³
/1.000 1 do po zio mu 1.315,00 z³/1.000 1. Ob ni¿ ka ta nie mia ³a wte dy wy mier ne go od -
zwier cied le nia w ce nach de ta li cz nych p³a co nych na sta cjach pa liw.

Po nad to ów czes na ob ni¿ ka ak cy zy spot ka ³a siê ze zde cy do wa n¹ re ak cj¹ ze stro ny
Ko mi sji Eu ro pej skiej. Zda niem Ko mi sji, w wy ne go cjo wa nych okre sach prze jœcio wych
Pol ska mo ¿e stop nio wo do sto so wy waæ swój kra jo wy po ziom opo dat ko wa nia do mi ni -
mów unij nych, ale w ¿a dnym wy pad ku nie da j¹ one Pol sce pra wa do zmniej sze nia, na -
wet tym cza so we go, ju¿ osi¹g niê te go po zio mu opo dat ko wa nia.

Po de jmo wa ne przez Mi ni stra Fi nan sów de cyz je, w tym m.in. o wy so ko œci sta wek
ak cy zy, de ter mi no wa ne s¹ zo bo wi¹ za nia mi unij ny mi Pol ski, fun kcjo no wa niem w ra -
mach pra w nych wy ty czo nych za ró wno przez prze pi sy wspól no to we jak i usta wo daw -
stwo pol skie, a tak ¿e ko nie cz no œci¹ za bez pie cze nia prze wi dzia nych w usta wie
bu d¿e to wej wp³y wów z ty tu ³u po dat ków. Po wy ¿ sze od no si siê ró w nie¿ do po dat ku od
to wa rów i us ³ug. Na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e ob ni¿ ka ak cy zy na pa li wa sil ni ko we skut ko wa ³a -
by nie wy ko na niem do cho dów bu d¿e tu pañ stwa wy ni ka j¹ cych z usta wy bu d¿e to wej na
2008 rok. Wp³y wy do bu d¿e tu z ty tu ³u po dat ku ak cy zo we go od pa liw sil ni ko wych wy -
nios ³y za 5 pier wszych mie siê cy bie ¿¹ ce go ro ku 8.497,7 mln z³ wo bec za k³a da nych na
ten rok 22.642,1 mln z³, to sta no wi je dy nie 37,5% wy ko na nia pla nu, wo bec up ³y wu
cza su wy no sz¹ ce go 41,67% ro ku, co wska zu je na ni¿ sze wp³y wy mo g¹ ce skut ko waæ
nie wy ko na niem pla nu bu d¿e tu. Je dno czeœ nie z uwa gi na fakt, i¿ na wy so koœæ do cho -
dów z po dat ku od to wa rów i us ³ug ma wp³yw, obok wzro stu cen, ró w nie¿ wiel koœæ kon -
sum pcji osta te cz nej, nie za k³a da siê, aby ob ser wo wa ny wzrost cen od pa liw po wo do wa³ 
zna cz¹ co wiê k szy ni¿ pla no wa ny wzrost do cho dów z po dat ku od to wa rów i us ³ug. Na le -
¿y za u wa ¿yæ, i¿ po pyt na pa li wa jest doœæ ela sty cz ny i dy na mi cz ny wzrost cen ma
wp³yw na ogra ni cze nie kon sum pcji tych to wa rów. Wy da je siê, i¿ mniej sze zu ¿y cie ro py
a po szu ki wa nie i wy ko rzy sty wa nie no wych te chno lo gii, zna cz nie wiê cej ener gii od na -
wial nej – to stra te gia naj bli¿ szej przy sz³o œci. Po nad to chcia³ bym ró w nie¿ zwró ciæ uwa -
gê na to cz¹ c¹ siê, w osta t nich ty go dniach, dys ku sjê na te mat cen pa liw i cen ro py
na fto wej za ró wno na po sie dze niu Ra dy Unii Eu ro pej skiej, któ ra od by ³a siê na po zio mie 
mi ni strów fi nan sów w Bruk se li jak i na po sie dze niu Ra dy Eu ro pej skiej, na po zio mie
sze fów pañstw i rz¹ dów.
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Oba gre mia by ³y w tym za kre sie zgo d ne, i¿ w chwi li obe c nej na le ¿y uni kaæ ru chów
fi s kal nych, któ re zo sta ³y uz na ne za dzia ³a nia utrud nia j¹ ce zmia ny struk tu ral ne i do -
sto so wa nie siê go spo dar ki do sy tu a cji, ja ka obe c nie pa nu je na ryn ku pa liw. Uz na no je
za ma ³o efek ty w ne i przede wszy s t kim nie da j¹ ce po ¿¹ da nych efek tów. Wska za no, ¿e
w ce lu prze ciw dzia ³a nia ro s n¹ cym ce nom pa liw mo ¿ na za sto so waæ œrod ki krót ko ter mi -
no we, któ re s¹ bez po œre d nio skie ro wa ne do naj bar dziej na ra ¿o nych grup spo ³e cz nych.

Uz na j¹c za tem, i¿ na le ¿y po wstrzy maæ siê od dzia ³añ fi s kal nych ma j¹ cych nie wiel ki 
b¹dŸ prak ty cz nie ¿a den po zy ty w ny wp³yw na osta te cz ne ce ny pa liw na sta cjach i po wo -
du j¹ cych de sta bi li za cjê ca ³e go sek to ra, Ra da Eu ro pej ska zo bo wi¹ za ³a przy sz³¹ pre zy -
den cjê, by w po ro zu mie niu z Ko mi sj¹ Eu ro pej sk¹ prze a na li zo wa ³a mo ¿ li woœæ
za sto so wa nia ró¿ nych roz wi¹ zañ, któ re d³u go fa lo wo bê d¹ umo ¿ li wia ³y re a go wa nie na
wy so kie ce ny pa liw. Ta ki ra port ma byæ przed sta wio ny w pa Ÿ dzier ni ku.

Bio r¹c po wy ¿ sze pod uwa gê, Mi ni ster Fi nan sów nie pla nu je w obe c nej sy tu a cji
pod jê cia de cy z ji o ob ni ¿ e niu po dat ku ak cy zo we go od pa liw sto so wa nych do na pê du po -
jaz dów sil ni ko wych, a za tem ró w nie¿ od ben zy ny bez o ³o wio wej.

Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Ja cek Ka pi ca
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go

skie ro wa ne do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz

Sk³a dam oœ wiad cze nie w spra wie prac nad ko szy kiem œwiad czeñ gwa -
ran to wa nych.

Wczo raj w me diach uka za ³a siê in for ma cja do ty cz¹ ca prac nad ko szy -
kiem œwiad czeñ gwa ran to wa nych. Wy ni ka z niej, ¿e Mi ni ster stwo Zdro wia
ma za miar stwo rzyæ no wy ka ta log œwiad czeñ, a ten op ra co wa ny przez po -
prze d ni¹ eki pê wy rzu ciæ do ko sza.

Pra wie rok te mu ów cze s ny mi ni ster zdro wia, pan pro fe sor Zbi gniew Re li -
ga, przed sta wi³ op ra co wa ny przez Agen cjê Oce ny Te ch no lo gii Me dy cz nych
ko szyk œwiad czeñ gwa ran to wa nych. Pra co wa ³o nad nim kil ku set na u kow -
ców, au to ry te tów pol skiej me dy cy ny. Ty ta ni cz na pra ca przy nios ³a œwiet ne
op ra co wa nie, na pod sta wie któ re go mo ¿ na w kró t kim cza sie do ko naæ wy ce -
ny po szcze gól nych pro ce dur me dy cz nych. Ów cze s na opo zy cja – z Pa ni¹ Mi ni -
ster na cze le – ob u rzo na by ³a bra kiem ta kiej wy ce ny i twier dzi ³a, ¿e trze ba jej
do ko naæ w try bie na tych mia sto wym.

Sza no w na Pa ni Mi ni ster, je s tem g³ê bo ko prze ko na ny, ¿e ¿ad na eki pa
rz¹ do wa, ma j¹c swój pro gram i re a li zu j¹c swo je za mie rze nia, nie mo ¿e w ca -
³o œci opie raæ siê na op ra co wa niach po prze d ni ków. Ale uwa ¿am ró w nie¿, ¿e
nie mo ¿ na za prze pa sz czaæ do rob ku po prze d ni ków. Szko da na szych pie niê -
dzy i cza su.

Zwra cam siê do Pa ni Mi ni ster z ape lem o jak naj szyb sze do ko ñ cze nie
prac nad wy ce n¹ pro ce dur na pod sta wie op ra co wa ne go przez po prze d ni
rz¹d ko szy ka œwiad czeñ gwa ran to wa nych.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Kar czew ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.07.10

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go prze ka za -

ne przy piœ mie z dnia 12 czer w ca 2008 r. znak: BPS-DSK-043-540/08 do ty cz¹ ce ko -
szy ka œwiad czeñ gwa ran to wa nych up rzej mie in for mu jê, ¿e trwa j¹ przy go to wa nia do
wdro ¿e nia sy s te mu sta ³ej wy ce ny i mo ni to ro wa nia ko sz tów re a li za cji œwiad czeñ opie ki
zdro wot nej. Wy ma ga to sze re gu zmian le gi s la cyj nych, jak ró w nie¿ zor ga ni zo wa nia i sfi -
nan so wa nia ba zy ba daw czej opar tej o za k³a dy opie ki zdro wot nej sto su j¹ ce te sa me
stan dar dy ra chun ku ko sz tów. Na le ¿y przy tym za zna czyæ, ¿e ter min do jœ cia do ocze ki -
wa nych, nie tyl ko przez œro do wi s ko me dy cz ne, efek tów jest je d nak od leg ³y, co uwa run -
ko wa ne jest ogro mem prac jak i zi den ty fi ko wa ny mi ju¿ trud no œcia mi. Miê dzy in ny mi
fun da men tem, na któ rym po win na byæ opar ta pra ca nad wszy s t ki mi wy ka za mi œwiad -
czeñ jest prze j rzy sta, je d no zna cz na oraz po wsze ch na kla sy fi ka cja pro ce dur me dy cz -
nych umo ¿ li wia j¹ ca ra por to wa nie wy ko ny wal no œci œwiad czeñ na te re nie
Rze czy po spo li tej Pol skiej. Obe c nie, jak wy ni ka to z pro gra mu pi lo ta ¿o we go prze pro wa -
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dzo ne go przez AOTM oraz z do œwiad czeñ NFZ, fun k cjo nu je kil ka wer s ji je d nej kla sy fi -
ka cji (ICD-9CM) o nie kom pa ty bil nych roz sze rze niach ko do wych, co unie mo ¿ li wia
pe³ n¹ iden ty fi ka cjê ba da nych œwiad czeñ. W wa run kach pol skich wie le dzia ³añ re a li zo -
wa nych w ra mach prac nad „ko szy kiem” ma cha rak ter pio nier ski, g³ó w nie z uwa gi na
wcze œ niej sze za nie cha nia i b³ê dy, co ta k ¿e ma wp³yw na wy d³u ¿e nie cza su re a li za cji za -
da nia. Pod jê te zo sta ³y ju¿ kro ki zmie rza j¹ ce do usu niê cia roz po z na nych prze szkód,
a efek tem ko ñ co wym ma byæ do jœ cie do ocze ki wa nej trans pa ren t no œci do stê pu do
œwiad czeñ opie ki zdro wot nej dla oby wa te li i wie dzy o ko sz tach fun k cjo no wa nia sy s te -
mu i ko sz tach re a li za cji œwiad czeñ. Trze ba ró w nie¿ w tym miej scu za zna czyæ, ¿e w za -
gra ni cz nych sy s te mach opie ki zdro wot nej, tam gdzie fun k cjo nu j¹ roz wi¹ za nia
de fi nio wa ne, ja ko ko szyk œwiad czeñ gwa ran to wa nych, pra ce nad je go uk szta³ to wa -
niem trwa ³y wie le lat i wy ma ga ³y zna cz nych na k³a dów fi nan so wych. W ka ¿ dym kra ju
wy ko rzy stu je siê ró w no cze œ nie ró¿ ne me to dy fi nan so wa nia œwiad cze nio daw ców w ró¿ -
nych czê œciach ko szy ka. I tak dla przy k³a du, je œ li cho dzi o li stê le ków re fun do wa nych
jest to wspó³ fi nan so wa nie, po do b nie rzecz do ty czy sto ma to lo gii czy le cz ni c twa uz dro -
wi s ko we go. W œwiad cze niach pod sta wo wej opie ki zdro wot nej do b rze przy jê te jest i do -
b rze fun k cjo nu je roz wi¹ za nie w po sta ci p³at no œci „per ca pi ta”. Rze tel nej wy ce ny
wy ma ga na to miast ca ³y ka ta log œwiad czeñ le cz ni c twa za mkniê te go.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski

13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008 r. 97



Oœ wiad cze nie se na to ra Paw ³a Kli mo wi cza

skie ro wa ne do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no w na Pa ni Mi ni ster!
W zwi¹z ku z przy jê ciem przez se nac k¹ Ko mi sjê Zdro wia w dniu 3 czer wca

2008 r. mo je go wnios ku o usta no wie nie wie lo let nie go pro gra mu in we sty cyj ne -
go „Mo der ni za cja Dzie ciê ce go Szpi ta la Uni wer sy tec kie go w Kra ko wie–Pro ko -
ci miu”, w imie niu œro do wis ka le kar skie go, a tak ¿e w³adz sa mo rz¹ du
wo je wó dz kie go i gmin ne go, up rzej mie pro szê Pa ni¹ Mi n i s ter o uw zglê dnie nie
te go po stu la tu ju¿ w 2009 r.

Bu do wê szpi ta la w Pro ko ci miu pro wa dzo no eta pa mi od lat szeœæ dzie -
si¹ tych. Œrod ki na ten cel po cho dzi ³y z do ta cji rz¹ du USA, na stê p nie spon so -
rem szpi ta la zo sta ³a ame ry kañ ska fun da cja Pro ject HO PE. Dziê ki jej
wspar ciu kon ty nuo wa no roz bu do wê szpi ta la, po zy s ki wa no no wo czes ne wy -
po sa ¿e nie oraz szko lo no le ka rzy i pie lêg niar ki w wio d¹ cych oœ rod kach me dy cz -
nych na œwie cie. Po moc stro ny ame ry kañ skiej za koñ czy ³a siê w 1995 r., kie -
dy szpi tal uz na no za wy star cza j¹ co sa mo dziel ny.

Uni wer sy tec ki Szpi tal Dzie ciê cy w Kra ko wie–Pro ko ci miu jest szpi ta lem
osta t niej szan sy dla naj ciê ¿ej cho rych dzie ci z te re nu ca ³e go kra ju. Dzie ci le -
czo ne s¹ w nim w za kre sie wszy s t kich spe cjal no œci pe dia try cz nych i chi rur gi cz -
nych. Szpi tal jest je dy n¹ pla ców k¹ w re gio nie, w któ rej le czo ne s¹ naj ciê¿ sze
przy pad ki wad wro dzo nych, no wo two rów, opa rze nia, ofia ry wy pad ków oraz 
wczeœ nia ki ze skraj nie nis k¹ ma s¹ uro dze nio w¹.

Zna cz na czê œæ szpi ta la, a przede wszy s t kim zbu do wa ne po nad czter -
dzie œci lat te mu sa le ope ra cyj ne oraz od dzia ³y in ten sy w nej te ra pii nie
spe³ nia j¹ ju¿ no wo cze s nych stan dar dów i mu sz¹ zo staæ szyb ko zmo der ni zo -
wa ne. Ze wzglê du na za kres ko nie cz nych do re a li za cji przed siê w ziêæ mo der -
ni za cja szpi ta la nie mo ¿e zo staæ do ko na na w ra mach œrod ków po sia da nych
przez je d no st kê lub jej or gan za ³o ¿y ciel ski, czy li Uni wer sy tet Ja giel lo ñ ski.

Wpro wa dze nie w ¿y cie na ro do we go wie lo let nie go pro gra mu in we sty cyj -
ne go dla Szpi ta la Uni wer sy tec kie go w Kra ko wie–Pro ko ci miu po zwo li ³o by
w³a dzom sa mo rz¹ do wym na za pla no wa nie na ko lej ne la ta œrod ków bu d¿ e to -
wych nie zbê d nych do kom plek so wej od no wy szpi ta la.

Z po wa ¿a niem
Pa we³ Kli mo wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.30

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do wy st¹ pie nia z dnia 12 czer wca 2008 r. (znak: BSP/DSK-043-539/08),

prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Paw ³a Kli mo wi cza pod czas 13. po -
sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer wca 2008 r., do ty cz¹ ce usta no wie nia wie lo let nie go
pro gra mu in we sty cyj ne go pn. „Mo der ni za cja Dzie ciê ce go Szpi ta la Uni wer sy tec kie go
w Kra ko wie–Pro ko ci miu” up rzej mie in for mu jê co na stê pu je.
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Uni wer sy tet Ja giel lo ñ ski Col le gium Me di cum w Kra ko wie wœ ród ze sta wie nia po -
trzeb do sfi nan so wa nia w 2009 r. ze œrod ków bu d¿ e tu pa ñ stwa czê œci 46 – Zdro wie,
zg³o si³ in we sty cyj ny pro gram wie lo let ni pn. „Prze bu do wa Uni wer sy tec kie go Szpi ta la
Dzie ciê ce go w Kra ko wie”, o war to œci ko sz to ry so wej w wy so ko œci 198.000 tys. z³ i pla -
no wa nym okre sie re a li za cji w la tach 2009–2014. Wnio s ko wa ne œrod ki na 2009 r. to
kwo ta 30.000 tys. z³.

Wnio sek ten zo sta³ wy ka za ny w pro jek cie bu d¿ e tu pa ñ stwa na 2009 rok, zg³o szo -
nym do Mi ni stra Fi nan sów na dru ku RZ-5 – œrod ki bu d¿ e tu pa ñ stwa prze zna czo ne na
fi nan so wa nie in we sty cji dla czê œci 46 – Zdro wie.

Uni wer sy tec ki Szpi tal Dzie ciê cy w Kra ko wie jest wy so ko spe cja li sty cz nym szpi ta -
lem o 3. stop niu re fe ren cyj no œci œwiad cz¹ cym us ³u gi zdro wot ne w za kre sie pe dia trii
g³ó w nie w re jo nie ma ³o pol skim oraz sta no wi ba zê na u ko w¹ i dy dak ty cz n¹ w za kre sie
kszta³ ce nia pe dia try cz ne go dla Uni wer sy te tu Ja giel lo ñ skie go Col le gium Me di cum
w Kra ko wie. W struk tu rze szpi ta la dzia ³a 27 od dzia ³ów re pre zen tu j¹ cych wiê k szoœæ
spe cjal no œci pe dia try cz nych i chi rur gii dzie ciê cej oraz opar tych na nich 10 kl i nik
i 5 za k³a dów na uko wo-dy dak tycz nych w ra mach Ka te d ry Im mu no lo gii i Ka te d ry Pe dia -
trii. Szpi tal za tru d nia prze sz³o 270 osób na eta tach le kar skich, któ rzy sta no wi¹ trzon
ka d ry na uko wo-dy dak tycz nej CM UJ w za kre sie pe dia trii. W szpi ta lu pro wa dzo ne s¹
za jê cia dy dak ty cz ne szcze gól nie dla stu den tów kie run ku le kar skie go (ok. 1400 osób),
jak te¿ i dla stu den tów wszy s t kich in nych kie run ków kszta³ ce nia pro wa dzo nych w Col -
le gium Me di cum. Na bo ga ty do ro bek na u ko wy pra co w ni ków Szpi ta la sk³a da siê prze -
sz³o 230 prac ro cz nie, pu b li ko wa nych w za gra ni cz nych i kra jo wych cza so pi s mach
na u ko wych. W chwi li obe c nej ze spo ³y na u ko we Szpi ta la bio r¹ udzia³ w re a li za cji 17 du -
¿ych pro jek tów ba daw czych fi nan so wa nych z bu d¿ e tu pa ñ stwa. Ka te d ry i kli ni ki dzia -
³a j¹ ce w Uni wer sy tec kim Szpi ta lu Dzie ciê cym w Kra ko wie na le ¿¹ do przo du j¹ cych
w ska li kra ju je d no stek na uko wo-ba daw czych w dzie dzi nie cho rób dzie ci i dal szy roz -
wój pro wa dzo nej dzia ³al no œci na u ko wej jest uza le ¿ nio ny od ra dy kal nej po pra wy wa -
run ków lo ka lo wych i mo der ni za cji ba zy ba daw czej.

Zgo d nie z in for ma cj¹ dy rek to ra Uni wer sy tec kie go Szpi ta la Dzie ciê ce go w Kra ko wie, 
bu dyn ki i in fra struk tu ra Szpi ta la s¹ w z³ym sta nie te ch ni cz nym. Nie re mon to wa ne
przez po nad 40 lat (po za nie li cz ny mi od dzia ³a mi i pra co w nia mi) obie k ty Szpi ta la wy -
ma ga j¹ prze pro wa dze nia ge ne ral nej prze bu do wy, obe j mu j¹ cej zmia ny fun k cjo nal ne
oraz do sto so wa nie sub stan cji bu dow la nej do obe c nych stan dar dów i wy ma gañ wy ni -
ka j¹ cych ze sto so w nych prze pi sów bu dow la nych, sa ni tar nych i prze ciw po ¿a ro wych.
Wraz z prze bu do w¹ po mie sz czeñ i in fra struk tu ry te ch ni cz nej ko nie cz na jest wy mia na
apa ra tu ry me dy cz nej.

Z³y stan te ch ni cz ny in sta la cji wod.-kan., ciep ³a te ch no lo gi cz ne go i pa ry oraz
czê ste awa rie po wo du j¹ nie e fek ty w ne fun k cjo no wa nie w za kre sie opie ki pe dia try cz -
nej oraz unie mo ¿ li wia j¹ pra wid ³o we pro wa dze nie dzia ³al no œci dy dak ty cz nej i na u -
ko wej po de j mo wa nej przez na u czy cie li aka de mic kich i na u kow ców za trud nio nych
w Szpi ta lu.

W aspek cie pro wa dzo nej przez szpi tal dzia ³al no œci le cz ni czej is t nie j¹ ca ba za nie od -
po wia da obe c nym wy ma ga niom pra w nym zwi¹ za nym z wa run ka mi i bez pie cze ñ stwem 
udzie la nia œwiad czeñ zdro wot nych. Na bie ra to szcze gól ne go zna cze nia w zwi¹z ku
z ca³ ko wi t¹ zmia n¹ or ga ni za cji opie ki nad cho rym dziec kiem, po le ga j¹ cej na mo ¿ li wo -
œci sta ³ej obe c no œci ro dzi ców na po szcze gól nych od dzia ³ach i ucze st ni cze nie ich w pro -
ce sie le cz ni czym.

Zwiêk sza j¹ ce siê ob ci¹ ¿e nie za da nia mi w za kre sie le cz ni ctwa i dy dak ty ki wska zu je
na pil n¹ po trze bê po pra wy wa run ków pra cy w Szpi ta lu.

Pe³ ne wy ko rzy sta nie po ten cja ³u kad ry na u ko wej, dal szy roz wój prac na u ko wych
oraz wpro wa dza nie no wych me tod i te chnik me dy cz nych wy ma ga prze pro wa dze nia re -
mon tów i mo der ni za cji w ce lu stwo rze nia, od po wia da j¹ ce go wspó³ czes nym wy zwa -
niom, no wo czes ne go pe dia try cz ne go szpi ta la kli ni cz ne go.

Po moc stro ny ame ry ka ñ skiej w roz bu do wie i wy po sa ¿e niu Szpi ta la za ko ñ czy ³a siê
w 1995 r. Sze ro ki za kres pla no wa nych prac i wy so kie ich ko sz ty, nie mo ¿ li we s¹ do po -
nie sie nia przez Szpi tal.
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Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze up rzej mie in for mu jê Pa na Mar sza³ ka, ¿e wpraw dzie pro -
gram in we sty cji wy ma ga uzu pe³ nie nia i u sz cze gó ³o wie nia tak by spe³ nia³ wa run ki fi -
nan so wa nia in we sty cji ze œrod ków bu d¿ e tu pa ñ stwa za war te w § 5 i § 6 roz po rz¹ dze nia 
Ra dy Mi ni strów z dnia 3 lip ca 2006 r. w spra wie szcze gó ³o we go spo so bu i try bu fi nan -
so wa nia in we sty cji z bu d¿ e tu pa ñ stwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831), to ko nie cz noœæ re a li -
za cji in we sty cji w za kre sie prze bu do wy Uni wer sy tec kie go Szpi ta la Dzie ciê ce go
w Kra ko wie na le ¿y uz naæ za me ry to ry cz nie uza sa d nio n¹. Na le ¿y je d no cze œ nie za zna -
czyæ, ¿e ewen tu al ne wspar cie te go za da nia œrod ka mi z bu d¿ e tu pa ñ stwa uza le ¿ nio ne
bê dzie od mo ¿ li wo œci fi nan so wych i li mi tów wy dat ków okre œ lo nych w la tach na stê p -
nych dla czê œci 46 – Zdro wie.

Z wy ra za mi sza cun ku
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rio la Dwor ni kow ska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Paw ³a Kli mo wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra ob ro ny na ro do wej Bog da na Kli cha

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z ko nie cz no œci¹ opu sz cze nia przez Po li cjê Ko mi sa ria tu IV

w Kra ko wie do tych czas za j mo wa nej sie dzi by przy uli cy Ma zo wiec kiej 112
w Kra ko wie i prze nie sie niu siê do tym cza so wej sie dzi by przy uli cy Ra dzi -
kow skie go 29, znaj du j¹ cej siê za ró w no po za te re nem Dziel ni cy V Kro wo d rza,
jak i Dziel ni cy VI Bro no wi ce oraz Dziel ni cy VII Zwie rzy niec, ra dy tych dziel nic
wy st¹ pi ³y do pre zy den ta mia sta Kra ko wa o pod jê cie wszel kich nie zbê d nych
dzia ³añ ma j¹ cych na ce lu prze ka za nie dzia ³ek nr 167/44, 167/45, 167/47,
168 obr 2 Kro wo d rza na rzecz gmi ny miej skiej Kra ków z prze zna cze niem pod
bu do wê no wych sie dzib Ko mi sa ria tu IV Po li cji w Kra ko wie oraz Stra ¿y Miej -
skiej – Od dzia³ Kro wo d rza w Kra ko wie.

Zwra cam siê wiêc do Pa na Mi ni stra z py ta niem, kie dy wy mie nio ne
dzia³ ki, znaj du j¹ ce siê ak tu al nie w za rz¹ dzie Woj ska Pol skie go, zo sta n¹
prze ka za ne gmi nie Kra ków, aby w³a dze mia sta mog ³y zre a li zo waæ uchwa ³ê
pod jê t¹ przez ra dy trzech je go dziel nic.

Z po wa ¿a niem
Pa we³ Kli mo wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.07.03

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Paw ³a Kli mo wi cza pod -

czas 13. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 5 czer w ca 2008 r.
w spra wie prze ka za nia dzia ³ek nr 167/44, 167/45, 167/47 oraz 168 obr 2 Kro wo d rza
na rzecz gmi ny miej skiej Kra ków z prze zna cze niem pod bu do wê no wych sie dzib Ko mi -
sa ria tu IV Po li cji w Kra ko wie oraz Stra ¿y Miej skiej – Od dzia³ Kro wo d rza w Kra ko wie
(BPS/DSK-043-549/08), up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy ja œ nieñ.

Dzia³ ka ewi den cyj na nr 168 po zo sta je po za ewi den cj¹ re sor tu Ob ro ny Na ro do wej
i stro na woj sko wa nie jest w³a œci wa w kwe stii okre œ le nia mo ¿ li wo œci prze ka za nia jej na
rzecz gmi ny miej skiej Kra ków.

Dzia³ ka ewi den cyj na nr 167/47 o po wie rzch ni 3,7781 ha, po zo sta je we w³a d a niu
re sor tu Ob ro ny Na ro do wej i jest pla no wa na do prze ka za nia Ku rii Pro win cji Wiel ko pol -
sko-Ma zo wiec kiej To wa rzy stwa Je zu so we go, ja ko nie ru cho moœæ za mien na w zwi¹z ku
ze spra w¹ to cz¹ c¹ siê przed Ko mi sj¹ Ma j¹t ko w¹ i ak tu al nie nie jest mo ¿ li we prze zna -
cze nie jej na in ny cel.

W za so bie Agen cji Mie nia Woj sko we go po zo sta j¹ dzia³ ki nr 167/44 i 167/45 za -
bu do wa ne obie k tem for te cz nym wpi sa nym do re je stru za byt ków. Dzia³ ki te zo sta ³y
wy dzie r ¿ a wio ne przez Agen cjê Mie nia Woj sko we go na czas oz na czo ny do 2013 r.
i brak jest prze s³a nek okre œ lo nych w prze pi sach usta wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r.
– Ko deks cy wil ny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) do wy po wie dze nia przez Agen cjê umo -
wy dzie r ¿ a wy.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy ja œ nie nia wy ra ¿am na dzie jê, ¿e uz na je Pan Mar sza ³ek
za wy star cza j¹ ce.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ¿a nia
Bog dan Klich

13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008 r. 101



Oœ wiad cze nie se na to ra Paw ³a Kli mo wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra w na stê pu j¹ cej spra wie. Mia sto Kra ków
nie zwy k le do tkli wie od czu wa brak pó³ noc nej ob wo d ni cy, któ rej po wsta nie
po zwo li ³o by na za mkniê cie au to stra do we go rin gu wo kó³ mia sta. To wa ¿ ne
nie tyl ko ze wzglê du na uci¹¿ li wy ruch tran zy to wy, ale ta k ¿e ze wzglê du na
d³a wi¹ ce Kra ków kor ki.

Pó³ noc na ob wo dni ca ma mieæ d³u goœæ oko ³o 12 km. Prze wi dy wa ny koszt
jej bu do wy to blis ko mi liard z³o tych. Z te go po wo du in we sty cja ta zde cy do wa -
nie prze wy¿ sza mo¿ li wo œci fi nan so we gmi ny Kra ków oraz wo je wó dz twa ma -
³o pol skie go. Sa mo rz¹ dy te prze zna czy ³y 4 mi lio ny z³ na przy go to wa nie
bu do wy pó³ noc nej ob wo dni cy. We d³ug pla nów po zwo le nie na bu do wê by ³o by 
go to we w 2010 r. Ten wy si ³ek wska zu je, i¿ lo kal nym spo ³e cz no œciom nie zwyk -
le za le ¿y na re a li za cji te go wa¿ ne go przed siêw ziê cia.

Dla te go te¿ zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z wnio s kiem o wspar cie Kra ko -
wa w bu do wie pó³ noc nej ob wo d ni cy. Czy mi ni ster stwo prze wi du je fi nan so we 
w³¹ cze nie siê w bu do wê pó³ noc nej ob wo d ni cy dla Kra ko wa? W ja kich la tach
prze wi du je siê bu do wê tej ob wo d ni cy?

Z po wa ¿a niem
Pa we³ Kli mo wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 26 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Paw ³a Kli mo wi cza z³o ¿o ne go pod -

czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer w ca 2008 r., prze ka za ne go przy piœ mie
z dnia 12 czer w ca 2008 r., znak: BPS/DSK-043-559/08, w spra wie bu do wy pó³ noc nej
ob wo d ni cy Kra ko wa, up rzej mie prze ka zu jê na stê pu j¹ ce in for ma cje.

W 1994 ro ku Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Pu b li cz nych zle ci ³a op ra co wa nie stu dium
roz po znaw cze go dro gi eks pre so wej pó³ noc–po ³u d nie w re jo nie Kra ko wa – po za cho d niej
stro nie mia sta. Je d na k ¿e op ra co wa nie to nie zy s ka ³o ap ro ba ty gmin s¹ sia du j¹ cych
z Kra ko wem od stro ny pó³ noc nej. W szcze gól no œci kon cep cja ta zo sta ³a op ro te sto wa na
przez Gmi nê Zie lon ki, któ ra po pie ra ³a je dy nie bu do wê kla sy G (dro ga g³ó wna), co w oce -
nie GDDKiA po wo do wa ³o by, i¿ dro ga ta nie mia ³a by zna mion ob wo d ni cy.

Ko lej ne stu dium wy ko na ne w czer w cu 2003 ro ku ta k ¿e nie przy nios ³o osta te cz ne go 
roz strzy g niê cia. Sta now czy pro test gmi ny Mi cha ³o wi ce unie mo ¿ li wi³ ja kie kol wiek dal -
sze dzia ³a nia. Na le ¿y tu taj pod nie œæ, i¿ gmi na Mi cha ³o wi ce za pro te sto wa ³a nie tyl ko
prze ciw ko no wym pro po zy cjom za pre zen to wa nym w stu dium, ale ta k ¿e prze ciw ko tra -
sie S-7 War sza wa–Kra ków–Chy¿ ne (S³o wa cja), któ rej ogól ny prze bieg by³ usta lo ny od
ok. dwu dzie stu lat w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny Mi cha ³o wi ce
i gmin s¹ sie dnich.

W tym sa mym ro ku Ra da Gmi ny Zie lon ki za kwe stio no wa ³a ce lo woœæ re zer wo wa nia
pa sa dla po trzeb pó³ noc nej ob wo d ni cy Kra ko wa, prze bie ga j¹ cej na zna cz nym od cin ku
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po te re nie gmi ny. Gmi na Zie lon ki nie przy st¹ pi ³a do spo rz¹ dza nia pla nu za go spo da ro -
wa nia na te re nie pa sa re zer wy pod pó³ noc n¹ ob wo d ni cê, co w kon se k wen cji prze k³a da
siê na sy s te ma ty cz n¹ za bu do wê tych te re nów.

W ce lu roz wi¹ za nia przed sta wio nej sy tu a cji Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad pod jê ³a dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do wy pra co wa nia kom pro mi su. Jej wy ni -
kiem jest wspól na pro po zy cja gmin: Mi cha ³o wi ce i Koc my rzów–Lu bo rzy ca, mia sta Kra -
ko wa oraz GDDKiA okre œ la j¹ ca no wy prze bieg dro gi eks pre so wej S-7 po wscho d niej
stro nie Kra ko wa.

Pe³ n¹ ak cep ta cjê dla no we go prze bie gu dro gi S-7 wy ra zi ³a ta k ¿e Ra da Pro gra mo wa
ds. Roz wo ju In fra struk tu ry Trans por to wej dzia ³a j¹ ca przy Pre zy den cie Mia sta Kra ko wa.

Po nad to na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e w zwi¹z ku z do tych cza so w¹ re a li za cj¹ au to stra dy A-4
oraz omó wio ny mi usta le nia mi w spra wie prze bie gu dro gi eks pre so wej S-7 po stro nie
wscho d niej Kra ko wa Ma ³o pol ska zy s ka spra w ne po ³¹ cze nia za po mo c¹ dro gi eks pre so -
wej S-7 na kie run ku pó³ noc–po ³u d nie i au to stra dy A-4 na kie run ku wschód–za chód
wraz z pod ³¹ cze niem wszy s t kich dróg kra jo wych.

Na to miast z przy czyn obiek ty w nych (mniej szy ruch) jak i przez brak wo li kon se k -
wen t ne go dzia ³a nia ze stro ny gmin w ubieg ³ych la tach fun k cja pó³ noc nej ob wo d ni cy
Kra ko wa zo sta ³a pla ni sty cz nie ob ni ¿ o na do ro li lo kal nej ob wo d ni cy mia sta ob s³u gu -
j¹ cej ruch miê dzy dziel ni co wy a nie tran zy to wy. Kon se k wen cj¹ te go jest za war te po miê -
dzy w³a dza mi sa mo rz¹ do wy mi (m.in. po miê dzy Mar sza³ kiem Wo je wó dz twa
Ma ³o pol skie go i Pre zy den tem Mia sta Kra ko wa) po ro zu mie nie w spra wie op ra co wa nia
stu dium prze bie gu dro gi bê d¹ cej pó³ noc n¹ ob wo d ni c¹ Kra ko wa. Wy ni ki przed mio to -
we go op ra co wa nia bê d¹ sta no wi ³y za tem pod sta wê do po de j mo wa nia dal szych dzia ³añ
w tej spra wie.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Zbi gniew Rap ciak
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Kno sa li

 skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra go spo dar ki Wal de ma ra Paw la ka

Sza no w ny Pa nie Pre mie rze!
W dniu 1 czer w ca 2008 r. roz po cz¹³ siê pó³ ro cz ny okres, w któ rym przed -

siê bior cy, im por te rzy oraz in ne pod mio ty wy ko rzy stu j¹ ce w swo jej dzia ³al no -
œci sub stan cje che mi cz ne zo bo wi¹ za ni s¹ do do ko na nia ich tak zwa nej
wstêp nej re je stra cji w sy s te mie RE ACH, zgo d nie z roz po rz¹ dze niem (WE)
nr 1907/2006 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 18 gru d nia 2006 r.
w spra wie re je stra cji, oce ny, udzie la nia ze zwo leñ i sto so wa nych ogra ni czeñ
w za kre sie che mi ka liów (RE ACH) i ut wo rze nia Eu ro pej skiej Agen cji Che mi ka -
liów. Jest to po cz¹t ko wy etap nie zwy k le is tot ne go pod wie lo ma wzglê da mi
pro ce su bu do wy wspól no to we go in stru men tu s³u ¿¹ ce go do re je stra cji, oce ny,
udzie la nia ze zwo leñ i ogra ni czeñ w za kre sie wy ko rzy sty wa nia che mi ka liów.
Sy s tem, po przez wdro ¿e nie je d no li tych ure gu lo wañ w za kre sie wy ko rzy sty -
wa nia sub stan cji che mi cz nych, ma siê przy czy niæ miê dzy in ny mi do po pra wy 
ochro ny zdro wia lu dz kie go, ochro ny œro do wi s ka na tu ral ne go oraz roz wo ju
ryn ku we w nê trz ne go.

Z uwa gi na nie zwyk ³¹ z³o ¿o noœæ pro ble ma ty ki do ty cz¹ cej bu do wy sy s te -
mu prze pi sy wspól no to we prze wi du j¹ ob jê cie wy mie nio nych pod mio tów
okre sa mi prze jœ cio wy mi. W za le ¿ no œci od ro dza ju oraz to na ¿u re je stro wa nej
sub stan cji okres ten mo ¿e trwaæ na wet do je de na stu lat. W tym cza sie mo ¿ li -
we bê dzie kon ty nu o wa nie do tych cza so wej dzia ³al no œci oraz do pe³ nie nie for -
mal no œci nie zbê d nych do do ko na nia re je stra cji w³a œci wej. Je d na k ¿e
sko rzy sta nie z okre sów prze jœ cio wych mo ¿ li we jest, po za nie li cz ny mi wy j¹t -
ka mi, je dy nie pod wa run kiem do ko na nia do dnia 1 gru d nia 2008 r. re je stra cji 
wstêp nej. Uchy bie nie te mu ter mi no wi stwo rzy po stro nie przed siê bior ców po -
wa ¿ ne ry zy ko nie do pe³ nie nia obo wi¹z ku re je stra cji w³a œci wej, a w kon se k -
wen cji po zba wi ich le gal nej mo ¿ li wo œci pro duk cji, im por tu czy te¿
wy ko rzy sty wa nia ta kich sub stan cji. Dzia ³a nia po de j mo wa ne z po gwa³ ce -
niem tych re gu la cji, a wiêc bez re je stra cji w sy s te mie RE ACH, mo g¹ w kon se -
k wen cji spo wo do waæ na ³o ¿e nie do tkli wych kar fi nan so wych, a w skraj nych
przy pad kach na wet wy da nie za ka zu pro wa dze nia dzia ³al no œci.

Pol ski prze mys³ che mi cz ny cha rak te ry zu je siê sto sun ko wo du ¿ym roz -
drob nie niem, przez co nie w¹t pli wie utrud nio ne jest w³a œci we po in for mo wa -
nie wszy s t kich pod mio tów. W zwi¹z ku z tym is t nie j¹ uza sa d nio ne oba wy, ¿e
wie lu ro dzi mych przed siê bior ców, szcze gól nie ma ³ych i œre d nich, nie otrzy -
ma ³o je sz cze wia do mo œci o ob jê ciu ich dzia ³al no œci wska za ny mi re gu la cja mi.
W efek cie mo g¹ oni nie zd¹ ¿yæ do pe³ niæ for mal no œci re je stra cyj nych w wy ma -
ga nym ter mi nie, przez co znaj d¹ siê w zde cy do wa nie gor szym po ³o ¿e niu
w po ró w na niu z pod mio ta mi ko rzy sta j¹ cy mi z okre sów prze jœ cio wych. W wa -
rian cie pe sy mi sty cz nym skut kiem te go mo ¿e byæ trwa ³e wy e li mi no wa nie czê -
œci pod mio tów z ryn ku.

Za ³o ¿e nia, któ re to wa rzy szy ³y przy jê ciu przy wo ³a ne go na wstê pie roz po -
rz¹ dze nia, opie ra ³y siê miê dzy in ny mi na za sa dzie nie dy s kry mi no wa nia ma -
³ych i œre d nich przed siê biorstw we wdra ¿a niu sy s te mu. Chcia³ bym za tem
pro siæ Pa na Pre mie ra o pod jê cie zin ten sy fi ko wa nych dzia ³añ in for ma cyj nych, 
ma j¹ cych na ce lu do tar cie do jak naj szer sze go krê gu osób za in te re so wa nych, 
w szcze gól no œci zaœ do wspo mnia nych ju¿ wie lo kro t nie ma ³ych i œre d nich
przed siê bior ców, któ rych do ty czy ten pro blem.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ry szard Kno sa la
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Od po wie dŸ

War sza wa, 1 lip ca 2008 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

W od po wie dzi na pis mo z dnia 12 czer wca 2008 ro ku (znak: BPS/DSK-043-526-08) 
w spra wie Oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na Se na to ra Ry szar da Kno sa lê od noœ nie
no wych obo wi¹z ków przed siê bior ców wy ni ka j¹ cych z roz po rz¹ dze nia (WE) nr 1907/2006
(RE ACH) w za ³¹ cze niu prze ka zu jê wy jaœ nie nia.

Pra g nê je d no cze œ nie po in for mo waæ, ¿e zgo d nie z de cy z j¹ Ko mi te tu Eu ro pej skie go
Ra dy Mi ni strów urzê dem w³a œci wym w za kre sie sy s te mu RE ACH jest Biu ro do Spraw
Sub stan cji i Pre pa ra tów Che mi cz nych pod leg ³e Mi ni stro wi Zdro wia.

Wal de mar Pawlak

Za ³¹ cz nik

Dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu in for mo wa nie od no œ nie sy s te mu RE ACH

Punkt Kon sul ta cyj ny ds. RE ACH
W czer wcu 2007 ro ku roz po cz¹³ dzia ³al noœæ Punkt Kon sul ta cyj ny ds. RE ACH fi -

nan so wa ny przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki. Punkt pro wa dzi dzia ³al noœæ us ³u go w¹ dla
wszy s t kich przed siê biorstw, któ re zwró c¹ siê z pro œb¹ o po moc i kon sul ta cje w za kre -
sie prze wi dzia nym po sta no wie nia mi roz po rz¹ dze nia w spra wie RE ACH. Przed siê bior cy 
ko rzy sta j¹ z us ³ug Pun ktu Kon sul ta cyj ne go bez p³at nie. Do za dañ Pun ktu na le ¿y
œwiad cze nie us ³ug m.in. w za kre sie:

— krót ko ter mi no wych kon sul ta cji te le fo ni cz nych oraz dro g¹ elek tro ni cz n¹,
— dzia ³al no œci in for ma cyj nej,
— dzia ³al no œci do rad czej w za kre sie przy go to wy wa nia ar ku szy re je stra cyj nych,
— dzia ³al no œci do rad czej w za kre sie przy go to wy wa nia ra por tów bez pie cze ñ stwa

che mi cz ne go,
— dzia ³al no œci do rad czej w za kre sie op ra co wy wa nia, we ry fi ka cji i uzu pe³ nia nia kart 

cha rak te ry sty ki zgo d nie z wy mo ga mi sy s te mu RE ACH,
— szko leñ i war sz ta tów prak ty cz nych do ty cz¹ cych obo wi¹z ków przed siê bior ców

wy ni ka j¹ cych z za pi sów roz po rz¹ dze nia w spra wie RE ACH.
W 2007 ro ku z us ³ug Pun ktu Kon sul ta cyj ne go ds. RE ACH sko rzy sta ³o po nad

500 przed siê biorstw. W gru dniu 2007 ro ku od by ³o siê se mi na rium szko le nio we or ga -
ni zo wa ne wspól nie z Mi ni ster stwem Go spo dar ki. Udzia³ wziê ³o 100 osób.

Swo j¹ dzia ³al noœæ, Punkt Kon sul ta cyj ny ds. RE ACH kon ty nuo waæ bê dzie ró w nie¿
w 2008 ro ku. W dru giej po ³o wie ro ku pla no wa ne s¹ co naj mniej dwa se mi na ria kie ro -
wa ne do ma ³ych i œre dnich przed siê biorstw.

Kon fe ren cja Uwer tu ra do RE ACH
Po nad to w dniu 30 czer w ca 2008 ro ku Mi ni ster stwo Go spo dar ki or ga ni zu je kon fe -

ren cjê „Uwer tu ra do RE ACH – re je stra cja wstêp na roz po czê ta” kie ro wa n¹ m.in. do ma -
³ych i œre d nich przed siê biorstw. Ze wzglê du na bar dzo du ¿e za in te re so wa nie wœ ród
firm, kon fe ren cja zo sta nie po wtó rzo na 7 lip ca br. Udzia³ w obu edy cjach we Ÿ mie po nad
750 osób.
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Kon fe ren cja or ga ni zo wa na jest wspól nie z:
— In sty tu tem Che mii Prze mys ³o wej im. Prof. Ig na ce go Mo œcic kie go,
— Pol sk¹ Iz b¹ Prze mys ³u Che mi cz ne go,
— Sto wa rzy sze niem In ¿y nie rów i Te ch ni ków Prze mys ³u Che mi cz ne go.

Po zo sta ³a dzia ³al noœæ in for ma cyj na
Ma j¹c ró w nie¿ na wzglê dzie sze ro k¹ po pu la ry za cjê pro ble ma ty ki RE ACH, eks per ci

Mi ni ster stwa Go spo dar ki bio r¹ udzia³ w li cz nych spo t ka niach, kon fe ren cjach, se mi na -
riach or ga ni zo wa nych przez sto wa rzy sze nia i iz by prze mys ³o we, or ga ni za cje po za -
rz¹ do we oraz in ne in sty tu cje pa ñ stwo we.

Po nad to w 2008 ro ku wie lo kro t nie opi nie eks per tów Mi ni ster stwa Go spo dar ki pu -
b li ko wa ne by ³y w ma ga zy nach bra n ¿ o wych (m.in. Che mik, Prze mys³ Che mi cz ny), pra -
sie co dzien nej m.in. Ga ze ta Pra w na, Rzecz po spo li ta) oraz te le wi z ji (TVN CNBC Biz nes).

Od 2005 ro ku w ra mach stron in ter ne to wych Mi ni ster stwa Go spo dar ki fun k cjo nu -
je bo ga ty ser wis po œwiê co ny sy s te mo wi RE ACH oraz GHS (glo bal ne mu sy s te mo wi
zhar mo ni zo wa ne mu w za kre sie kla sy fi ka cji i zna ko wa nia che mi ka liów). Ad res:
www.mg.ROv.pl/przed sie bior cy/RE ACH
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Kno sa li

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W po ³o wie ubieg ³e go ro ku przy jê to usta wê z dnia 14 czer wca 2007 r.

o zmia nie usta wy o spó³ dziel niach mie sz ka nio wych oraz o zmia nie nie któ -
rych in nych ustaw, DzU Nr 125, poz. 873. Ak tem tym do ko na no za sa dni -
czych zmian, ko men to wa nych zre szt¹ sze ro ko w me diach, do ty cz¹ cych
miê dzy in ny mi za sad, na ja kich od by wa siê prze nie sie nie od rêb nej w³a s no -
œci lo ka lu.

Po mi jam trud no œci wy stê pu j¹ ce w trak cie uw ³a sz cza nia, zwi¹ za ne z d³u -
go trwa ³¹ pro ce du r¹ ure gu lo wa nia sta nu pra w ne go nie ru cho mo œci, prag nê je dnak
zwró ciæ uwa gê na in ny ob szar, na któ rym tak ¿e po ja wia j¹ siê pro ble my do ty -
cz¹ ce wy ko naw stwa.

Zna ne s¹ przy pad ki od mo wy wsz czê cia przez or ga ny spó³ dziel ni pro ce -
du ry uw ³a sz cze nio wej, pod par te ar gu men ta cj¹, ja ko by lo kal wska zy wa ny
we wnio s ku nie by³ ob jê ty za kre sem przed mio to wym art. 48 ust. 1 usta wy
z dnia 15 gru d nia 2000 r. o spó³ dziel niach mie sz ka nio wych – DzU z 2003 r.
Nr 119, poz. 1116 ze zmia na mi. Spó³ dziel nie mie sz ka nio we w uza sa d nie niu
swo ich de cy z ji po wo ³u j¹ siê bo wiem na li te ral ne brzmie nie wspo mnia ne go ar -
ty ku ³u, któ ry sta no wi, ¿e na pi sem ne ¿¹ da nie na jem cy spó³ dziel cze go lo ka lu
mie sz kal ne go, któ ry przed prze jê ciem przez spó³ dziel niê mie sz ka nio w¹ by³
mie sz ka niem przed siê bior stwa pa ñ stwo we go, pa ñ stwo wej oso by pra w nej
lub pa ñ stwo wej je d no st ki or ga ni za cyj nej, spó³ dziel nia jest obo wi¹ za na za -
wrzeæ z nim umo wê prze nie sie nia w³a s no œci lo ka lu.

Syg na li zo wa ny tu pro b lem do ty czy przy pad ków, w któ rych mie sz ka nia
zo sta ³y prze jê te przez spó³ dziel nie na przy k³ad od spó ³ki pra wa han dlo we go
po wsta ³ej w wy ni ku prze kszta³ ce nia przed siê bior stwa pañ stwo we go. Przed -
mio to we prze jê cie nie ru cho mo œci zna laz ³o swo je umo co wa nie pra w ne w usta -
wie z dnia 12 paŸ dzier ni ka 1994 r. o za sa dach prze ka zy wa nia za k³a do wych
bu dyn ków mie sz kal nych przez przed siê bior stwa pañ stwo we – DzU Nr 119,
poz. 567 ze zmia na mi. W ak cie tym stwier dza siê, ¿e na za sa dach okreœ lo -
nych usta w¹ dla prze ka zy wa nia spó³ dziel niom mie sz ka nio wym grun tów za -
bu do wa nych bu dyn ka mi mie sz kal ny mi przez przed siê bior stwa pañ stwo we
mo ¿e od by waæ siê ró w nie¿ prze ka zy wa nie te go ty pu nie ru cho mo œci przez
spó ³ki han dlo we. Z te go wy ni ka, ¿e nie za le¿ nie od te go, ja ka by ³a for ma pra w -
na pod mio tu, któ ry do ko ny wa³ prze ka za nia nie ru cho mo œci na rzecz spó³ dziel -
ni mie sz ka nio wej, czyn noœæ ta od by wa ³a siê, zgo d nie z usta w¹, na ta kich
sa mych za sa dach. Nie mniej je dnak spó³ dziel nie mie sz ka nio we sta j¹ na sta -
no wis ku, i¿ je dy nie w przy pad ku lo ka li prze jê tych przez spó³ dziel nie bez po -
œre dnio od pod mio tów wy mie nio nych ex pres sis ver bis w art. 48 ust. 1
przy s³u gu je na jem cy ro sz cze nie o prze nie sie nie w³a s no œci lo ka lu. Œcis ³a in ter -
pre ta cja te go prze pi su do pu sz cza wszczê cie pro ce du ry uw ³a sz cze nio wej je -
dy nie w od nie sie niu do lo ka li sta no wi¹ cych przed prze jê ciem w³a s noœæ
przed siê bior stwa pañ stwo we go, pañ stwo wej oso by pra w nej lub pañ stwo wej 
je dno stki or ga ni za cyj nej. Tym sa mym w gor szym po ³o ¿e niu znaj du j¹ siê ci
na jem cy, któ rych mie sz ka nia prze jê te zo sta ³y przez spó³ dziel nie mie sz ka nio -
we od spó ³ek pra wa han dlo we go, in nych spó³ dziel ni czy na przy k³ad je dno -
stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, a pier wot nie te¿ by ³y w³a s no œci¹ pod mio tów
wska za nych w art. 48. W tym przy pad ku ewen tual ne na by cie lo ka lu jest
mo¿ li we, ale ju¿ nie na wa run kach pre fe ren cyj nych, jak w przy pad ku pier -
wszej gru py pod mio tów, lecz po ce nach ryn ko wych.

Opi sa ny stan rze czy zda je siê staæ w oczy wi stej sprze cz no œci z za sa d¹
ró w no œci oby wa te li wo bec pra wa. W mo jej oce nie prze pis ten po przez swój
za wê ¿o ny za kres dys kry mi nu je czê œæ lo ka to rów spó³ dziel ni, któ rzy za j mu j¹
mie sz ka nia prze jê te od spó ³ek pra wa han dlo we go, w tym na pod sta wie umo -
wy naj mu. Lo ka to rzy ci po no sz¹ wszy s t kie ciê ¿a ry fun k cjo no wa nia spó³ dziel -
ni, wno sz¹ op ³a ty jak po zo sta li cz³on ko wie spó³ dziel ni, ale je d no cze œ nie nie
s¹ zró w na ni z ni mi w pra wach. Oso by te nie mia ³y ¿a d ne go wp³y wu na for mê
or ga ni za cyj n¹ pod mio tu, któ ry ad mi ni stro wa³ za j mo wa ny mi przez nie mie sz -
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ka nia mi, sta no wi¹ cy mi pier wot nie w³a s noœæ przed siê bior stwa pa ñ stwo we -
go, przed prze jê ciem ich przez spó³ dziel nie.

W zwi¹z ku z tym za sa d ne jest po sta wie nie py ta nia, czy dzia ³a nia
spó³ dziel ni, któ re opi sa ³em, s¹ zgo d ne z pra wem, a je œ li tak, to czy Pa na re -
sort za mie rza pod j¹æ ini cja ty wê usta wo daw cz¹ w ce lu zmia ny przed mio to -
wych, krzyw dz¹ cych, re gu la cji.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ry szard Kno sa la

OdpowiedŸ

War sza wa, 8 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze ka za ne przy piœ mie z dnia 12 czer w ca 2008 r. znak

BPS/DSK-043-560/08, oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Ry szar da Kno sa lê pod -
czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer w ca 2008 r., up rzej mie wy ja œ niam co na -
stê pu je.

Za ga d nie nie po ru sza ne w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra by ³o ju¿ przed mio tem roz -
wa ¿añ Mi ni ster stwa In fra struk tu ry w zwi¹z ku z wy st¹ pie niem z dnia 8 kwiet nia 2008 r.
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. Po ni ¿ ej pre zen tu jê za jê te w tym za kre sie sta no wi s ko
Mi ni ster stwa.

Nie for tun ne u¿y cie w art. 48 ust. 1 usta wy z dnia 15 gru d nia 2000 r. o spó³ dziel -
niach mie sz ka nio wych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z póŸn. zm.), w brzmie niu na -
da nym usta w¹ z dnia 14 czer w ca 2007 r. o zmia nie usta wy o spó³ dziel niach
mie sz ka nio wych oraz o zmia nie nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873),
zwro tu „przed prze jê ciem” nie po zwa la na je d no zna cz ne roz strzy g niê cie kwe stii czy
dys po zy cj¹ prze pi su ob jê to wy ³¹ cz nie lo ka le mie sz kal ne, któ re zna laz ³y siê w za so bie
spó³ dziel ni mie sz ka nio wej w bez po œre d nim na stêp stwie ich zby cia przez przed siê bior -
stwo pa ñ stwo we, pa ñ stwo w¹ oso bê pra w n¹ lub pa ñ stwo w¹ je d no st kê or ga ni za cyj n¹,
czy te¿ wszy s t kie lo ka le mie sz kal ne, któ re kie dy kol wiek by ³y mie sz ka nia mi przed siê -
bior stwa pa ñ stwo we go, pa ñ stwo wej oso by pra w nej lub pa ñ stwo wej je d no st ki or ga ni -
za cyj nej, a na sku tek ró¿ nych form zby cia ten przy miot utra ci ³y.

Ana li za li te ral na prze pi su pro wa dzi do wnio s ku, ¿e pod miot od któ re go spó³ dziel nia 
mie sz ka nio wa prze jê ³a by ³e mie sz ka nie za k³a d o we nie jest do wol ny, lecz œciœ le przez
usta wo daw cê okre œ lo ny – przed siê bior stwo pa ñ stwo we, pa ñ stwo wa oso ba pra w na lub
pa ñ stwo wa je d no st ka or ga ni za cyj na i tym sa mym prze pis nie po wi nien byæ roz sze rza -
ny na in ne pod mio ty bê d¹ ce na stêp ca mi pra w ny mi wy mie nio nych. Nie mniej je d nak
po si³ ko wa nie siê przy tym usta w¹ z dnia 15 gru d nia 2000 r. o za sa dach zby wa nia mie -
sz kañ bê d¹ cych w³a s no œci¹ przed siê biorstw pa ñ stwo wych, nie któ rych spó ³ek han dlo -
wych z udzia ³em Skar bu Pa ñ stwa, pa ñ stwo wych osób pra w nych oraz nie któ rych
mie sz kañ bê d¹ cych w³a s no œci¹ Skar bu Pa ñ stwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24, z póŸn.
zm.), nie wy da je siê byæ do ko ñ ca tra fio nym ar gu men tem. Nie mo ¿ na bo wiem za po mi -
naæ, ¿e usta wa z dnia 7 lip ca 2005 r. o zmia nie nie któ rych ustaw do ty cz¹ cych na by wa -
nia w³a s no œci nie ru cho mo œci (Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315), w prze pi sie art. 4
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przy zna ³a okre œ lo ne up ra w nie nia na jem com lo ka li mie sz kal nych, któ re w wy ni ku pro -
ce sów prze ka zy wa nia je d no st kom sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, li k wi da cji, zby wa nia, ko -
mer cja li za cji, pry wa ty za cji lub upad ³o œci, prze sta ³y byæ mie sz ka nia mi za k³a d o wy mi
przed siê bior stwa pa ñ stwo we go, pa ñ stwo wej oso by pra w nej lub in nej pa ñ stwo wej je d -
no st ki or ga ni za cyj nej al bo spó ³ki han dlo wej, w od nie sie niu do któ rej Skarb Pa ñ stwa
by³ pod mio tem do mi nu j¹ cym w ro zu mie niu prze pi sów o pu b li cz nym ob ro cie pa pie ra -
mi war to œcio wy mi.

Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sz¹ re gu la cjê oraz opi niê po s³ów wnios ko daw ców, przy chy -
lam siê do sta no wis ka, ¿e ce lem prze pi sów jest ob jê cie wszy s t kich przy pad ków prze jœcia
pra wa do nie ru cho mo œci, w któ rej kie dy kol wiek znaj do wa ³y siê mie sz ka nia za k³a do we. 
Za sa dnym wy da je siê ró w nie¿ po stu lat pod jê cia dzia ³añ le gis la cyj nych zmie rza j¹ cych
do stwo rze nia je dno zna cz ne go sta nu pra w ne go w tym za kre sie.

Wy jaœ niam do dat ko wo, ¿e kie ru nek prac le gis la cyj nych nad ko lej n¹ zmia n¹ usta -
wy o spó³ dziel niach mie sz ka nio wych bê dzie uza le¿ nio ny m.in. od tre œci orze cze nia Try -
bu na ³u Kon sty tu cyj ne go wy da ne go w opar ciu o z³o ¿o ny przez gru pê po s³ów na Sejm RP 
VI ka den cji oraz Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich wnios ków o stwier dze nie nie zgo d no œci 
z Kon sty tu cj¹ RP nie któ rych ar ty ku ³ów, w tym art. 1 pkt 36 (zmie nia j¹ ce go treœæ art. 48 
usta wy o spó³ dziel niach mie sz ka nio wych) usta wy z dnia 14 czer wca 2007 r. o zmia nie
usta wy o spó³ dziel niach mie sz ka nio wych oraz o zmia nie nie któ rych in nych ustaw
(Dz. U. Nr 125, poz. 873).

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Piotr Sty czeñ
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Ko gu ta

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
mi ni stra spraw we w nê trz nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty ny

Sza no w ny Pa nie Pre mie rze!
Zwra cam siê do Pa na ja ko spra wo z daw ca Ko mi sji Go spo dar ki Na ro do -

wej w spra wie usta wy o usta no wie niu „Pro gra mu mo der ni za cji Po li cji, Stra ¿y 
Gra ni cz nej, Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej i Biu ra Ochro ny Rz¹ du w la tach
2007–2009”.

W osta t nich dniach ucze st ni czy ³em w ob cho dach sie dem na sto le cia is t nie -
nia Kar pac kie go Od dzia ³u Stra ¿y Gra ni cz nej. Przy gl¹ da ³em siê dwu kro t nie
æwi cze niom je d no st ki Za rz¹ du Za bez pie cze nia Dzia ³añ SG w No wym S¹ czu,
re a li zu j¹ cej za da nia spe c jal ne. Prze pro wa dzo ne z naj wy ¿ szym pro fe sjo na li z -
mem æwi cze nia uœ wia do mi ³y mi, jak bar dzo do b rze wy szko le ni spe cja li œ ci
chro ni¹ bez pie cze ñ stwo oby wa te li Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Za cie ka wi³ mnie ja ko cz³o wie ka, któ ry od by³ nie gdyœ za sa d ni cz¹ s³u¿ bê
woj sko w¹, in te re su j¹ ce go siê sta nem pol skiej ar mii i in nych s³u¿b mun du ro -
wych, ro dzaj bro ni u¿y tej dwu kro t nie pod czas æwi czeñ fun k cjo na riu szy
w Sta rym S¹ czu i Stró ¿ ach. Zwró ci ³a na to mo j¹ uwa gê po stron na oso ba przy -
gl¹ da j¹ ca siê prze pro wa dza nej ak cji. Spe cja li œ ci bio r¹ cy udzia³ w æwi cze -
niach wy po sa ¿e ni by li w pi sto le ty ma szy no we ty pu PM 98. We d le mo jej
wie dzy, ¿a d na ze s³u¿b mun du ro wych w Eu ro pie, dzia ³a j¹ ca na po do b nym
po zio mie ope ra cyj nym, nie po s³u gu je siê ju¿ te go ty pu bro ni¹. Wy po sa ¿e nie
fun k cjo na riu szy, któ rzy bê d¹ braæ udzia³ w wy j¹t ko wo od po wie dzial nych za -
da niach, dziœ jest ju¿ prze sta rza ³e.

Sza no w ny Pa nie Pre mie rze, zwra cam siê z pro œb¹ o do po sa ¿e nie III Wy -
dzia ³u Za bez pie cze nia Dzia ³añ Ko me dy G³ó w nej Stra ¿y Gra ni cz nej w No wym
S¹ czu w no wo cze œ niej sze i bar dziej nie za wo d ne pi sto le ty ma szy no we. Pro szê
o za kup nie zbê d ne go sprzê tu w ilo œci ko nie cz nej dla wspo mnia nej je d no st ki.
Koszt za ku pu je d ne go pi sto le tu to oko ³o 12 ty siê cy z³. Pro szê ta k ¿e roz wa ¿yæ
mo ¿ li woœæ do po sa ¿e nia je d no st ki w no wy sa mo chód spe cja li sty cz ny, przy sto -
so wa ny do po trzeb fun k cjo na riu szy.

Ma my do b rze wy szko lo nych spe cja li stów re a li zu j¹ cych za da nia w za kre -
sie po rz¹d ku i bez pie cze ñ stwa pu b li cz ne go. S¹ oni chlu b¹ na szej oj czy z ny.
Oby wa te le mo g¹ czuæ siê bez pie cz ni wie dz¹c, ¿e s¹ na le ¿y cie chro nie ni na te -
re nie Rze czy po spo li tej. Bez pie cze ñ stwo i ¿y cie lu dz kie s¹ bez cen ne.

Uœ wia do mio ny co do za dañ Stra ¿y Gra ni cz nej dziê ki ucze st ni c twu we
wspo mnia nych ob cho dach sie dem na sto le cia jej is t nie nia, chcê za py taæ ta k ¿e
o to, w ja kim kie run ku po we jœ ciu do stre fy Schen gen bê dzie or ga ni zo wa na
i roz wi ja na struk tu ra Stra ¿y Gra ni cz nej, wy j¹t ko wo do b rze przy go to wa nej
do re a li za cji za dañ spe c jal nych for ma cji po li cyj nej.

Sta ni s³aw Ko gut

OdpowiedŸ

War sza wa, 15 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
na wi¹ zu j¹c do pis ma z dnia 12 czer wca 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-524/08)

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia Se na to ra RP Pa na Sta ni s³a wa Ko gu ta z³o ¿o ne go
pod czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer wca 2008 ro ku w spra wie roz wa ¿e nia 
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mo¿ li wo œci do po sa ¿e nia III Wy dzia ³u Za bez pie cze nia Dzia ³añ Ko men dy G³ó wnej Stra ¿y
Gra ni cz nej w No wym S¹ czu w no wo czes ne pi sto le ty ma szy no we i no wy sa mo chód spe -
cja li sty cz ny oraz w spra wie kie run ku roz wo ju struk tu ry or ga ni za cyj nej Stra ¿y Gra ni cz -
nej po we jœciu do stre fy Schen gen prag nê za pe wniæ, i¿ Mi n i s ter SWiA jest œwia do my
po trzeb ja kie is t nie j¹ we wn¹trz for ma cji Stra ¿y Gra ni cz nej i na bie ¿¹ co po de jmu je
dzia ³a nia adek wat ne do is t nie j¹ cych za gro ¿eñ.

Wska zaæ na le ¿y, i¿ Stra¿ Gra ni cz na po za re a li za cj¹ usta wo wych za dañ i zo bo -
wi¹ zañ miê dzy na ro do wych, pro wa dzi per ma nen t ne szko le nia do sko na le nia za wo do -
we go fun k cjo na riu szy, prze pro wa dza zmia ny za ró w no w swo jej struk tu rze
or ga ni za cyj nej, jak i w wy po sa ¿e niu. Stra¿ Gra ni cz na, ja ko or gan up ra w nio ny do zwal -
cza nia prze stêp czo œci gra ni cz nej w ró¿ nej po sta ci, d¹ ¿y do re a li za cji swo ich usta wo -
wych za dañ w spo sób wy so ce pro fe sjo nal ny i od po wie dzial ny.

Je d nym z prio ry te to wych za dañ Stra ¿y Gra ni cz nej – zgo d nie z ka ta lo giem za dañ
okreœ lo nym w art. 1. ust. 2 usta wy z dnia 12 paŸ dzier ni ka 1990 ro ku o Stra ¿y Gra ni cz -
nej (t.j.: Dz. U. z 2005 ro ku Nr 234, poz. 1997 z póŸn. zm.) – jest ochro na gra ni cy pañ -
stwo wej oraz prze ciw dzia ³a nie za gro ¿e niom, ta kim jak: nie le gal na mi gra cja za rob ko -
wa, nie le gal ne wpro wa dza nie na pol ski ob szar cel ny to wa rów, prze myt nar ko ty ków,
bro ni oraz ter ro ryzm. Po wy ¿ sze zja wis ka po wo du j¹ prze nie sie nie i kon cen tra cjê sze -
re gu dzia ³añ z gra ni cy na ca ³e te ry to rium RP, a na wet po za jej gra ni ca mi. W zwi¹z ku
z po wy ¿ szym, dla wy pra co wa nia no we go mo de lu Stra ¿y Gra ni cz nej oraz pod nie sie nia 
ja ko œci jej fun kcjo no wa nia two rzo ne s¹ no we pla ców ki Stra ¿y Gra ni cz nej, uru cho -
mio ne zo sta ³y no wo czes ne sy s te my in for ma ty cz ne, za ku py wa ny jest no wo czes ny
sprzêt trans por to wy.

W 2007 ro ku, w ce lu re a li za cji za dañ na rzecz po pra wy bez pie cze ñ stwa w struk tu -
rze or ga ni za cyj nej Ko men dy G³ó w nej Stra ¿y Gra ni cz nej ut wo rzo ny zo sta³ Za rz¹d Za -
bez pie cze nia Dzia ³añ Stra ¿y Gra ni cz nej. Za rz¹d jest no wo cze s n¹ i mo bil n¹ je d no stk¹
Stra ¿y Gra ni cz nej pro wa dz¹ c¹ dzia ³a nia wy ma ga j¹ ce m.in. spe cja li sty cz nej wie dzy,
wy so kiej spra w no œci fi zy cz nej i psy chi cz nej fun k cjo na riu szy, a ta k ¿e po sia da nia sprzê -
tu naj wy ¿ szej kla sy (po do b ne go ty pu je d no st ki fun k cjo nu j¹, lub s¹ two rzo ne w wiê k -
szo œci kra jów Unii Eu ro pej skiej).

Za rz¹d Za bez pie cze nia Dzia ³añ Stra ¿y Gra ni cz nej wy po sa ¿o ny jest m.in. w no wo -
czes ne pi sto le ty Glock 17,19 i 26, broñ snaj per sk¹, ka ra bin ki wspar cia CQB, sa mo -
cho dy te re no we, umun du ro wa nie spe cja li sty cz ne, no wo czes ny sprzêt ³¹ cz no œci
i te chni ki ope ra cyj nej. Po nad to, po sia da op ra co wa ny je dno li ty sy s tem szko leñ spe cja -
li sty cz nych. W 2007 ro ku, w ce lu wy mia ny i do po sa ¿e nia wy dzia ³ów Za rz¹ du, w tym
tak ¿e III Wy dzia ³u ZZD SG w No wym S¹ czu, w ra mach za sad i try bu udzie la nia za mó -
wieñ pub li cz nych okreœ lo nych w usta wie z dnia 29 sty cz nia 2004 ro ku Pra wo za mó -
wieñ pub li cz nych (t.j.: Dz. U. z 2007 ro ku Nr 223, poz. 1655) roz po czê to pro ce du rê
za ku pu no wo czes nych pi sto le tów ma szy no wych na kwo tê oko ³o 1 mln z³. W 2008 ro -
ku, za kwo tê po nad 0,5 mln z³, pla nu je siê za kup sprzê tu te chni ki ope ra cyj nej, amu ni -
cji i umun du ro wa nia spe cja li sty cz ne go.

Wspo mnieæ do dat ko wo na le ¿y, i¿ Stra¿ Gra ni cz na d¹ ¿¹c do pe³ ne go do po sa ¿e nia
w sprzêt spe cja li sty cz ny, w mar cu 2008 ro ku – w ra mach Szwaj car sko-Pol skie go Pro -
gra mu Wspó³ pra cy – z³o ¿y ³a wnio sek o wspó³ fi nan so wa nie za ku pu na kwo tê 1,56 mln
eu ro, m.in. ka ra bin ków wspar cia, bro ni snaj per skiej i sa mo cho du spe cja li sty cz ne go.

W pla nie rzeczowo-finansowym na la ta 2009–2011 ujê te zo sta ³y wy dat ki w wy so ko -
œci ok. 20 mln z³, prze wi dzia ne na za kup sprzê tu spe cja li sty cz ne go dla Za rz¹ du.

Z po wa ¿aniem
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Ra pac ki
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Ko gu ta

skie ro wa ne do mi ni stra spor tu i tu ry sty ki Mi ro s³a wa Drze wiec kie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Sport osób nie pe³ no spra wnych jest bar dzo wa¿ nym ele men tem re ha bi li -

ta cji fi zy cz nej, czyn ni kiem wspie ra j¹ cym psy chi cz nie i spo so bem uspo ³e cz -
nie nia osób do tkniê tych przez los ogra ni cze niem ru cho wym. Ruch
pa ra o lim pij ski przy no si prócz po ¿yt ków od czu wa nych przez sa mych za in te -
re so wa nych tak ¿e wy mier ne, obiek ty wne ko rzy œci w za kre sie in te re su pub li cz -
ne go.  Z te go po wo du wy ma ga on zde cy do wa ne go po par cia ze stro ny w³adz
pub li cz nych.

Prze ka zu jê Pa nu Mi ni stro wi kon cep cjê re for my w za kre sie opie ki le kar -
skiej nad spor tow ca mi pa ra o lim pij czy ka mi z pro œb¹ o roz wa ¿e nie jej za sto so -
wa nia.

Pro szê o za po z na nie siê z tym ma te ria ³em (MZ-ZP-D-070-8681-2/KC/08)
i in for ma cjê, czy wi dzi Pan mo ¿ li woœæ wdro ¿e nia tej kon cep cji.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Ko gut

OdpowiedŸ

War sza wa, 3 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Sta ni s³a wa Ko gu ta pod czas

13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer w ca 2008 r., prze ka za ne pi s mem z dnia
12 czer wca br. (sygn. BPS/DSK-043-577/08), w spra wie re for my w za kre sie opie ki le -
kar skiej nad spor tow ca mi pa ra o lim pij czy ka mi, up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Zgo d nie z roz po rz¹ dze niem Mi ni stra Spor tu, wy da ne go w po ro zu mie niu z Mi ni -
strem Zdro wia, z dnia 8 sty cz nia 2007 r., w spra wie za kre su opie ki me dy cz nej nad za -
wo d ni ka mi ka d ry na ro do wej osób nie pe³ no spra wnych oraz ka d ry pa ra o lim pij skiej
(Dz. U. Nr 7, poz. 56), spor tow cy nie pe³ no spra wni – cz³on ko wie ka d ry na ro do wej i ka d -
ry pa ra o lim pij skiej ma j¹ za pe w nio n¹ sta ³¹ opie kê me dy cz n¹. Œrod ki fi nan so we prze -
zna czo ne na ba da nia za wo d ni ków znaj du j¹ siê w bu d¿ e cie Mi ni stra Zdro wia.

D¹ ¿¹c do za pe w nie nia spor tow com nie pe³ no spra wnym jak naj lep szych wa run ków
up ra wia nia spor tu, po pie ram sta ra nia na rzecz po zy ty w nych zmian w sy s te mie opie ki
le kar skiej nad za wo d ni ka mi ka d ry na ro do wej i ka d ry pa ra o lim pij skiej. Nie ste ty pi s mo
o nu me rze MZ-ZP-D-070-8681-2/KC/08, na ja kie po wo ³u je siê pan se na tor Sta ni s³aw
Ko gut w z³o ¿o nym oœ wiad cze niu, nie is t nie je. W zwi¹z ku z czym nie mo ¿ li we jest od nie -
sie nie siê do spraw po ru sza nych w przed mio to wym piœ mie.

Z po wa ¿a niem
Mi ros³aw Drze wiec ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Mar ka Ko n op ki

skie ro wa ne do mi ni stra spra wie d li wo œci,
pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Je s tem se na to rem po cho dz¹ cym z wo je wó dz twa war miñ sko -ma zur skie -

go. Jak Pa nu Mi ni stro wi wia do mo, jest to re gion ob ci¹ ¿o ny hi sto ry cz nie. Je d -
n¹ z kon se k wen cji za sz³o œci hi sto ry cz nych, do dziœ bu dz¹ cych nie po kój
wœ ród mie sz ka ñ ców War mii i Ma zur, jest kwe stia ro sz czeñ oby wa te li nie -
miec kich.

W obe c nym cza sie przed pol ski mi s¹ da mi to cz¹ siê ko lej ne spra wy s¹ do -
we o od szko do wa nia z po wó dz twa nie miec kie go. Nie ste ty, pro ces ten ma ten -
den cjê wzro sto w¹. Ka ¿ da z tych spraw pod sy ca emo cje i wy wo ³u je trwo gê
wœ ród mie sz ka ñ ców na sze go re gio nu. Wœ ród lu d no œci osie d lo nej na ma j¹t ku
po rzu co nym do bro wol nie przez by ³ych w³a œci cie li po cho dze nia nie miec kie go
ro dzi siê py ta nie o ju tro, o przy sz³oœæ ich oraz ich dzie ci.

W mo jej oce nie oby wa te le pol scy, dzia ³a j¹ cy w do brej wie rze, nie mo g¹
dziœ po no siæ ne ga ty w nych skut ków in ter pre ta cji pra w nych oraz nie œcis ³o œci
prze pi sów pra wa. Pa ñ stwo ma obo wi¹ zek za pe w niæ po czu cie bez pie cze ñ -
stwa swo im oby wa te lom, w tym po czu cie bez pie cze ñ stwa ich w³a s no œci.

Zda jê so bie spra wê, ¿e po ru szo na pro ble ma ty ka nie jest kwe sti¹ pro st¹.
Sza nu jê i re spek tu jê za sa dê nie za wis ³o œci s¹ dów, je dnak ¿e za u fa nie, ja kim
ob da rzy ³o nas spo ³e czeñ stwo, zo bo wi¹ zu je do sku te cz nych dzia ³añ w ob ro -
nie je go praw. Dla te go te¿ zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z proœb¹ o od po wiedŸ
na na stê pu j¹ ce py ta nia.

Ja kie dzia ³a nia pod j¹³ lub za mie rza pod j¹æ rz¹d pol ski w ob ro nie praw
ma j¹t ko wych wo bec ro s n¹ cej li cz by po wództw oby wa te li nie miec kich?

Ja kie pla ny ma Mi ni ster stwo Spra wie d li wo œci wo bec re al ne go za gro ¿e -
nia wy p³a ty przez Skarb Pa ñ stwa od szko do wañ z ty tu ³u ¿¹ dañ re win dy ka -
cyj nych?

Ja kie kro ki po czy ni³ rz¹d pol ski, by ure gu lo waæ kwe stie pra w ne do ty -
cz¹ ce po ru szo nej wy ¿ ej te ma ty ki?

A mo ¿e nie ma po wo dów do ta kich obaw?

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma rek Ko n op ka

OdpowiedŸ

War sza wa, 16 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez se na to ra Mar ka Ko n op kê pod czas

13. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 5 czer w ca 2008 r., któ re go
tekst zo sta³ prze ka za ny przy piœ mie Pa na Mar sza³ ka z dnia 12 czer w ca 2008 r.
(BPS/DSK–043–531/08), up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce sta no wi s ko.

Z tre œci oœ wiad cze nia wy ni ka, ¿e do ty czy ono ro sz czeñ tzw. „póŸ nych prze sie d le ñ -
ców”, któ rzy w la tach sie dem dzie si¹ tych wy je cha li z Pol ski na po byt sta ³y do Re pu b li ki
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Fe de ral nej Nie miec, zg³a sza nych do ma j¹t ków po zo sta wio nych w Pol sce na Zie miach
Od zy s ka nych i Pó³ noc nych.

Ma j¹t ki po nie miec kie, któ re nie prze sz³y na rzecz Skar bu Pa ñ stwa na pod sta wie
prze pi sów o re for mie rol nej, la sach i osa d ni c twie lub prze pi sów na cjo na li za cyj nych,
ob jê te zo sta ³y prze pi sa mi de kre tu z dnia 8 mar ca 1946 r. o ma j¹t kach opu sz czo nych
i po nie miec kich (Dz. U. Nr 13, poz. 87 z póŸn. zm.). Na pod sta wie art. 2 ust. 1 te go de -
kre tu na w³a s noœæ Skar bu Pa ñ stwa prze szed³ z mo cy sa me go pra wa wszel ki ma j¹ tek
Rze szy Nie miec kiej i by ³e go Wol ne go Mia sta Gda ñ ska, ma j¹ tek oby wa te li Rze szy Nie -
miec kiej i by ³e go Wol ne go Mia sta Gda ñ ska – z wy j¹t kiem osób na ro do wo œci pol skiej
lub in nej przez Nie m ców prze œla do wa nej, ma j¹ tek nie miec kich i gda ñ skich osób pra w -
nych, z wy ³¹ cze niem osób pra w nych pra wa pu b li cz ne go, ma j¹ tek spó ³ek kon tro lo wa -
nych przez oby wa te li nie miec kich lub gda ñ skich al bo przez ad mi ni stra cjê nie miec k¹
lub gda ñ sk¹ oraz ma j¹ tek osób zbieg ³ych do nie przy ja cie la.

Oso by, któ re uzy s ka ³y stwier dze nie na ro do wo œci pol skiej i na by ³y oby wa tel stwo
pol skie, za cho wa ³y w³a s noœæ nie ru cho mo œci na le ¿¹ cych do nich przed 1 sty cz nia 1945 r.,
a ta k ¿e na by tych w dro dze osa d ni c twa rol ne go lub uw ³a sz cze nia. Do ty czy ³o to tzw. au -
to chto nów, czy li tych w³a œci cie li nie ru cho mo œci po ³o ¿o nych na Zie miach Od zy s ka nych 
i Pó³ noc nych, któ rzy po dniu 1 sty cz nia 1945 r. uzy s ka li stwier dze nie na ro do wo œci pol -
skiej i na by li oby wa tel stwo pol skie. Wie le z tych osób wy je cha ³o w okre sie od dnia
16 m a ja 1956 r. do dnia 8 mar ca 1964 r. z kra ju do Nie miec w ra mach tzw. ak cji ³¹ cze -
nia ro dzin, na pod sta wie prze pi sów nie pu b li ko wa nej uchwa ³y Ra dy Pa ñ stwa nr 37/56
z dnia 16 ma ja 1956 r., obo wi¹ zu j¹ cej do dnia 8 mar ca 1964 r. W zwi¹z ku z ty mi wy jaz -
da mi i opu sz cze niem go spo darstw przez ich w³a œci cie li po wsta ³a ko nie cz noœæ ure gu lo -
wa nia ich w³a s no œci. Zgo d nie z art. 38 ust. 3 usta wy z dnia 14 lip ca 1961 r.
o go spo dar ce te re na mi w mia stach i osie d lach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 z póŸn.
zm.), zwa nej da lej „usta w¹”, nie ru cho mo œci sta no wi¹ ce zgo d nie z art. 2 ust. i lit. b de -
kre tu z dnia 8 mar ca 1946 r. o ma j¹t kach opu sz czo nych i po nie miec kich w³a s no œci
osób, któ rym wo bec uzy s ka nia przez nie stwier dze nia na ro do wo œci pol skiej s³u ¿y ³o
oby wa tel stwo pol skie, prze cho dz¹ z mo cy sa me go pra wa na w³a s noœæ Pa ñ stwa, je ¿e li
oso by te w zwi¹z ku z wy jaz dem z kra ju utra ci ³y lub utra c¹ oby wa tel stwo pol skie; oso by 
te tra c¹ pra wo roz po rz¹ dze nia nie ru cho mo œci¹ z dniem, w któ rym z³o ¿y ³y w³a œci wym
or ga nom pol skim do wód oso bi sty i otrzy ma ³y do ku ment up ra w nia j¹ cy do wy jaz du za
gra ni cê.

Po wo ³a ny wy ¿ ej prze pis znaj do wa³ od po wie d nie za sto so wa nie do nie ru cho mo œci
na by tych w try bie osa d ni c twa rol ne go lub uw ³a sz cze nia przez oso by, któ rym wo bec
uzy s ka nia przez nie stwier dze nia na ro do wo œci pol skiej przy s³u gi wa ³o oby wa tel stwo
pol skie, a któ re na stê p nie w zwi¹z ku z wy jaz dem z kra ju utra ci ³y to oby wa tel stwo
(art. 38 ust. 4 usta wy).

W myœl art. 38 ust. 6 usta wy, ty tu³ w³a s no œci Pañ stwa do nie ru cho mo œci wy mie -
nio nych wy ¿ ej pod le ga³ wpi so wi do ksiê gi wie czy stej na wnio sek or ga nów pre zy diów
po wia to wych (miej skich, dziel ni co wych) rad na ro do wych do spraw go spo dar ki ko mu -
nal nej i mie sz ka nio wej, w od nie sie niu zaœ do nie ru cho mo œci rol nych – or ga nów do
spraw rol ni ctwa.

Za u wa ¿yæ na le ¿y, ¿e w myœl po wo ³a nych wy ¿ ej prze pi sów przed mio to we nie ru cho -
mo œci prze cho dzi ³y na w³a s noœæ Pañ stwa z mo cy sa me go pra wa. Wpis do ksiê gi wie czy -
stej mia³ cha rak ter je dy nie de kla ra to ryj ny. Oz na cza to, ¿e prze jœcie pra wa w³a s no œci nie
by ³o uza le¿ nio ne od do ko na nia wpi su w ksiê dze wie czy stej. Z wpi sem wi¹ za ³o siê je dy nie 
do mnie ma nie, ¿e pra wo ja wne z ksiê gi wie czy stej jest wpi sa ne zgo d nie z rze czy wi stym
sta nem pra w nym. Do mnie ma nie to mo ¿e byæ je dnak ¿e oba lo ne przez prze ciw sta wie nie
mu do wo du prze ci w ne go al bo w pro ce sie o uz go dnie nie sta nu pra w ne go uja wnio ne go
w ksiê dze wie czy stej z rze czy wi stym sta nem pra w nym, al bo w ka ¿ dym in nym po stê po -
wa niu, w któ rym oce na pra wid ³o wo œci wpi su ma is tot ne zna cze nie dla roz strzyg niê cia
spra wy. Przy oba la niu te go do mnie ma nia mo¿ na ko rzy staæ z wszel kich œrod ków do wo -
do wych (vi de. wyr. SN z dnia 5 kwiet nia 2006 r., IV CSK 177/05, nie publ.).

Z po sia da nych in for ma cji wy ni ka, ¿e przy pad ki sku te cz ne go do cho dze nia ro sz czeñ
przed pol ski mi s¹ da mi do ma j¹t ków po zo sta wio nych w Pol sce przez „póŸ nych prze sied -
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leñ ców” do ty czy ³y spraw, w któ rych wy w³a sz cze nie ta kich ma j¹t ków zo sta ³o do ko na ne
z na ru sze niem pra wa pol skie go. Utra ta ma j¹t ku na stê po wa ³a w tych przy pad kach
– szcze gól nie po 1961 r. – w zwi¹z ku z up rze d ni¹ utra t¹ oby wa tel stwa pol skie go. Po nie -
wa¿ utra ta oby wa tel stwa pol skie go na stê po wa ³a z re gu ³y na pod sta wie wy ¿ ej wy mie -
nio nej uchwa ³y Ra dy Pañ stwa z 1956 r. i nie znaj do wa ³a opar cia w in dy wi dual nej
de cyz ji wy ra ¿a j¹ cej zgo dê na zmia nê oby wa tel stwa, orze cz ni ctwo S¹ du Naj wy ¿ sze go
pod wa ¿a od kil ku lat pra w ne pod sta wy po zba wie nia oby wa tel stwa. Po wo du je to, ¿e
w za sa dzie ma my w tych przy pad kach czê sto do czy nie nia z ro sz cze nia mi osób, któ re
zo sta ³y bez pra w nie po zba wio ne oby wa tel stwa pol skie go, od zy s ku j¹ je i d¹ ¿¹ do ure gu -
lo wa nia sy tua cji w³as no œcio wej.

Na le ¿y przy tym te¿ pod kre œ liæ, ¿e przed mio tem spo ru w œro do wi s kach po li ty cz -
nych, pra w nych i w do k try nie po zo sta je kwe stia mo cy pra w nej wy ¿ ej wy mie nio nej
uchwa ³y Ra dy Pa ñ stwa oraz jej zgo d no œci z ów cze œ nie obo wi¹ zu j¹ c¹ usta w¹ o oby wa -
tel stwie pol skim.

Za u wa ¿yæ na le ¿y, i¿ spra wy o któ rych mo wa roz po z na wa ne s¹ na grun cie pra wa cy -
wil ne go, a wy da wa ne w nich roz strzy g niê cia mo g¹ byæ ba da ne i oce nia ne wy ³¹ cz nie
przez s¹ dy II in stan cji oraz S¹d Naj wy ¿ szy w ra mach roz po z na wa nia pra wem prze wi -
dzia nych œrod ków od wo ³aw czych lub œrod ków nad zwy czaj nych. Mi ni ster Spra wie d li -
wo œci nie mo ¿e w try bie nad zo ru nad dzia ³al no œci¹ ad mi ni stra cyj n¹ s¹ dów wkra czaæ
w sfe rê orze cz ni cz¹ s¹ dów, a wiêc w dzie dzi nê, w któ rej sê dzio wie s¹ nie za wiœ li.

Dzia ³a j¹ cy w ra mach Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci De par ta ment Sa dów Po wsze chnych
pro wa dzi sta ³y mo n i to r ing wszy s t kich spraw s¹ do wych, w któ rych oby wa te le nie miec -
cy zg³a sza j¹ w s¹ dach pol skich ro sz cze nia ma j¹t ko we. Z in for ma cji sy s te ma ty cz nie
prze ka zy wa nych przez pre ze sów s¹ dów ape la cyj nych wy ni ka, ¿e we wszy s t kich s¹ dach 
od no to wa no 67 te go ro dza ju po stê po wañ s¹ do wych. Cha rak ter zg³a sza nych ro sz czeñ
jest zró¿ ni co wa ny i do ty czy spraw: o uz go dnie nie tre œci ksiê gi wie czy stej z rze czy wi -
stym sta nem pra w nym, o stwier dze nie na by cia spad ku, o po dzia³ ma j¹t ku do rob ko we -
go, o usta le nie na by cia w³a s no œci nie ru cho mo œci w try bie de kre tu z dnia 8 mar ca
1946 r. o ma j¹t kach opu sz czo nych i po nie miec kich, o stwier dze nie na by cia w³a s no œci
w dro dze za sie dze nia, o wy da nie nie ru cho mo œci, o do ko na nie wpi su pra wa w³a s no œci
w ksiê dze wie czy stej oraz o za p³a tê od szko do wa nia. Wœród nich je dy nie osiem spraw
do ty czy ³o ¿¹ da nia za s¹ dze nia od szko do wa nia, z któ rych szeœæ jest pra wo moc nie za -
koñ czo nych, a dwie spra wy s¹ w to ku.

W po stê po wa niach pra wo moc nie za koñ czo nych od da lo no po wó dz two w czte rech
spra wach, a w dwóch spra wach za s¹ dzo no od Skar bu Pañ stwa od szko do wa nie w ³¹ cz -
nej wy so ko œci 78890 z³ (w je d nej spra wie – 19845 z³, w dru giej spra wie – 59045 z³). Po -
nad to w je d nej spra wie po zo sta j¹ cej w to ku pra wo moc nym wy ro kiem czê œ cio wym
za s¹ dzo no od szko do wa nie w wy so ko œci 30210 z³. Fak ty cz nie, spra wy pra wo moc nie za -
koñ czo ne do ty czy ³y od szko do wañ za prze jê te przez Skarb Pañ stwa nie ru cho mo œci po -
³o ¿o ne w wo je wó dz twie warmiñsko-mazurskirn. Je dnak ¿e wy ¿ ej po da ne da ne
œwiad cz¹, ¿e ska la te go zja wis ka nie jest ma so wa.

W œwiet le pod jê tych przez De par ta ment S¹ dów Po wsze chnych dzia ³añ nad zor czych 
stwier dzo no, ¿e w sy s te mie ksi¹g wie czy stych za cho wa ³y siê nie zgo d ne z rze czy wi stym
sta nem pra w nym wpi sy w³a s no œci na rzecz oby wa te li czy te¿ in sty tu cji nie miec kich.
Nie wy ni ka to je dnak z bra ku re gu la cji pra w nych, a tym bar dziej nie pra wid ³o wo œci
w fun kcjo no wa niu sy s te mu ksi¹g wie czy stych, lecz z is tot nych i wie lo let nich za nie -
dbañ i bez czyn no œci pol skiej ad mi ni stra cji pub li cz nej w za kre sie uja wnia nia praw
Skar bu Pañ stwa. Wpi sy pra wa w³a s no œci, za ró wno w ak tu al nym sta nie pra w nym, jak
i w œwiet le po prze d nio obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów pra wa, do ko ny wa ne s¹ je dy nie na
wnio sek, a nie z urzê du, co wy ni ka z tre œci art. 6268 § 1 k.p.c., a po prze d nio z art. 30 de -
kre tu z dnia 11 paŸ dzier ni ka 1946 r. Pra wo o ksiê gach wie czy stych (Dz. U. Nr 57, poz. 320
z póŸn. zm.), jak ró w nie¿ art. 38 ust. 1 i art. 48 ust. 1 usta wy z dnia 6 lip ca 1982 r.
o ksiê gach wie czy stych i hi po te ce (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz.1361 z póŸn. zm.). Nie -
zbê d n¹ prze s³an k¹ do ko na nia wpi su w³a s no œci w ksiê dze wie czy stej jest wiêc, aby oso -
ba up ra wnio na z³o ¿y ³a wnio sek do ³¹ cza j¹c do nie go ty tu³ w³a s no œci lub in ny do ku ment 
wska zu j¹ cy na prze jœcie pra wa w³a s no œci. Op ra co wa na przez re sort spra wied li wo œci
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usta wa z dnia 7 wrzeœ nia 2007 r. o uja wnie niu w ksiê gach wie czy stych pra wa w³a s no -
œci nie ru cho mo œci Skar bu Pañ stwa oraz je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go (Dz. U.
Nr 191, poz. 1365), któ ra we sz³a w ¿y cie 19 li s to pa da 2007 r., ma na ce lu osta te cz ne
upo rz¹d ko wa nie i ure gu lo wa nie sta nu pra w ne go nie ru cho mo œci Skar bu Pañ stwa oraz
je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. Na k³a da ona na s¹ dy re jo no we pro wa dz¹ ce ksiê gi 
wie czy ste obo wi¹ zek roz poz na nia wnios ku o uja wnie nie w³a s no œci Skar bu Pañ stwa al -
bo je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w ci¹ gu mie si¹ ca od je go z³o ¿e nia – art. 5. Te go
ro dza ju spra wy zo sta ³y ró w nie¿ ob jê te mo ni to rin giem De par ta men tu S¹ dów Po wsze -
chnych, co do li cz by wp³y wa j¹ cych wnios ków oraz ter mi no wo œci ich roz poz na nia. Pier -
wsze in for ma cje w tym za kre sie udzie lo ne zo sta n¹ w dru gim pó³ ro czu 2008 r.
Do dat ko wo trze ba pod nieœæ, i¿ mo c¹ prze pi su art. 6 usta wy z dnia 7 wrzeœ nia 2007 r.
sta ro sto wie zo sta li zo bo wi¹ za ni do prze pro wa dze nia dzia ³añ zmie rza j¹ cych do po in for -
mo wa nia mie sz kañ ców po wia tu o po trze bie spraw dze nia zgo d no œci ksi¹g wie czy stych
z rze czy wi stym sta nem pra w nym oraz udzie le nia po mo cy mie sz kañ com w za kre sie in -
for ma cji o ro dza ju i spo so bie dzia ³añ nie zbê d nych do uzy s ka nia ty tu ³u pra w ne go do
za jmo wa nych przez nich nie ru cho mo œci i uja wnie nia ich praw w ksiê gach wie czy stych. 
Dzia ³a nia te obe jmu j¹ m.in. obo wi¹ zek ut wo rze nia na te re nie po wia tu co naj mniej je d -
ne go pun ktu informacyjno-konsultacyjnego, udzie la j¹ ce go szcze gó ³o wych in for ma cji
i wy jaœ nieñ pro ble ma ty ki pra w nej i geo de zyj nej.

W dniu 30 ma ja 2008 r. Sejm RP, z ini cja ty wy po sel skiej przy po par ciu Rz¹ du, kie -
ru j¹c siê nie mo ¿ no œci¹ re a li za cji przez sta ro stów na ³o ¿o nych usta w¹ z dnia 7 wrze œ nia
2007 r. obo wi¹z ków uchwa li³ usta wê o zmia nie usta wy o uja w nie niu w ksiê gach wie -
czy s tych pra wa w³a s no œci nie ru cho mo œci Skar bu Pa ñ stwa oraz je d no stek sa mo rz¹ du
te ry to rial ne go (Dz. U. Nr 116, poz. 733).

W usta wie tej wy d³u ¿o no ter mi ny spo rz¹ dza nia wy ka zów nie ru cho mo œci pa ñ stwo -
wych i ko mu nal nych na po zio mie po wia tów z 6 do 18 mie siê cy oraz dwu kro t nie wy d³u -
¿o no ter min na sk³a d a nie we w³a œci wych s¹ dach wnio s ków o uja w nie nie w ksiê gach
wie czy s tych pra wa w³a s no œci. Do dat ko wo wy d³u ¿o no ter min, w któ rym sta ro sto wie zo -
bo wi¹ za ni s¹ do pro wa dze nia dzia ³añ in for ma cyj nych na rzecz mie sz ka ñ ców po wia tu,
do ty cz¹ cych wy mo gów uzy s ka nia ty tu ³u pra w ne go do nie ru cho mo œci i uja w nie niu ich
praw w ksiê gach wie czy s tych.

Zgo d nie z art. 1 pkt 3 usta wy z dnia 30 ma ja 2008 r. ter min ten usta lo no na 36 mie -
siê cy.

W od nie sie niu do kwe stii od szko do wañ wska zaæ na le ¿y, ¿e w bu d¿e cie pañ stwa
w czê œci 15 „S¹ dy po wsze chne” uj mo wa ne s¹ co pra w da œrod ki na wy p³a tê od szko do -
wañ i kom pen sat za s¹ dza nych przez s¹ dy, je dnak ¿e pod kreœ le nia wy ma ga, ¿e sta no -
wi¹ one zo bo wi¹ za nia Skar bu Pañ stwa z pre cy zyj nie okreœ lo nych usta wo wo ty tu ³ów,
do któ rych na le ¿¹:

— su my pie niê¿ ne za s¹ dza ne na mo cy art. 12 ust. 4 usta wy z dnia 17 czer wca 2004 r.
o skar dze na na ru sze nie pra wa stro ny do roz poz na nia spra wy w po stê po wa niu s¹ do -
wym bez nie u za sa dnio nej zw³o ki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843),

— od szko do wa nia za po nie sio n¹ szko dê oraz za doœæ u czy nie nia za do zna n¹ krzyw -
dê dla nie s³u sznie ska za nych oraz nie s³u sznie tym cza so wo are sz to wa nych lub za trzy -
ma nych, za s¹ dzo ne na pod sta wie art. 552 usta wy z dnia 6 czer w ca 1997 r. Ko deks
po stê po wa nia kar ne go (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z póŸn. zm.),

— od szko do wa nia za po nie sio n¹ szko dê i za doœæ u czy nie nia za do zna n¹ krzyw dê
za s¹ dzo ne na pod sta wie usta wy z dnia 23 lu te go 1991 r. o uz na niu za nie wa ¿ ne orze -
czeñ wy da nych wo bec osób re pre sjo no wa nych za dzia ³al noœæ na rzecz nie pod leg ³e go
by tu Pa ñ stwa Pol skie go (Dz. U. Nr 34, poz. 149 ze zm.),

— kom pen sa ty dla po krzyw dzo nych prze stêp stwem, do ko ny wa ne na pod sta wie
usta wy z dnia 7 lip ca 2005 r. o pa ñ stwo wej kom pen sa cie przy s³u gu j¹ cej ofia rom nie któ -
rych prze stêp stw umy œ l nych (Dz. U. Nr 169, poz. 1415).

Do dat ko wo za zna cze nia wy ma ga, ¿e wy ¿ ej wska za ne ak ty pra w ne sta no wi¹ w chwi li
obe c nej za mkniê ty ka ta log re gu la cji, w opar ciu o któ re wy p³a ca ne s¹ od szko do wa nia z czê -
œci 15 „S¹ dy po wsze chne”, obe jmu j¹ cy œciœ le okreœ lo ne gru py pod mio tów, na rzecz któ rych
mo g¹ byæ za s¹ dzo ne od szko do wa nia wraz z pre cy zyj nym okreœ le niem ty tu ³u do ich wy p³a ty.
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Usta wy po wy ¿ sze nie obe j mu j¹ swym za kre sem od szko do wañ o cha rak te rze re win -
dy ka cyj nym i re pry wa ty za cyj nym, w zwi¹z ku z czym na wet w przy pad ku za s¹ dze nia
przez s¹d te go ro dza ju od szko do wañ brak jest pod staw pra w nych do ich wy p³a ca nia ze
œrod ków uj mo wa nych w czê œci 15 „S¹ dy po wsze ch ne”.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze, na le ¿y nad mie niæ, ¿e sto so w nie do za pi sów art. 56 ust. 1
pkt 1 usta wy z dnia 30 sier p nia 1996 r. o ko mer cja li za cji i pry wa ty za cji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1397 z póŸn. zm.) czê œæ œrod ków po cho dz¹ cych ze sprze da ¿y ak cji na le -
¿¹ cych do Skar bu Pa ñ stwa w ka ¿ dej ze spó ³ek po wsta ³ych w wy ni ku ko mer cja li za cji
two rzy Fun dusz Re pry wa ty za cji, któ re go œrod ki prze zna cza ne s¹ na ce le zwi¹ za ne z za -
spo ka ja niem ro sz czeñ by ³ych w³a œci cie li mie nia prze jê te go przez Skarb Pa ñ stwa. Zgo d -
nie z ust. 2 cy to wa ne go ar ty ku ³u dys po nen tem Fun du szu Re pry wa ty za cji jest mi ni ster
w³a œci wy do spraw Skar bu Pa ñ stwa. Wy p³a ty œrod ków z Fun du szu na stê pu j¹ na to -
miast w opar ciu o za sa dy okre œ lo ne w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Skar bu Pa ñ stwa z dnia
29 czer w ca 2006 r. w spra wie szcze gó ³o wych za sad go spo dar ki fi nan so wej Fun du szu
Re pry wa ty za cji (Dz. U. Nr 116, poz. 787).

Z wy ra za mi sza cun ku
Z upo wa ¿nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Zbi gniew Wro na
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Kraj cze go

skie ro wa ne do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz

W imie niu Sto wa rzy sze nia Me ne d¿ e rów Opie ki Zdro wot nej STO MOZ oraz 
przed sta wi cie li okrê go wych izb le kar skich zwra cam siê do Pa ni Mi ni ster z za -
py ta niem do ty cz¹ cym nie ró w ne go trak to wa nia pod mio tów, w tym przy pad -
ku nie pu b li cz nych za k³a dów opie ki zdro wot nej oraz ga bi ne tów pry wat nych,
po przez nie wpro wa dze nie tyl ko dla tych pod mio tów roz po rz¹ dze nia po do b -
ne go do te go, któ re obo wi¹ zu je w pu b li cz nej s³u¿ bie zdro wia. Cho dzi o roz po -
rz¹ dze nie mi ni stra zdro wia z 10 li s to pa da 2006 r. w spra wie wy ma gañ,
ja kim po win ny od po wia daæ pod wzglê dem fa cho wym i sa ni tar nym po mie sz -
cze nia i urz¹ dze nia za k³a dów opie ki zdro wot nej – DzU Nr 213, poz. 1568. We -
d³ug te go roz po rz¹ dze nia ter min do sto so wa nia pu b li cz nych za k³a dów opie ki
zdro wot nej zo sta³ prze d³u ¿o ny do 31 gru d nia 2012 r.

Na ogól no pol skim zje Ÿ dzie le ka rzy Pa ni Mi ni ster po in for mo wa ³a – co pod -
no sz¹ le ka rze z okrê go wych izb le kar skich – ¿e Mi ni ster stwo Zdro wia wy da
roz po rz¹ dze nie, któ re obo wi¹ zy wa ³o by te¿ w przy pad ku nie pu b li cz nych za -
k³a dów opie ki zdro wot nej i ga bi ne tów pry wat nych i wy d³u ¿y ³o by ter min do -
sto so wa nia do wy ma gañ, ja kim po win ny od po wia daæ pod wzglê dem
fa cho wym i sa ni tar nym po mie sz cze nia i urz¹ dze nia za k³a dów opie ki zdro -
wot nej, gdy¿ nie wpro wa dze nie te go roz po rz¹ dze nia po wo du je, ¿e no we wa -
run ki w przy pad ku ga bi ne tów pry wat nych obo wi¹ zu j¹ od czer w ca bie ¿¹ ce go 
ro ku.

Pro szê Pa ni¹ Mi ni ster o za jê cie sta no wi s ka w tej spra wie.

Z po wa ¿a niem
Nor bert Kraj czy

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.07.03

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Se na to ra Nor ber ta Kraj cze go, prze ka za ne przy piœ -

mie znak BPS/DSK-043-541/08, do ty cz¹ ce prze pi sów okre œ la j¹ cych wy ma ga nia, ja -
kim po win ny od po wia daæ pod wzglê dem fa cho wym i sa ni tar nym po mie sz cze nia
i urz¹ dze nia za k³a du opie ki zdro wot nej oraz ga bi ne ty, w któ rych jest wy ko ny wa na
prak ty ka le kar ska, up rzej mie wy ja œ niam, co na stê pu je:

Rze czy wi œcie ak tu al nie wy ma ga nia dla po mie sz czeñ ga bi ne tów le kar skich, np. do -
ty cz¹ cych ste ry li za cji, s¹ zró¿ ni co wa ne w za le¿ no œci od for my organizacyjno-prawnej,
w ja kiej dzia ³a ww. ga bi net. Wy ma ga nia dla przy cho dni, okreœ lo ne w roz po rz¹ dze niu
Mi ni stra Zdro wia z dnia 10 li s to pa da 2006 r. w spra wie wy ma gañ, ja kim po win ny od -
po wia daæ pod wzglê dem fa cho wym i sa ni tar nym po mie sz cze nia i urz¹ dze nia za k³a du
opie ki zdro wot nej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z póŸn. zm.), s¹ bar dziej re stryk cyj ne, ni¿
w od nie sie niu dla ga bi ne tu, w któ rym jest wy ko ny wa na prak ty ka le kar ska, któ re okreœ -
lo ne s¹ w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Zdro wia z dnia 9 mar ca 2000 r. w spra wie wy ma -
gañ, ja kim po win ny od po wia daæ po mie sz cze nia, urz¹ dze nia i sprzêt me dy cz ny, s³u ¿¹ ce 
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wy ko ny wa niu in dy wi dual nej prak ty ki le kar skiej, in dy wi dual nej spe cja li sty cz nej prak -
ty ki le kar skiej i gru po wej prak ty ki le kar skiej (Dz. U. Nr 20, poz. 254). Znaj du je to swo je 
od zwier cied le nie w d³u go œci okre sów do sto so waw czych (d³u¿ szych dla za k³a dów). Po -
nad to zmia ny ter mi nów do sto so waw czych w od nie sie niu do za k³a dów by ³y kil ka krot -
nie prze k³a da ne, z uwa gi na zmia ny sa mych wy ma gañ. Sy tua cja ta ka nie mia ³a
miej sca w od nie sie niu do ga bi ne tów, w któ rych wy ko ny wa ne s¹ prak ty ki le kar skie.
Na le ¿y je dnak ¿e pod kreœ liæ, i¿ oma wia ne re gu la cje nie za le ¿¹ od te go czy w³a œci cie lem
za k³a du jest pod miot pub li cz ny czy pry wat ny. Do ce lo wo oma wia ne wy ma ga nia zo sta -
n¹ uje dno li co ne.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Kraj cze go

skie ro wa ne do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz

W imie niu Sto wa rzy sze nia Me ne d¿ e rów Ochro ny Zdro wia, dy rek to rów
za k³a dów opie ki zdro wot nej, zwra cam siê do Pa ni Mi ni ster z pro œb¹ o za jê cie
siê te ma tem nie ró w ne go trak to wa nia za rz¹ dza nych przez nich pod mio tów –
SP ZOZ. Dy rek to rzy do b rze za rz¹ dza j¹ cy pla ców ka mi ochro ny zdro wia
i przez to nie ma j¹ cy d³u gów s¹ je d no cze œ nie ka ra ni przez rz¹ dz¹ cych, gdy¿
nie otrzy mu j¹ do dat ko wych œrod ków, tak jak je d no st ki za d³u ¿o ne.

Do ty czy to tak zwa nej usta wy 203, w przy pad ku któ rej dy rek to rzy je d no -
stek, któ rzy wy p³a ci li pra co w ni kom na le ¿ ne pod wy ¿ ki, a na stê p nie chcie li po -
przez roz pra wy s¹ do we zwro tu swo ich na k³a dów, wska zu j¹c przy tym
mi ni stra skar bu czy mi ni stra fi nan sów, zwro tu po nie sio nych na k³a dów nie
otrzy ma li.

Do ko ny wa no ju¿ dwu kro t nych od d³u ¿eñ pla có wek s³u¿ by zdro wia
i wów czas te¿ do b rze za rz¹ dza ne je dno stki nie mia ³y prze ka zy wa nych œrod -
ków fi nan so wych w ra mach tak zwa nej re struk tu ry za cji. Mi lio no we do ta cje
otrzy my wa ³y tyl ko szpi ta le za d³u ¿o ne. Obe c ny rz¹d pro po nu je od d³u ¿e nie
pla có wek ochro ny zdro wia, a na stê p nie prze kszta³ ce nie w spó ³ki pra wa han dlo -
we go. Tak ¿e i tu taj dla nie zad ³u ¿o nych je dno stek ochro ny zdro wia nie ma ¿a -
dnych pla nów. Czy za do bre za rz¹ dza nie otrzy ma j¹ one do dat ko we œrod ki
fi nan so we na za kup sprzê tu lub no we in we sty cje?

Z przed sta wio nych sy tu a cji wy ni ka, ¿e do b rze za rz¹ dza ne je d no st ki re -
gu lar nie s¹ ka ra ne i od ko lej nych ekip rz¹ do wych nie otrzy mu j¹ nie zbê d nych
im œrod ków fi nan so wych, któ re mog ³y by prze zna czyæ na pod wy ¿ ki p³ac czy
na amor ty za cjê sprzê tu me dy cz ne go.

Pro szê o za jê cie siê tym te ma tem.

Z po wa ¿a niem
Nor bert Kraj czy

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.25

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Nor ber ta Krajcze go, prze ka za ne przy

piœ mie z dnia 12 czer wca 2008 r. (znak: BPS/DSK-043-541/08), w spra wie nie ró w ne go 
trak to wa nia sa mo dziel nych pub li cz nych za k³a dów opie ki zdro wot nej w za kre sie bra ku 
prze ka zy wa nia do dat ko wych œrod ków fi nan so wych dla nie zad ³u ¿o nych je dno stek,
up rzej mie pro szê o przy jê cie po ni¿ szych wy jaœ nieñ.

Pro po no wa ny pro jekt ko lej nej no we li za cji usta wy z dnia 15 kwiet nia 2005 r. o po mo cy
pu b li cz nej i re struk tu ry za cji pu b li cz nych za k³a dów opie ki zdro wot nej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 78, poz. 684 z póŸn. zm.) ma na ce lu zwiê k sze nie efek ty w no œci pro wa dzo nych pro ce -
sów re struk tu ry za cji fi nan so wej za k³a dów, co wp³y waæ bê dzie na zwiê k sze nie li cz by po -
zy ty w nych de cy z ji o za ko ñ cze niu po stê po wa nia re struk tu ry za cyj ne go, umo rze nie czê œci
po ¿y cz ki oraz po pra wê kon dy cji fi nan so wej za k³a dów opie ki zdro wot nej.
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Pro jekt prze wi du je na stê pu j¹ ce ro dza je pod mio tów, któ re mo g¹ sko rzy staæ z po -
¿y cz ki:

1) za k³a dy opie ki zdro wot nej, o któ rych mo wa w art. 2 ust. 1 usta wy, któ re uzy s ka ³y
osta te cz n¹ de cy z jê o wa run kach re struk tu ry za cji;

2) za k³a dy opie ki zdro wot nej, któ rym udzie lo no do ta cji w try bie okre œ lo nym
w art. 40.

No we li za cja wpro wa dzi ³a za pi sy, któ re umo ¿ li wi¹ za ci¹ g niê cie po ¿y cz ki ze Skar bu
Pa ñ stwa za k³a dom bê d¹ cym w do brej kon dy cji fi nan so wej i nie po sia da j¹ cym za d³u ¿eñ, 
ja ko pe w ne go ro dza ju pre mia dla je d no stek pro wa dz¹ cych pra wid ³o wo po li ty kê eko no -
mi cz n¹.

Przede wszy s t kim s¹ to za k³a dy, któ re w myœl art. 40 przed mio to wej usta wy uzy s -
ka ³y do ta cje, bo wiem nie po sia da ³y za leg ³o œci w sp³a cie zo bo wi¹ zañ zna nych na dzieñ
31 gru d nia 2004 r. oraz nie pod le ga ³y re struk tu ry za cji fi nan so wej.

Do ta cja udzie la na by ³a za k³a dom ze œrod ków bu d¿ e tu pa ñ stwa w gra ni cach kwot
œciœ le okre œ lo nych w usta wie bu d¿ e to wej, ja ko je d no ra zo we wspar cie dzia ³añ po le ga -
j¹ cych na re struk tu ry za cji za trud nie nia, zmia nach w struk tu rze or ga ni za cyj nej za k³a -
du lub in nych dzia ³añ ma j¹ cych na ce lu po pra wê sy tu a cji eko no mi cz nej za k³a du lub
ja ko œci œwiad czeñ zdro wot nych.

Dla tych za k³a dów no we li zo wa na usta wa prze wi du je mo¿ li woœæ za ci¹ g niê cia po ¿y cz -
ki w ce lu sp³a ty na le¿ no œci g³ó wnych z ty tu ³u zo bo wi¹ zañ za k³a dów wo bec pra co wni -
ków po wsta ³ych w zwi¹z ku z in dy wi dual ny mi ro sz cze nia mi pra co wni ków wy ni ka -
j¹ cych z art. 4a usta wy z dnia 16 gru dnia 1994 r. o ne go cja cyj nym sy s te mie
kszta³ to wa nia przy ro stu prze ciêt nych wy na gro dzeñ u przed siê bior ców oraz o zmia nie
nie któ rych ustaw.

Pro jekt prze wi du je ró w nie¿ mo¿ li woœæ umo rze nia za k³a do wi za ci¹ g niê tej po ¿y cz ki
w wy so ko œci 70% ogól nej kwo ty uzy s ka nej przez za k³ad ob li czo nej na pod sta wie wzo -
ru, je ¿e li za k³ad w okre sie do 5 lat od dnia za war cia umo wy o po ¿y cz kê sp³a ci 30% na le¿ -
no œci g³ó wnej z ty tu ³u tej po ¿y cz ki wraz z od set ka mi za ten okres.

Prze wi dzia ne w pro jek to wa nej usta wie roz wi¹ za nia po zwo l¹ w spo sób zna cz¹ cy po -
pra wiæ i wzmoc niæ kon dy cjê fi nan so w¹ za k³a dów, bo wiem czê œci z nich umo ¿ li wi po zy -
ty w ne za ko ñ cze nie pro ce su re struk tu ry za cji, a po zo sta ³ym zre fun du je po nie sio ne
z w³a s nych œrod ków wy dat ki zwi¹ za ne z re struk tu ry za cj¹ b¹dŸ po zwo li na sp³a tê zo bo -
wi¹ zañ bie ¿¹ cych, na któ re za k³ad mo ¿e nie po sia daæ za re zer wo wa nych fun du szy.

Wszel kie in for ma cje do ty cz¹ ce prze bie gu prac le gi s la cyj nych nad przed mio to wym
pro jek tem za mie sz czo ne s¹ na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Zdro wia
(www.mz.gov.pl) – Kon sul ta cje spo ³e cz ne, do któ rej up rzej mie od sy ³am.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy sz to fa Kwiat kow skie go
oraz senatora Ma cie ja Grub skie go

skie ro wa ne do mi ni ster zdrowia Ewy Kopacz

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
W zwi¹z ku z nie po ko j¹ cy mi in for ma cja mi otrzy ma ny mi od przed sta wi cie -

li Sto wa rzy sze nia Cho rych na MPS i Cho ro by Rzad kie, do ty cz¹ cy mi le cze nia
rzad kich cho rób prze mian me ta bo li cz nych, zwra ca my siê do Pa ni Mi n i s ter
z up rzej m¹ pro œb¹ o umie sz cze nie le ku Myo zy me na li œcie le ków re fun do wa -
nych.

Wy ra ¿a my roz cza ro wa nie bra kiem ak ty w nej po li ty ki pañ stwa wo bec
pro ble mu fi nan so wa nia te ra pii cho rób rzad kich. Brak dzia ³añ ze stro ny pol -
skich w³adz skut ku je ogra ni cza niem do stê pu do le cze nia ra tu j¹ ce go ¿y cie pa -
cjen tom.

Po mi mo po zy ty wnych opi nii do ty cz¹ cych te ra pii le kiem Myo zy me, wy da -
nych przez ta kie in sty tu cje jak FDA w USA czy EMEA w UE, w Pol sce piêt na -
stu pa cjen tów cier pi¹ cych na cho ro bê Po mpe go nie ste ty na dal, od je sie ni
2006 r., cze ka na de cyz jê o uru cho mie niu pro gra mu te ra peu ty cz ne go za pe wnia -
j¹ ce go ra tu j¹ c¹ ¿y cie te ra piê. W Pol sce bez uza sa dnie nia od wle ka siê de cyz -
jê, choæ in ni eu ro pej scy p³at ni cy pub li cz ni ju¿ da w no roz po czê li te ra piê
pa cjen tów do tkniê tych t¹ cho ro b¹. Obe c nie w kra jach Unii Eu ro pej skiej le cze -
niem ob jê tych jest po nad piêæ set osób, z któ rych po nad 89% to pa cjen ci z póŸ -
n¹ po sta ci¹ cho ro by. W po ³o wie 2007 r. Mi ni ster stwo Zdro wia skie ro wa ³o do
Agen cji Oce ny Te chno lo gii Me dy cz nych pro œbê o wy da nie re ko men da cji do ty -
cz¹ cej wdro ¿e nia pro gra mu te ra peu ty cz ne go. W dniu 4 lu te go 2008 r. Ra da
Kon sul ta cyj na AOTM zde cy do wa ³a siê re ko men do waæ fi nan so wa nie le cze nia 
„no wo roz poz na nej i nie mow lê cej po sta ci” cho ro by Po mpe go. Jak nam prze -
ka za no w Mi ni ster stwie Zdro wia, przed sta wi cie le re sor tu zdro wia po in for mo -
wa li Ra dê Kon sul ta cyj n¹ AOTM, ¿e ze wzglê du na trud no œci z ja s n¹
in ter pre ta cj¹ po jê cia „no wo roz poz na na po staæ cho ro by” re ko men da cja nie
mo ¿e byæ za ak cep to wa na. Mi ni ster stwo po pro si ³o o pil ne wy da nie, pod czas
naj bli¿ sze go po sie dze nia ra dy, no wej re ko men da cji, nie dys kry mi nu j¹ cej ¿a dnej
z grup pa cjen tów. Sto wa rzy sze nie MPS otrzy ma ³o ró w nie¿ za pe wnie nie, ¿e
mi ni ster stwo za dba o pil ne i po zy ty wne za koñ cze nie spra wy.

Ma j¹c to na uwa dze, z wiel k¹ na dzie j¹ ocze ki wa liœ my na po sie dze nie ra -
dy AOTM. Tym cza sem, jak siê do wie dzie liœ my, ani w dniu 1 kwiet nia bie -
¿¹ ce go ro ku, ani te¿ póŸ niej na po sie dze niu ra dy AOTM te mat cho ro by
Po mpe go nie by³ po ru sza ny. Ob a wia my siê, ¿e pro ce du ra wnie sie nia te ma tu
cho ro by Po mpe go pod ob ra dy ra dy mo ¿e trwaæ na stê p nych kil ka mie siê cy,
a w przy pad ku tej cho ro by trwa i tak ju¿ sta now czo za d³u go, bo a¿ od je sie ni
2006 r.

Dnia 15 ma ja 2008 r. Sto wa rzy sze nie Cho rych na Mu ko po li sa cha ry do zê
i Cho ro by Rzad kie zor ga ni zo wa ³o de mon stra cjê przed Kan ce la ri¹ Pre ze sa
Ra dy Mi ni strów, do ma ga j¹c siê re fun da cji le ków ra tu j¹ cych ¿y cie zrze szo -
nym w sto wa rzy sze niu dzie ciom. W de mon stra cji wziê ³o udzia³ oko ³o dwu stu
osób. Pod czas pi kie ty de mon stru j¹ cy spot ka li siê z przed sta wi cie lem rz¹ du,
pod se kre ta rzem sta nu w Mi ni ster stwie Zdro wia, pa nem Mar kiem Twar dow -
skim, któ ry obie ca³ ry ch³e roz wi¹ za nie pro ble mu. Ka ¿ dy dzieñ zw³o ki w sto -
so wa niu le ku po wo du je nie o dwra cal ne u sz ko dze nia ko mó rek or ga niz mu
lu dz kie go, dla te go bar dzo krzyw dz¹ ce s¹ prze d³u ¿a j¹ ce siê pro ce du ry ad mi -
ni stra cyj ne prze pro wa dza ne przez Mi ni ster stwo Zdro wia i Agen cjê Oce ny Te chno -
lo gii Me dy cz nych.

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter, up rzej mie pro si my o jak naj szyb sze roz wi¹ za -
nie na œwiet lo ne go pro ble mu, gdy¿ ka ¿ dy dzieñ zw³o ki tra gi cz nie od bi ja siê na 
zdro wiu pa cjen tów.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski
Krzy sztof Kwiat kow ski

122 13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008 r.



OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.07.01

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z pi s mem z dnia 12 czer w ca 2008 ro ku (BPS/DSK-043-542/08) oraz za -

³¹ czo nym oœ wiad cze niem, z³o ¿o nym przez Se na to rów: Pa na Krzy sz to fa Kwiat kow skie -
go i Pa na Ma cie ja Grub skie go, pod czas 13. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej
Pol skiej w dniu 5 czer w ca 2008 ro ku, w spra wie umie sz cze nia le ku My o zy me na li œ cie
le ków re fun do wa nych prze ka zu jê up rzej mie na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Za pe w nie nie pa cjen tom ró w ne go do stê pu do te ra pii cho rób rzad kich, z za sto so wa -
niem le ków in no wa cyj nych, za le ¿y od wie lu czyn ni ków, któ re mu sz¹ byæ spe³ nio ne
przy po de j mo wa niu de cy z ji w tym za kre sie. Bio r¹c pod uwa gê wy so ki koszt te ra pii le -
ka mi sie ro cy mi, w ce lu zdia g no zo wa nia ko nie cz no œci ob jê cia le ku pro gra mem te ra peu -
ty cz nym, za sa d na jest zna jo moœæ sku te cz no œci pre pa ra tu, je go pro fi lu bez pie cze ñ stwa,
op ³a cal no œci te ra pii.

Pod jê cie de cy z ji do ty cz¹ cej ewen tu al ne go uru cho mie nia pro gra mu te ra peu ty cz ne -
go, na stê pu je po uzy s ka niu re ko men da cji Agen cji Oce ny Te ch no lo gii Me dy cz nych. Na -
le ¿y pod kre œ liæ, ¿e te ra peu ty cz ny pro gram wpro wa dza siê w od nie sie niu do
okre œ lo ne go wska za nia me dy cz ne go, okre œ lo nej po pu la cji cho rych.

W zwi¹z ku z tym, wnio s ki o ob jê cie do p³a ta mi ze œrod ków pu b li cz nych le ków in no -
wa cyj nych, zgo d nie z de cy z j¹ Mi ni stra Zdro wia, s¹ kie ro wa ne do oce ny Ra dy Kon sul ta -
cyj nej Agen cji Oce ny Te ch no lo gii Me dy cz nych.

Agen cja Oce ny Te ch no lo gii Me dy cz nych zo sta ³a po wo ³a na za rz¹ dze niem Mi ni stra
Zdro wia i do za dañ jej na le ¿y m.in. op ra co wy wa nie re ko men da cji dla mi ni stra w³a œci -
we go do spraw zdro wia, opar tej na oce nie sku te cz no œci kli ni cz nej oraz efek ty w no œci
ko sz to wej le ku, uza sa d nia j¹ cych za sa d noœæ fi nan so wa nia da nej te ch no lo gii me dy cz -
nej ze œrod ków pu b li cz nych.

Pre pa rat Myo zy me jest le kiem in no wa cyj nym, któ re go sku te cz noœæ oraz efek ty -
wnoœæ ko szto wa s¹, na zle ce nie Mi ni stra Zdro wia, przed mio tem oce ny Agen cji Oce ny
Te chno lo gii Me dy cz nych.

Nie prze wi du jê wpi sa nia le ku My o zy me do wy ka zu le ków re fun do wa nych, m.in. ze
wzglê du na nie wiel k¹ gru pê pa cjen tów ze wska za niem do sto so wa nia wy mie nio ne go
le ku i wy so kie ko sz ty far ma ko te ra pii.

Mi n i s ter Zdro wia pod j¹³ roz wi¹ za nia, któ re za k³a da j¹ fi nan so wa nie te ra pii cho rób
rzad kich w ra mach pro gra mów te ra peu ty cz nych fi nan so wa nych ze œrod ków po zo sta -
j¹ cych w dys po zy cji Na ro do we go Fun du szu Zdro wia.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e Agen cja Oce ny Te chno lo gii Me dy cz nych za re ko men do wa ³a
fi nan so wa nie ze œrod ków pub li cz nych le cze nia cho ro by Po mpe go, przy po mo cy ag lu ko -
zy da zy al fa (Myo zy me), z ogra ni cze niem wy ³¹ cz nie do no wo roz poz na nej i nie mow lê cej
cho ro by Po mpe go. Po zy ty wna oce na Ra dy Kon sul ta cyj nej Agen cji sta no wi pod sta wê do
pod jê cia de cyz ji co do fi nan so wa nia ze œrod ków pub li cz nych przed mio to wej te ra pii z za -
sto so wa niem le ku Myo zy me, ja ko œwiad cze nia w ra mach pro gra mu te ra peu ty cz ne go.

Prze ka zu j¹c po wy ¿ sze, je d no cze œ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e zo sta ³o pod pi sa ne
przez Mi ni stra Zdro wia za rz¹ dze nie w spra wie po wo ³a nia Ze spo ³u do Spraw Cho rób
Rzad kich, któ re go ce lem bê dzie d¹ ¿e nie do za pe w nie nia do stê pu do in for ma cji, dia gno -
sty ki, te ra pii i opie ki dla cho rych na cho ro by rzad kie, a ta k ¿e za pro po no wa nie od po -
wie d nich re gu la cji i wy ty cz nych w przed mio to wych za ga d nie niach. W sk³ad Ze spo ³u
we jd¹ miê dzy in ny mi przed sta wi cie le Mi ni ster stwa Zdro wia, Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia, Agen cji Oce ny Te ch no lo gii Me dy cz nych, Urzê du Re je stra cji Pro du k tów Le cz -
ni czych, Wy ro bów Me dy cz nych i Pro du k tów Bio bój czych, kon sul tan ci kra jo wi, przed -
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sta wi cie le œro do wisk i in sty tu tów na u ko wych oraz przed sta wi cie le or ga ni za cji
zrze sza j¹ cej pa cjen tów. Do g³ó w nych za dañ Ze spo ³u na le ¿eæ bê dzie m.in.: pro po no wa -
nie kie run ków po li ty ki w za kre sie opie ki i te ra pii cho rych na cho ro by rzad kie; pro wa -
dze nie dzia ³añ s³u ¿¹ cych i d¹ ¿¹ cych do za pe w nie nia pod sta wo wej i spe cja li sty cz nej
opie ki zdro wot nej cho rym na cho ro by rzad kie, w szcze gól no œci po przez wska zy wa nie
w³a œci wych roz wi¹ zañ pro ble mów po wsta ³ych przy re a li za cji opie ki i te ra pii cho rych
z cho ro ba mi rzad ki mi; upo wsze ch nia nie wie dzy do ty cz¹ cej dia gno sty ki i le cze nia tych
cho rób w opi nii pu b li cz nej, w tym w szcze gól no œci w œro do wi s ku me dy cz nym; wspie ra -
nie bez pie cz nych i sku te cz nych me tod le cze nia cho rób rzad kich; mo ni to ro wa nie te ra -
pii cho rób rzad kich. Po nad to do za dañ Ze spo ³u na le ¿eæ bê dzie op ra co wy wa nie
in for ma cji lub sta no wisk do ty cz¹ cych pro du k tów le cz ni czych sto so wa nych w le cze niu
cho rób rzad kich oraz prze ka zy wa nie ich Mi ni stro wi Zdro wia.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy sz to fa Kwiat kow skie go
oraz senatora Ma cie ja Grub skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Z du ¿ym nie po ko jem przy jmu je my kie ro wa ne do nas przez dy rek to rów szpi -

ta li in for ma cje do ty cz¹ ce mo¿ li wo œci wy st¹ pie nia po 1 lip ca 2008 r. pro ble mów
z roz li cze niem zrea li zo wa nych œwiad czeñ zdro wot nych.

Zgo d nie z po da n¹ na stro nach Na ro do we go Fun du szu Zdro wia in for ma -
cj¹, od 1 lip ca 2008 r. zo sta nie wpro wa dzo ny no wy sy s tem roz li cza nia
œwiad czeñ me dy cz nych. Sy s tem ten ma byæ opar ty na wzo ro wa nych na an -
giel skim HRG je dno ro dnych gru pach pa cjen tów. W tros ce o za cho wa nie p³yn -
no œci fi nan so wej szpi ta li py ta my kie ro wni ctwo Mi ni ster stwa Zdro wia, czy
re sort jest w po sia da niu in for ma cji o stop niu do sto so wa nia sy s te mów in for -
ma ty cz nych szpi ta li do te go mo de lu roz li cze nio we go. W szcze gól no œci is tot ne
jest, czy naj wiê k sze szpi ta le w Pol sce bê d¹ w sta nie po 1 lip ca 2008 r. bez -
prob le mo wo prze ka zy waæ do NFZ spra wo zda nia do ty cz¹ ce wy ko na nych
us ³ug me dy cz nych. Czy re sort zdro wia z uwa gi na fun kcjê nad zo ru nad NFZ
po sia da in for ma cje o ewen tual nych roz wi¹ za niach al ter na ty wnych, ja kie
mo¿ na wpro wa dziæ w przy pad ku k³o po tów z sy s te ma mi in for ma ty cz ny mi po -
sia da ny mi przez szpi ta le?

Z wy ra za mi sza cun ku
Krzy sztof Kwiat kow ski
Ma ciej Grub ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.07.03

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa nów Se na to rów Krzy sz to fa Kwiat kow skie go i Ma -

cie ja Grub skie go, któ re zo sta ³o z³o ¿o ne na 13. po sie dze niu Se na tu w dniu 5 czer w ca
2008 ro ku i prze ka za ne przy piœ mie Pa ni Kry sty ny Bo che nek, Wi ce mar sza³ ka Se na tu
z dnia 12 czer w ca 2008 ro ku (znak: BPS/DSK-043-542/08), w spra wie zmia ny spo so -
bu roz li cza nia œwiad czeñ opie ki zdro wot nej w ro dza ju: le cze nie szpi tal ne w opar ciu
o sy s tem Je d no ro d nych Grup Pa cjen tów (JGP), up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu -
j¹ cych wy ja œ nieñ.

Szcze gó ³o we unor mo wa nia pra w ne re gu lu j¹ ce kwe stie za sad i try bu fi nan so wa nia
œwiad czeñ opie ki zdro wot nej za wie ra usta wa z dnia 27 sier p nia 2004 ro ku o œwiad cze -
niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków pu b li cz nych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135
z póŸn. zm.), ak ty wy ko naw cze do ww. usta wy oraz za rz¹ dze nia Pre ze sa Na ro do we go
Fun du szu Zdro wia do ty cz¹ ce po szcze gól nych ro dza jów œwiad czeñ opie ki zdro wot nej.

Do za dañ Na ro do we go Fun du szu Zdro wia, zgo d nie z art. 97 ww. usta wy, na le ¿y
w szcze gól no œci okre œ la nie ja ko œci i do stêp no œci oraz ana li za ko sz tów œwiad czeñ opie ki 
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zdro wot nej w za kre sie nie zbê d nym dla pra wid ³o we go za wie ra nia umów a ta k ¿e prze -
pro wa dza nie kon kur sów ofert, ro ko wañ oraz za wie ra nie umów o udzie la nie œwiad czeñ
opie ki zdro wot nej. Pod sta w¹ udzie la nia œwiad czeñ opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych
przez Fun dusz, zgo d nie z art. 132 ust. 1 cy to wa nej na wstê pie usta wy, jest umo wa
o udzie la nie œwiad czeñ opie ki zdro wot nej za war ta po miê dzy œwiad cze nio daw c¹ a dy -
rek to rem od dzia ³u wo je wó dz kie go NFZ. Umo wa o udzie la nie œwiad czeñ opie ki zdro wot -
nej mo ¿e byæ za war ta wy ³¹ cz nie ze œwiad cze nio daw c¹, któ ry zo sta³ wy bra ny do
udzie la nia œwiad czeñ opie ki zdro wot nej po prze pro wa dze niu po stê po wa nia w try bie
kon kur su ofert al bo ro ko wañ. Pre zes NFZ, zgo d nie z art. 146 cy to wa nej usta wy, ma
obo wi¹ zek okre œ liæ m.in. przed miot po stê po wa nia w spra wie za war cia umów oraz wa -
run ki wy ma ga ne od œwiad cze nio daw ców.

Od no sz¹c siê do za war tych w tre œci oœ wiad cze nia kwe stii do ty cz¹ cej zmia ny spo so -
bu roz li cza nia œwiad czeñ opie ki zdro wot nej w ro dza ju: le cze nie szpi tal ne w opar ciu
o sy s tem Je d no ro d nych Grup Pa cjen tów, up rzej mie in for mu jê, i¿ de cy z ja Pre ze sa NFZ
w spra wie wpro wa dze nia fi nan so wa nia œwiad czeñ opie ki zdro wot nej w sy s te mie JGP
za pad ³a je sie ni¹ 2007 ro ku i wów czas roz po czê to w Cen tra li Fun du szu sy s te ma ty cz ne
spo t ka nia z kon sul tan ta mi kra jo wy mi w spra wie roz wi¹ zañ me ry to ry cz nych w pla no -
wa nym do wdro ¿e nia sy s te mie JGP.

Wy bra ny mo ment wdro ¿e nia sy s te mu JGP, jak za pe w nia Pre zes Na ro do we go
Fun du szu Zdro wia, jest naj lep szy z mo ¿ li wych, na to miast sam sy s tem JGP, na pod -
sta wie prze pro wa dzo nych kon sul ta cji me ry to ry cz nych, jest do b rze oce nia ny. Fun -
dusz za wra ca ró w nie¿ uwa gê na fakt, i¿ za sto so wa ne roz wi¹ za nia za bez pie cza j¹ ce
po ziom fi nan so wa nia (od rêb ne fi nan so wa nie in ten sy w nej te ra pii, le ków i wy ro bów
me dy cz nych, ró w nie¿ po przez umo wy na che mio te ra piê i pro gra my te ra peu ty cz ne,
zró¿ ni co wa nie po stê po wa nia w przy pad kach po wik ³a nych, a zw³a sz cza o prze d³u ¿o -
nym po by cie pa cjen ta w szpi ta lu), zmniej sza ry zy ko po stro nie œwiad cze nio daw ców.
Na le ¿y ta k ¿e pod kre œ liæ, i¿ wdro ¿e nie sy s te mu roz li cza nia œwiad czeñ opie ki zdro wot -
nej w ro dza ju: le cze nie szpi tal ne w opar ciu o sy s tem JGP nie zmniej szy do stêp no œci
pa cjen tów do œwiad czeñ opie ki zdro wot nej a wrêcz po wi nien skut ko waæ zwiê k sze -
niem bez pie cze ñ stwa œwiad cze nio bior ców oraz stwa rzaæ no w¹ ja koœæ za rz¹ dza nia
szpi ta la mi.

W od po wie dzi na py ta nie do ty cz¹ ce stop nia do sto so wa nia sy s te mów in for ma ty cz -
nych szpi ta li do roz li cza nia œwiad czeñ opie ki zdro wot nej w sy s te mie JGP, up rzej mie
in for mu jê, i¿ zgo d nie ze sta no wi s kiem Fun du szu, wpro wa dze nie sy s te mu JGP wy ma -
gaæ bê dzie od œwiad cze nio daw ców za im ple men to wa nia no wej wer s ji s³o w ni ka pro ce -
dur me dy cz nych ICD-9, a re a li za to rzy œwiad czeñ opie ki zdro wot nej na dal bê d¹ mie li
obo wi¹ zek prze sy ³a nia ko mu ni ka tów spra wo z daw czych zgo d nie z za rz¹ dze niem
Nr 6/2008/DI Pre ze sa Na ro do we go Fun du szu Zdro wia z dnia 25 sty cz nia 2008 ro ku
w spra wie okre œ le nia szcze gó ³o wych ko mu ni ka tów spra wo z daw czych XML do ty -
cz¹ cych œwiad czeñ am bu la to ryj nych i szpi tal nych oraz roz li cza nia tych œwiad czeñ.

Ró wno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, i¿ zgo d nie z ko mu ni ka tem Pre ze sa Na ro do we -
go Fun du szu Zdro wia z dnia 11 czer wca 2008 ro ku w spra wie szcze gól nych za sad roz -
li cza nia œwiad czeñ w pier wszych mie si¹ cach po wpro wa dze niu sy s te mu je dno ro dnych
grup pa cjen tów, w ce lu przy go to wa nia w³a œci we go prze bie gu wdro ¿e nia JGP, za pe -
wnie nia sta bil ne go po zio mu fi nan so wa nia szpi ta li oraz z³a go dze nia ewen tual nych nie -
po ¿¹ da nych skut ków zwi¹ za nych z tym wdro ¿e niem, w przy pad ku wy st¹ pie nia
pro ble mów unie mo¿ li wia j¹ cych pe³ ne roz li cze nie œwiad czeñ wg me to do lo gii JGP,
œwiad cze nio daw ca mo ¿e roz li czyæ je w try bie up ro sz czo nym. Od 1 lip ca do 30 wrzeœ nia
br. zo sta nie wpro wa dzo ny okres prze jœcio wy, w trak cie któ re go, po z³o ¿e niu przez
œwiad cze nio daw cê wnios ku do dy rek to ra od dzia ³u wo je wó dz kie go Na ro do we go Fun du -
szu Zdro wia, mo¿ li we jest roz li cze nie wy ko na nych œwiad czeñ za da ny okres spra wo -
zdaw czy w opar ciu o up ro sz czo n¹ spra wo zdaw czoœæ.

W ra mach up ro sz czo nej spra wo zdaw czo œci do ra chun ku œwiad cze nio daw ca by³ by
zo bo wi¹ za ny do ³¹ czyæ ra port sta ty sty cz ny (przy go to wa ny w do wol nym na rzê dziu in for -
ma ty cz nym) za wie ra j¹ cy in for ma cje o œwiad cze niach zrea li zo wa nych w po szcze gól -
nych za kre sach obe jmu j¹ cy co naj mniej na stê pu j¹ ce da ne:
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—  li cz bê fak ty cz nie zre a li zo wa nych i pod le ga j¹ cych p³at no œci je d no stek roz li cze nio --
wych,

— li cz bê po szcze gól nych grup i oso bo d ni do dat ko wych,
— ce nê je d no st ki roz li cze nio wej,
— da ne o ry cza³ tach (SOR, Iz ba przy jêæ),
— war toœæ ogól n¹ zre a li zo wa nych œwiad czeñ.
Da ne przed sta wio ne w ra por cie oraz w ra chun ku po win ny byæ zgo d ne, co do war to -

œci. Kwo ta okre œ lo na w ra chun ku oraz w ra por cie sta ty sty cz nym nie mo ¿e byæ wy ¿ sza
od prze wi dzia nej w umo wie na da ny okres spra wo z daw czy.

Œwiad cze nio daw ca, nie za le ¿ nie od ww. do ku men tów, po wi nien prze ka zy waæ na
bie ¿¹ co da ne o udzie lo nych œwiad cze niach z u¿y ciem szcze gó ³o we go ko mu ni ka tu XML, 
ewen tu al nie do dat ko wo we ry fi ko waæ te da ne lub uzu pe³ niaæ da ne bra ku j¹ ce.

Je d no cze œ nie na œwiad cze nio daw cy bê dzie spo czy wa³ obo wi¹ zek szcze gó ³o we go
roz li cze nia, nie póŸ niej ni¿ do 10 li s to pa da 2008 ro ku w wy ma ga nym for ma cie elek tro -
ni cz nym (ra port sta ty sty cz ny i ra chu nek), œwiad czeñ udzie lo nych w okre sie prze jœ cio -
wym oraz ewen tu al ne go wy sta wie nia ra chun ku ko ry gu j¹ ce go war toœæ œwiad czeñ
sfi nan so wa nych w opar ciu o za sto so wa ny cza so wo up ro sz czo ny sy s tem roz li czeñ.

Po nad to, uz na j¹c za za sa d ne ko nie cz noœæ wpro wa dze nia zmian w za sa dach kon -
tra k to wa nia œwiad czeñ opie ki zdro wot nej w ro dza ju: le cze nie szpi tal ne, up rzej mie in -
for mu jê, i¿ Mi ni ster Zdro wia na bie ¿¹ co ana li zu je prze bieg prac zwi¹ za nych
z wdra ¿a niem sy s te mu JGP przez Pre ze sa Na ro do we go Fun du szu Zdro wia.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy sz to fa Kwiat kow skie go
oraz senatora Ma cie ja Grub skie go

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
£ó dz ki Klub Gar ni zo no wy od koñ ca 2005 r. ma no w¹ sie dzi bê w bu dyn -

ku nr 3 kom plek su nr K4645 przy uli cy •ród ³o wej 52 w £o dzi. Bu dy nek ten od 
po cz¹t ku wy ma ga³ re mon tu i ta k¹ te¿ de cyz jê pod jê ³o Mi ni ster stwo Ob ro ny
Na ro do wej, umie sz cza j¹c w cen tral nym pla nie re mon tów nie ru cho mo œci (za -
da nie in we sty cyj ne nr 11081) tak zwa n¹ ad ap ta cjê bu dyn ku przy uli cy •ród -
³o wej 52 na klub gar ni zo no wy.

Re jo no wy Za rz¹d In fra struk tu ry w Byd go sz czy zle ci³ wy ko na nie pro jek tu 
ad ap ta cji bu dyn ku fir mie cy wil nej, co zo sta ³o zrea li zo wa ne. Zo sta³ za twier -
dzo ny ró w nie¿ pro gram or ga ni za cyj no -u¿y t ko wy prze bu do wy po mie sz czeñ
bu dyn ku nr 3, uzy s ka no bo wiem wszy s t kie po trzeb ne po zwo le nia i opi nie.
Oka za ³o siê je dnak, ¿e bra ku je œrod ków fi nan so wych na za bez pie cze nie re a -
li za cji te go za da nia. De cyz jê, w wy ni ku któ rej do sz³o do tej sy tua cji, pod jê to
na szczeb lu De par ta men tu In fra struk tu ry MON w lu tym 2007 r. Do dzi siaj nie 
po da no kon kret nych i sen so wnych wy jaœ nieñ, ja kie by ³y prze s³an ki tej de -
cyz ji, sa mo zaœ stwier dze nie o bra ku œrod ków fi nan so wych nie jest w na -
szym mnie ma niu wy star cza j¹ c¹ ar gu men ta cj¹. Po de jmu j¹c ta k¹ de cyz jê, nie
po da no ró w nie¿ in for ma cji, kie dy mo¿ li we bê dzie roz po czê cie prac ad ap ta cyj -
nych bu dyn ku.

De cyz jê o ad ap ta cji bu dyn ku pod jê ³o Do wó dz two Wojsk L¹ do wych
w War sza wie. W ubieg ³ym ro ku na st¹ pi ³a re or ga ni za cja struk tur, w wy ni ku
któ rej klu by gar ni zo no we zo sta ³y pod po rz¹d ko wa ne po przez okrê gi woj sko -
we In spek to ra to wi Wspar cia Si³ Zbroj nych w Byd go sz czy.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zwra ca my siê do Pa na Mi ni stra z py ta niem, czy 
no we roz wi¹ za nia or ga ni za cyj ne mia ³y wp³yw na to, ¿e go to we i za twier dzo -
ne pro jek ty zo sta ³y scho wa ne do szuf la dy.

Sza no wny Pa nie Mi ni strze, Klub Gar ni zo no wy jest nie zwyk le wa¿ ny dla
œro do wis ka ³ó dz kie go. Dla te go up rzej mie pro si my Pa na Mi ni stra o pod jê cie
de cyz ji, któ ra umo¿ li wi szyb kie roz po czê cie mo der ni za cji Klu bu Gar ni zo no -
we go w £o dzi.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski
Krzy sz tof Kwiat kow ski 

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.07.01

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa nów Se na to rów Krzy sz to fa Kwiat -

kow skie go i Ma cie ja Grub skie go pod czas 13. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol -
skiej w dniu 5 czer w ca 2008 r. (BPS/DSK-043-550/08), do ty cz¹ ce mo der ni za cji Klu bu 
Gar ni zo no we go w £o dzi, up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy ja œ nieñ.
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Prag nê po in for mo waæ, ¿e zgo d nie z po sta no wie nia mi § 46 re gu la mi nu or ga ni za cyj -
ne go Mi ni ster stwa Ob ro ny Na ro do wej, sta no wi¹ ce go za ³¹ cz nik do za rz¹ dze nia
Nr 40/MON Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej z dnia 22 li s to pa da 2006 r. w spra wie re gu la -
mi nu or ga ni za cyj ne go Mi ni ster stwa Ob ro ny Na ro do wej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270
ze zm.), za da nia w ob sza rze pla no wa nia bu d¿e tu re sor tu ob ro ny na ro do wej w czê œci
do ty cz¹ cej Cen tral ne go Pla nu In we sty cji, prze j¹³ w 2007 r. Za rz¹d Pla no wa nia Rze czo -
we go – P8 Szta bu Ge ne ral ne go Woj ska Pol skie go. W kon sek wen cji Cen tral ny Plan In -
we sty cji Bu dow la nych Re sor tu Ob ro ny Na ro do wej na 2007 r. spo rz¹ dzi³ Szef Za rz¹ du
Pla no wa nia Rze czo we go – P8, za ak cep to wa³ Szef Szta bu Ge ne ral ne go WP i za twier dzi³
do re a li za cji Mi n i s ter Ob ro ny Na ro do wej. Przed mio to we za da nie in we sty cyj ne
nr 11081 – Ad ap ta cja bu dyn ku przy ul. •ród ³o wej 52 na Klub Gar ni zo no wy, nie zo sta ³o
ujê te w pla nie.

Mo der ni za cja klu bu gar ni zo no we go w £o dzi nie zo sta ³a ró w nie¿ za li czo na do prio -
ry te to wych kie run ków in we sto wa nia Si³ Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej, okreœ lo -
nych w „Wy ty cz nych Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej z dnia 8 czer wca 2007 r. do
pla no wa nia bu d¿e to we go w re sor cie ob ro ny na ro do wej na 2008 r.”. Z te go po wo du za -
da nie to nie zo sta ³o ujê te w „Cen tral nym Pla nie In we sty cji Bu dow la nych Re sor tu Ob ro -
ny Na ro do wej na 2008 r.”.

Po nad to pra g nê nad mie niæ, ¿e co ro cz nie na in we sty cje in fra struk tu ry woj sko wej
w re sor cie ob ro ny na ro do wej mo ¿ li we jest wy dzie le nie je dy nie ok. 20% œrod ków prze wi -
dzia nych na wy dat ki ma j¹t ko we. Po trze by fi nan so we na 2009 r. tyl ko na re a li za cjê za -
dañ in we sty cyj nych kon ty nu o wa nych wy no sz¹ 1 432 mln z³, na to miast mo ¿ li wo œci
fi nan so we re sor tu ob ro ny na ro do wej po zwa la j¹ wy dzie liæ w przy sz³ym ro ku je dy nie
1 000 mln z³. Ogra ni cze nie wy dat ków w 2009 r., wy mu szo ne miê dzy in ny mi wy dat ka -
mi na in nych kie run kach zwi¹ za nych z pro fe sjo na li za cj¹ Si³ Zbroj nych Rze czy po spo li -
tej Pol skiej, spo wo du j¹ wstrzy ma nie re a li za cji czê œci za dañ na eta pie wy ko na nia
do ku men ta cji te ch ni cz nej, a ta k ¿e ko nie cz noœæ ogra ni cze nia na k³a dów na bê d¹ ce
w trak cie re a li za cji za da nia, prze wi dy wa ne do za ko ñ cze nia po 2009 r.

St¹d te¿, z uwa gi na ogra ni czo ne mo ¿ li wo œci bu d¿ e tu re sor tu ob ro ny na ro do wej
w za kre sie fi nan so wa nia in we sty cji bu dow la nych w 2009 r. za mie rze nie, o któ re po stu -
lu j¹ Pa no wie Se na to ro wie Krzy sz tof Kwiat kow ski i Ma ciej Grub ski, acz kol wiek uza sa d -
nio ne, nie jest ró w nie¿ prze wi dzia ne do wpro wa dze nia do „Pro jek tu Cen tral ne go Pla nu
In we sty cji Bu dow la nych Re sor tu Ob ro ny Na ro do wej na 2009 r.”.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy ja œ nie nia wy ra ¿am na dzie jê, ¿e uz na je Pan Mar sza ³ek
za wy star cza j¹ ce.

Z po wa ¿a niem
w z. MINISTRA
Ze non Ko si niak-Ka mysz
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Mi sio³ ka

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vin cen ta -Ro stow skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Na te re nie Pol ski wie le pod mio tów go spo dar czych re a li zu je in we sty cje

po le ga j¹ ce na bu do wie sie ci wo do ci¹ go wo -ka na li za cyj nych, ciep ³o wni czych
i in nych. Czê sto je dnak ¿e by wa, ¿e bu do wa tych sie ci na po ty ka trud no œci
zwi¹ za ne z bra kiem mo¿ li wo œci uzy s ka nia zgo dy od w³a œci cie li nie ru cho mo -
œci na umiej sco wie nie na ich te re nie po wy ¿ szych urz¹ dzeñ. Dzie je siê tak dla -
te go, i¿ aby prze pro wa dziæ in we sty cje przez nie ru cho mo œci, od po wie d ni
or gan (wójt, bur mistrz, sta ro sta, pre zy dent mia sta) jest zmu szo ny wy daæ de -
cyz jê w try bie prze pi sów k.p.a. o prze pro wa dze niu przez te ren nie ru cho mo œci 
sie ci, o któ rych mo wa po wy ¿ ej. W ta kiej sy tua cji w³a œci cie lo wi nie ru cho mo œci
lub jej wie czy ste mu u¿y t ko wni ko wi przy s³u gu je od szko do wa nie na pod sta -
wie art. 128–135 usta wy z dnia 21 sier pnia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho -
mo œcia mi. Od szko do wa nie to na pod sta wie art. 21 ust. 1 pkt 29 usta wy
z dnia 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zy cz nych jest zwol -
nio ne z po dat ku do cho do we go od osób fi zy cz nych.

Z ta k¹ sa m¹ sy tua cj¹ ma my do czy nie nia w przy pad ku opi sa nym
w art. 124 usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi, a wiêc w sy tua cji ogra ni -
cze nia, w dro dze de cyz ji w³a œci we go or ga nu, spo so bu ko rzy sta nia z nie ru -
cho mo œci w ce lu prze pro wa dze nia na niej oma wia nych urz¹ dzeñ. In ny mi
s³o wy, w przy pad ku bra ku zgo dy w³a œci cie la lub wie czy ste go u¿y t ko wni ka
na prze pro wa dze nie przez je go nie ru cho moœæ oma wia nych urz¹ dzeñ, przy -
s³u gu je mu od szko do wa nie, któ re jest zwol nio ne z po dat ku do cho do we go od
osób fi zy cz nych. Je dnak ¿e wów czas, gdy stro ny, a wiêc or gan gmi ny oraz
w³a œci ciel nie ru cho mo œci, doj d¹ do po ro zu mie nia i za wr¹ w przed mio to wym
za kre sie umo wê, to zgo d nie z usta w¹ o po dat ku do cho do wym od osób fi zy cz -
nych uzy s ka ne w ten spo sób przez w³a œci cie la nie ru cho mo œci od szko do wa -
nie sta no wi przy chód pod le ga j¹ cy opo dat ko wa niu. W obu przy to czo nych
przy pad kach wy so koœæ od szko do wa nia jest usta la na na pod sta wie opi nii
bieg ³e go rze czo znaw cy, a tym sa mym w od nie sie niu do tej sa mej nie ru cho mo -
œci jego wy so koœæ za ka ¿ dym ra zem bê dzie ta ka sa ma. Oczy wi œcie w³a œci cie -
le nie ru cho mo œci, zda j¹c so bie z te go spra wê, ce lo wo nie wy ra ¿a j¹ zgo dy na
prze pro wa dza nie przez swo je grun ty in sta la cji, aby za trzy maæ dla sie bie
kwo tê od szko do wa nia bez po mniej sza nia jej o po da tek do cho do wy, któ ry by -
li by zo bo wi¹ za ni za p³a ciæ, gdy by wy ra zi li zgo dê na in we sty cje w dro dze ro -
ko wañ. Sy tua cja ta ka po wo du je prze wle ka nie in we sty cji w cza sie, co z ko lei
ma wp³yw na uzy s ki wa nie œrod ków z Unii Eu ro pej skiej, a tak ¿e na re a li za cjê
za dañ in we sty cyj nych gmi ny.

Pro szê o po in for mo wa nie, ja kie kro ki za mie rza pod j¹æ Mi ni ster stwo Fi -
nan sów w ce lu zlik wi do wa nia te go dua liz mu, ja ko ¿e Ÿród ³em ko rzy œci dla
w³a œci cie la nie ru cho mo œci jest w obu przy pad kach skarb gmi ny, a wy so koœæ
od szko do wa nia w sto sun ku do kon kret nej nie ru cho mo œci jest ta ka sa ma, za -
le¿ na od jej wiel ko œ ci lub po ³o ¿e nia.

Pro szê ró w nie¿ o roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci zmia ny prze pi sów usta wy o po -
dat ku do cho do wym od osób fi zy cz nych w ta ki spo sób, aby oso by, któ re uzy s -
ka ³y od szko do wa nie, obo jêt ne, w ja kim try bie, a wiêc w oma wia nym
przy pad ku tak ¿e te, któ re otrzy ma ³y od szko do wa nie w wy ni ku za war tej ugo -
dy, mog ³y ko rzy staæ ze zwol nieñ z po dat ku do cho do we go.

Z po wa ¿a niem
An drzej Mi sio ³ek
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OdpowiedŸ

War sza wa, 11 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z prze ka za nym przy piœ mie z dnia 12 czer wca 2008 r.,

Nr BPS/DSK-043-554/08 oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra An drze ja Mi sio³ ka z³o ¿o nym
na 13. po sie dze niu Se na tu w dniu 5 czer wca 2008 r. w spra wie roz wa ¿e nia mo¿ li wo -
œci zmia ny prze pi sów usta wy o po dat ku do cho do wym od osób fi zy cz nych w spo sób
umo¿ li wia j¹ cy ko rzy sta nie ze zwol nie nia od po dat ku œrod ków otrzy ma nych przez
w³a œci cie la nie ru cho mo œci z ty tu ³u wy ra ¿e nia zgo dy na po sa do wie nie na te re nie nie -
ru cho mo œci sie ci wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, ciep ³o wni czych i in nych, up rzej mie
in for mu jê.

Z uwa gi na fakt, i¿ po ru szo na w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra kwe stia do ty czy ró w -
nie¿ re gu la cji z za kre su go spo dar ki nie ru cho mo œcia mi, zwró co no siê o opi niê w³a œci -
we go w spra wie Mi ni stra In fra struk tu ry, któ ry w piœ mie z dnia 9 lip ca 2008 r.,
Nr BNlk-0732-9/08/4682 za j¹³ na stê pu j¹ ce sta no wi s ko.

„Usta wa z dnia 21 sier pnia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603, z póŸn. zm.) re gu lu je miê dzy in ny mi za sa dy i tryb wy w³a sz cza nia
nie ru cho mo œci, usta la nia od szko do wañ za wy w³a sz czo ne nie ru cho mo œci oraz zwro tów 
wy w³a sz czo nych nie ru cho mo œci.

W ro zu mie niu art. 112 ust. 2 oraz ust. 3 ww. usta wy, wy w³a sz cze nie nie ru cho mo -
œci, czy li po zba wie nie al bo ogra ni cze nie, w dro dze de cyz ji, pra wa w³a s no œci, pra wa
u¿y t ko wa nia wie czy ste go lub in ne go pra wa rze czo we go na nie ru cho mo œci, mo ¿e byæ
do ko na ne, je ¿e li ce le pub li cz ne nie mo g¹ byæ zrea li zo wa ne w in ny spo sób ni¿ przez po -
zba wie nie al bo ogra ni cze nie praw do nie ru cho mo œci, a pra wa te nie mo g¹ byæ na by te
w dro dze umo wy. Oz na cza to, ¿e ka¿ do ra zo we po stê po wa nie o wy w³a sz cze nie nie ru -
cho mo œci (do ty cz¹ ce po zba wie nia lub ogra ni cze nia pra wa) mu si byæ po prze dzo ne ro -
ko wa nia mi, zmie rza j¹ cy mi do cy wil no pra wne go na by cia lub ogra ni cze nia praw do
nie ru cho mo œci. Do pie ro bo wiem bez sku te cz noœæ ro ko wañ, o któ rych mo wa w art. 115
ust. 2 oraz art. 124 ust. 3 usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi, upo wa¿ nia sta ro -
stê, wy ko nu j¹ ce go za da nie z za kre su ad mi ni stra cji rz¹ do wej, do wszczê cia po stê po wa -
nia o wy w³a sz cze nie nie ru cho mo œci, a na stê p nie usta le nia i wy p³a ty od szko do wa nia za 
wy w³a sz czo n¹ nie ru cho moœæ. Za zna czyæ je dno czeœ nie na le ¿y, ¿e w ro zu mie niu prze pi -
sów usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi od szko do wa niem za wy w³a sz czo ne nie ru -
cho mo œci, nie bê d¹ na le¿ no œci z ty tu ³u cy wil no pra wne go zby cia nie ru cho mo œci,
cy wil no pra wnej zgo dy na ogra ni cze nie spo so bu ko rzy sta nia z nie ru cho mo œci, jak ró w -
nie¿ za o fe ro wa na w ro ko wa niach nie ru cho moœæ za mien na, o któ rej mo wa w art. 114
ust. 1 usta wy. Na to miast od szko do wa niem za wy w³a sz czo n¹ nie ru cho moœæ bê dzie
przy zna na przez sta ro stê wy ko nu j¹ ce go za da nie z za kre su ad mi ni stra cji rz¹ do wej,
okreœ lo na kwo ta pie niê¿ na oraz nie ru cho moœæ za mien na, o któ rej mo wa w art. 131
ust. 1 usta wy.

Od no sz¹c po wy ¿ sze do tre œci art. 21 ust. 1 pkt 29 usta wy z dnia 26 lip ca 1991 r.
o po dat ku do cho do wym od osób fi zy cz nych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póŸn.
zm.), na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e za pis „przy cho dy uzy s ka ne z ty tu ³u od szko do wa nia wy p³a ca -
ne go sto so wnie do prze pi sów o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi”, na le ¿y ro zu mieæ ja ko
od szko do wa nia usta lo ne w dro dze de cyz ji sta ro sty wy ko nu j¹ ce go za da nie z za kre su
ad mi ni stra cji rz¹ do wej, na to miast za pis „z ty tu ³u od p³at ne go zby cia nie ru cho mo œci na
ce le uza sa dnia j¹ ce jej wy w³a sz cze nie”, od no si siê do usta lo nej w ne go cja cjach ce ny
nie ru cho mo œci, ale wy ³¹ cz nie w sto sun ku do na by cia (po zba wie nia) praw do nie ru cho -
mo œci, a nie ogra ni cze nia tych praw.
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W œwie t le po wy ¿ sze go Mi ni ster Fi nan sów w po ro zu mie niu z Mi ni strem In fra struk -
tu ry do ko na ana li zy obe c nie obo wi¹ zu j¹ cych roz wi¹ zañ pra w nych w ce lu wy pra co wa -
nia je d no li te go trak to wa nia osób fi zy cz nych, któ re w to ku ro ko wañ zgo dz¹ siê na
cy wil no pra w ne ure gu lo wa nie spra wy ogra ni cze nia pra wa do nie ru cho mo œci oraz osób, 
któ rym ogra ni czo no pra wa do nie ru cho mo œci w dro dze de cy z ji ad mi ni stra cyj nej.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
prof. dr hab. El ¿bie ta Chojna-Duch
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ire ne u sza Nie wia row skie go

skie ro wa ne do mi ni stra kul tu ry i dzie dzi ctwa na ro do we go Bog da na Zdro jew skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Z du ¿ym za nie po ko je niem przy j¹ ³em in for ma cjê o od rzu ce niu z przy czyn

for mal nych wnios ku nr 3759/08 Ze spo ³u Szkó³ Pla sty cz nych w Ko le do ty -
cz¹ ce go wy ko na nia in we sty cyj nych prac kon ser wa tor sko -bu dow la nych
w ze spo le pa ³a co wo -par ko wym w Ko œciel cu. Wnio sek Ze spo ³u Szkó³ Pla sty -
cz nych w Ko le zo sta³ z³o ¿o ny do Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do -
we go w ra mach pro gra mu „Dzie dzi ctwo kul tu ro we”, prio ry tet 1
„Re wa lo ry za cja za byt ków nie ru cho mych i ru cho mych”. 

W ubieg ³ym ro ku de cyz j¹ sta ro sty kol skie go ze spó³ pa ³a co wo -par ko wy
w Ko œciel cu prze ka za ny zo sta³ w trwa ³y za rz¹d Ze spo ³o wi Szkó³ Pla sty cz -
nych w Ko le.

Za byt ko wy pa ³ac w Ko œciel cu z lat sie dem dzie si¹ tych i osiem dzie si¹ tych
XIX wie ku, wy bu do wa ny z fun da cji hra biów Kreut zów i oto czo ny sie dem na -
sto hek ta ro wym par kiem z li cz ny mi po mni ka mi przy ro dy, oka za ³ym sta wem
oraz za byt ko wy mi obie k ta mi da w nej ar chi tek tu ry ogro do wej (rui ny ro man ty cz -
ne, me czet i mi n a ret, sztu cz na gro ta wy ³o ¿o na tu fem wul ka ni cz nym spro -
wa dzo nym z Sy cy lii), jest je d nym z naj ³a dniej szych obie k tów za byt ko wych
wscho dniej Wiel ko pol ski. Do cza su prze ka za nia przez sta ro stê kol skie go
pa ³a cu w Ko œciel cu Ze spo ³o wi Szkó³ Pla sty cz nych w Ko le mie œci³ siê w nim
Od dzia³ Za miej sco wy Wiel ko pol skie go Oœ rod ka Do ra dz twa Rol ni cze go. Po
lik wi da cji sie dzi by od dzia ³u w pa ³a cu w Ko œciel cu i prze nie sie niu jej do bu -
dyn ku bur sy szkol nej w Ko le pa ³ac po zo sta³ bez fak ty cz ne go go spo da rza,
wy mon to wa no ogrze wa nie, bu dy nek stoi bez nad zo ru i stop nio wo ni sz cze -
je. Naj wiê k sze za gro ¿e nie stwa rza chy l¹ ca siê ku upad ko wi pa ³a co wa
wie¿a. W trak cie lik wi do wa nia Od dzia ³u Za miej sco we go Wiel ko pol skie go
Oœ rod ka Do ra dz twa Rol ni cze go w Ko œciel cu i prze ka zy wa nia pa ³a cu Ze spo -
³o wi Szkó³ Pla sty cz nych w Ko le za ró wno ze stro ny sta ro sty kol skie go, jak
i przed sta wi cie li Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go pa da ³y
za pe wnie nia, ¿e pa ³ac ju¿ w 2008 r. zo sta nie ob jê ty pra ca mi kon ser wa tor -
sko -re mon to wy mi. Obe c na sy tua cja sta wia re a li za cjê tych obiet nic pod du -
¿ym zna kiem za py ta nia, co mu si bu dziæ za nie po ko je nie dal szy mi lo sa mi
ko œcie lec kie go pa ³a cu.

Po nad to pa ³ac w Ko œciel cu – op rócz te go, ¿e wy ma ga szyb kie go i ge ne ral -
ne go re mon tu – nie jest przy sto so wa ny do pe³ nie nia fun kcji obie k tu dy dak ty cz -
ne go, bra ku je tam za ple cza in ter na to we go, nie ma te¿ sa li gim na sty cz nej.
Bê dzie on wy ma ga³ do dat ko wych, po za pra ca mi kon ser wa tor ski mi, na k³a dów 
in we sty cyj nych. Chc¹c prze nieœæ Ze spó³ Szkó³ Pla sty cz nych w Ko le do pa ³a cu
w Ko œciel cu, na le ¿y tak ¿e wzi¹æ pod uwa gê to, ¿e obiekt ten po wi nien ³¹ czyæ
wów czas fun kcjê pla ców ki dy dak ty cz nej z fun kcj¹ za byt ko we go pa ³a cu, udo -
stêp nia ne go zwie dza j¹ cym, gdy¿ pa ³ac w Ko œciel cu wpi sa ny jest na ma pê za -
byt ków Wiel ko pol ski.

Z ubo le wa niem trze ba stwier dziæ, ¿e wsku tek do tych cza so wych de cyz ji
do pro wa dzo no do ogra ni cze nia do b rze zor ga ni zo wa ne go i s³u ¿¹ ce go rol ni -
kom oraz mie sz kañ com wsi sy s te mu do ra dz twa rol ni cze go na ob sza rze ca ³ej
wscho dniej Wiel ko pol ski, gdy¿ cen trum te go sy s te mu od dzie si¹t ków lat (po -
cz¹t ki w dwu dzie sto le ciu miê dzy wo jen nym) sta no wi³ pa ³ac w Ko œciel cu. Obe c -
nie bra ku je po mys ³u na w³a œci we za go spo da ro wa nie za byt ko we go obie k tu,
któ ry Od dzia³ Za miej sco wy Wiel ko pol skie go Oœ rod ka Do ra dz twa Rol ni cze go
zmu szo ny by³ opu œciæ.

Pro szê Pa na Mi ni stra o udzie le nie od po wie dzi na na stê pu j¹ ce py ta nia.

Czy w ro ku bie ¿¹ cym prze wi dzia ne jest prze pro wa dze nie prac kon ser -
wa tor sko -re mon to wych w za byt ko wym ze spo le pa ³a co wo -par ko wym w Ko -
œciel cu?

Czy ze wzglê du na póŸ ny ter min, to jest po ³o wê ro ku, prze wi du je siê pod jê -
cie w bie ¿¹ cym ro ku cho cia ¿ by prac za bez pie cza j¹ cych bu dy nek przed dal szym
ni sz cze niem i de wa sta cj¹ (uru cho mie nie ogrze wa nia, nad zór, za bez pie cze nie
kon struk cji wie ¿y) ze œrod ków prze zna czo nych na utrzy ma nie obie k tów
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Skar bu Pa ñ stwa, bê d¹ cych w dys po zy cji sta ro sty kol skie go ja ko or ga nu za -
rz¹ dza j¹ ce go mie niem Skar bu Pa ñ stwa?

Czy jest – a je œ li tak, to ja ki – plan (har mo no gram) prze wi dy wa nych prac
kon ser wa tor sko -re mon to wych, któ re ma j¹ byæ wy ko na ne na te re nie za byt ko -
we go ze spo ³u pa ³a co wo -par ko we go w Ko œciel cu?

Z po wa ¿a niem
Ire ne usz Nie wia row ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 3 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ire ne u sza Nie wia row skie go do ty -

cz¹ ce Ze spo ³u Szkó³ Sztuk Pla sty cz nych w Ko le, prze ka za ne pi s mem
BPS/DSK-043-535/08 z dnia 12 czer w ca 2008 r., chcia³ bym po dziê ko waæ Pa nu Se na -
to ro wi za za in te re so wa nie spra wa mi szkol ni c twa ar ty sty cz ne go.

Nie od p³at ne prze ka za nie przez Wo je wo dê Wiel ko pol skie go Ze spo ³u Pa³aco wo-Par ko -
we go w Ko œciel cu na rzecz Szko ³y by ³o roz wi¹ za niem pro ble mu lo ka lo we go ZSP w Ko le.
Dla te go te¿ Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzi c twa Na ro do we go prze ka za ³o ju¿ œrod ki fi nan -
so we na I etap in we sty cji re mon to wej. W 2008 r. Szko ³a otrzy ma ³a 400.000 z³ na przy go -
to wa nie do ku men ta cji te ch ni cz nej. Ko lej na tran sza œrod ków fi nan so wych w tym ro ku
to 276.492 z³ na wy mia nê po szy cia da chu i wy ko na nie in sta la cji od gro mo wej. Za pe w -
nio ny jest ca ³o do bo wy nad zór nad bu dyn kiem i ca ³ym te re nem pa ³a co wo-par ko wym.
Bu dy nek ma od po wie d ni¹ in sta la cjê i jest ogrze wa ny, tak wiêc nie wy stê pu je za gro ¿e -
nie zni sz cze niem mie nia. Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzi c twa Na ro do we go prze wi du je
dal sze œrod ki fi nan so we na ko lej ne eta py prac. Pla no wa ne jest za ko ñ cze nie prac re -
mon to wo-kon ser wa tor skich do ko ñ ca 2010 ro ku.

Je s tem prze ko na ny, ¿e uda siê do pro wa dziæ obiekt do wspó³ czes nych stan dar dów,
ja kim po win na od po wia daæ pla ców ka szkol ni c twa ar ty sty cz ne go.

Z wy ra za mi sza cun ku
z up. MI NI STRA KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO
Se kre tarz Sta nu
Piotr ¯u chow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra W³adys³awa Or ty la

skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci,
pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Z g³ê bo kim nie po ko jem przy j¹ ³em ko lej ne in for ma cje pra so we do ty cz¹ ce

pro po no wa nych zmian w za kre sie do stê pu do za wo dów pra wni czych. Szcze -
gól ny nie po kój bu dzi po ja wia j¹ ca siê in for ma cja, ja ko by Mi ni ster stwo Spra -
wied li wo œci pla no wa ³o po wrót do bar dzo ju¿ w prze sz³o œci kry ty ko wa nych
li mi tów przy jêæ na ap li ka cje pra wni cze.

Na le ¿y stwier dziæ, i¿ dzi siaj w Pol sce us ³u gi pra wni cze s¹ nie zwyk le dro -
gie, ma ³o do stêp ne i nie je dno krot nie ich ja koœæ po zo sta wia wie le do ¿y cze nia.
Wiem z do œwiad cze nia, ¿e prze ciêt ny oby wa tel jest bar dzo czê sto po zba wio -
ny po mo cy pro fe sjo na li sty, gdy¿ zazwyczaj po pro stu nie staæ go na sko rzy -
sta nie z tych ¿e us ³ug, a po moc pro fe sjo na li sty z urzê du by wa czy st¹ fik cj¹.
Roz wi¹ za niem te go pro ble mu jest zwiê k sze nie kon ku ren cyj no œci na ryn ku
us ³ug pra wni czych. Jak do wo dzi eko no mia, wbrew te mu, co twier dz¹ nie któ -
rzy, tyl ko i wy ³¹ cz nie zdro wa kon ku ren cja spra wi, ¿e us ³u gi ta kie bê d¹ i tañ -
sze, a za ra zem bar dziej do stêp ne, i lep sze pod wzglê dem ja ko œci.
Tym cza sem z in for ma cji pra so wych wy ni ka, ¿e mi ni ster stwo pla nu je ogra ni -
cze nie m³odym osobom do stê pu do za wo du pra wni ka. Ta kie sta no wis ko po -
win no bu dziæ i bu dzi sta now czy sprze ciw. Ar gu men tem, ja ki pa da za
ogra ni cze niem li cz by ap li kan tów, jest nie wy dol noœæ kor po ra cji pra wni czych,
je œ li cho dzi o szko le nie tak du ¿ej li cz by ap li kan tów.

Wo bec po wy ¿ sze go, je œ li kor po ra cje pra wni cze nie ra dz¹ so bie w spo sób
na le ¿y ty ze szko le niem przy sz³ych pra wni ków, moim zda niem nie na le ¿y
ogra ni czaæ ich li cz by, lecz wpro wa dziæ ta kie zmia ny sy s te mo we, któ re umo¿ -
li wi¹ m³o dym ab sol wen tom pra wa wy ko ny wa nie ich wy ma rzo ne go za wo du
bez ko nie cz no œci od by wa nia ap li ka cji pra wni czej. Ta kie mo¿ li wo œci da je
usta wa o za sa dach œwiad cze nia us ³ug pra w nych i do rad cach pra w nych.
Wpro wa dza ona stop nio wy do stêp do za wo du pra wni ka, co je dno czeœ nie
zwiêk sza bez pie czeñ stwo klien ta. Ju¿ dziœ wi daæ, ¿e dzia ³a j¹ ce na ryn ku biu -
ra do ra dz twa pra w ne go do sko na le da j¹ so bie ra dê, je œ li cho dzi o ob s³u gê
pra w n¹ przed siê bior ców, i zna laz ³y sze ro kie uz na nie w oczach klien tów ja ko
po moc po za s¹ do wa.

Tym bar dziej dzi wi – ufam, ¿e jest to nie pra w dzi wa in for ma cja – ¿e mi ni -
ster stwo pla nu je we ry fi ko waæ ju¿ dzia ³a j¹ cych do rad ców pra w nych, któ -
rych, co wa¿ ne, ry nek ju¿ nie zwyk le po zy ty wnie zwe ry fi ko wa³.
We ry fi ku j¹ cy mi mie li by byæ cz³on ko wie kor po ra cji pra wni czych. Ta kie sta no -
wis ko w pañ stwie pra wa, ja kim jest Pol ska, jest nie do przy jê cia. Nie do przy -
jê cia jest tak ¿e te za, ¿e do rad cy nie mo g¹ mieæ ta kich sa mych up ra wnieñ, co
ad wo ka ci, gdy¿ wte dy ci dru dzy by li by nie po trzeb ni. Nie ro zu miem ta kie go
sta no wis ka. Tyl ko i wy ³¹ cz nie od klien ta po win no za le ¿eæ, czy wy bie rze on
ja ko swe go pe³ no moc ni ka oso bê z kor po ra cji, czy te¿ przed siê bior cê, któ ry
z tej ¿e kor po ra cji siê nie wy wo dzi.

Po nad to usta wa o do rad cach pra w nych wy cho dzi na prze ciw ten den cjom
eu ro pej skim, je œ li wzi¹æ pod uwa gê stop nio we zno sze nie ba rier w do stêp no œci
do po szcze gól nych za wo dów pra wni czych. Pod kreœ lê przy tym, ¿e w orze cze -
niu z lu te go 2002 r. ETS uz na³, i¿ wszel kie go ro dza ju sa mo rz¹ dy po sia da j¹ ce
pra wo do da ne go za wo du s¹ tyl ko zwi¹z ka mi przed siê bior ców. Wo bec po wy ¿ -
sze go, ja ko przed siê bior cy nie mo g¹ oni po sia daæ mo no po lu na wy ko ny wa nie
us ³ug pra wni czych ani de cy do waæ, kto ma ta ko wy za wód wy ko ny waæ.

Koñ cz¹c, zwra cam siê do Pa na Mi ni stra o ja s ne wy ra ¿e nie swo jej kon -
cep cji zmia ny prze pi sów pra wa w tym wzglê dzie, ufa j¹c je dno czeœ nie, i¿
fakt, ¿e jest Pan cz³on kiem je d nej z kor po ra cji pra wni czych nie wp³y nie w ¿a -
den spo sób na ja kie kol wiek je dno stron ne po de jœcie do pre zen to wa nych po -
wy ¿ ej pro ble mów.

Z po wa ¿a niem
W³a dy s³aw Or tyl
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OdpowiedŸ

War sza wa, 9 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem Se na to ra Rzecz po spo li tej Pol skiej Pa na W³a dy s³a wa

Or ty la w spra wie zmian w za kre sie do stê pu do za wo dów pra w ni czych, up rzej mie
przed sta wiam, co na stê pu je.

Na le ¿y uz naæ w du ¿ej mie rze za za sa dn¹ oce nê Pa na Se na to ra, ¿e „...us ³u gi pra w ni -
cze s¹ nie zwy k le dro gie, ma ³o do stêp ne i nie je d no krot nie ich ja koœæ po zo sta wia wie le
do ¿y cze nia”. Po wy ¿ sza sy tu a cja wy ma ga za tem wpro wa dze nia od po wie d nich zmian,
ma j¹ cych na ce lu po sze rze nie ryn ku tych us ³ug.

Pod jê te przez Mi ni ster stwo Spra wie d li wo œci dzia ³a nia ma j¹ na ce lu op ra co wa nie
ca ³o œcio wych roz wi¹ zañ sy s te mo wych, zmie rza j¹ cych do po sze rze nia do stê pu do za -
wo dów pra w ni czych i tym sa mym u³at wie nia do stê pu do po mo cy pra w nej.

Re gu la cje te ma j¹ zo staæ wpro wa dzo ne w usta wie o pañ stwo wych eg za mi nach pra wni -
czych, któ rej pro jekt jest w³a œ nie op ra co wy wa ny w Mi ni ster stwie Spra wied li wo œci. Pro -
jekt ten za k³a da dwie dro gi do stê pu do za wo dów pra wni czych – je d n¹ re a li zo wa n¹
po przez ap li ka cjê i dru g¹ nie wy ma ga j¹ c¹ od by wa nia ap li ka cji, ale z³o ¿e nia z wy ni kiem 
po zy ty wnym pañ stwo we go eg za mi nu pra wni cze go I stop nia, a na stê p nie œwiad -
cze nia okreœ lo nych usta wo wo czyn no œci pra wni czych i zda nia eg za mi nu pañ stwo we -
go II stop nia. Wska za ne roz wi¹ za nie wprost od po wia da na po stu lat Pa na Se na to ra,
do ty cz¹ cy wpro wa dze nia zmian sy s te mo wych, któ re umo¿ li wi¹ ab sol wen tom pra wa
wy ko ny wa nie wy bra ne go za wo du bez ko nie cz no œci od by wa nia ap li ka cji pra wni czej.

Pro jekt ww. usta wy prze wi du je wpro wa dze nie pa ñ stwo wych eg za mi nów pra w ni czych
I i II stop nia. Zda nie pa ñ stwo we go eg za mi nu pra w ni cze go I stop nia na po zio mie pod sta -
wo wym up ra w nia ³o by do dal sze go kszta³ ce nia na ap li ka cjach: ad wo kac kiej, rad cow skiej,
no ta rial nej, ko mor ni czej czy le gi s la cyj nej, na to miast z³o ¿e nie z po zy ty w nym wy ni kiem te -
go eg za mi nu na po zio mie roz sze rzo nym da wa ³o by pra wo do wy ko ny wa nia okre œ lo nych
w usta wie czyn no œci pra w ni czych, a za tem pod jê cia sa mo dziel nej pra cy. M³o dzi ab sol wen -
ci pra wa mo g li by wiêc roz po cz¹æ pra cê za wo do w¹ tu¿ po zda niu te go eg za mi nu.

Na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e te go ty pu roz wi¹ za nie prze ciw dzia ³a umac nia niu mo no po lu sa -
mo rz¹ dów pra wni czych, stwa rza bo wiem al ter na ty wê dla do cho dze nia do za wo du pra -
wni ka dla tych ab sol wen tów wy dzia ³ów pra wa, któ rzy chc¹ jak naj szyb ciej pod j¹æ
w³a s n¹ dzia ³al noœæ – nie s¹ za tem za in te re so wa ni od by wa niem ap li ka cji lub nie po sia da -
j¹ wy star cza j¹ cych œrod ków fi nan so wych na po no sze nie op ³at z te go ty tu ³u. Wska za ne
roz wi¹ za nie wpro wa dza za tem no w¹ ka te go riê osób œwiad cz¹ cych us ³u gi pra w ne, któ re
po sia da ³y by od po wie d nie kwa li fi ka cje po twier dzo ne zda nym pañ stwo wym eg za mi nem
pra wni czym I stop nia na po zio mie roz sze rzo nym i mog ³y by œwiad czyæ okreœ lo ne w usta -
wie czyn no œci, po le ga j¹ ce m.in. na za stêp stwie w po stê po wa niu przed or ga na mi ad mi ni -
stra cji pub li cz nej, a tak ¿e za stêp stwie przed s¹ da mi po wsze chny mi w spra wach
na le ¿¹ cych do w³a œci wo œci s¹ dów re jo no wych, z wy ³¹ cze niem spraw z za kre su pra wa
kar ne go, ro dzin ne go i opie kuñ cze go. W efek cie oz na cza to mo¿ li woœæ dzia ³a nia na ryn ku
wy kszta³ co nych i kom pe ten tnych pra wni ków, nie za le¿ nych od sa mo rz¹ dów za wo do -
wych, dla któ rych dro ga dal szej ka rie ry pra wni czej po zo sta nie ot war ta. Po wy ¿ sze re gu la -
cje do pro wa dz¹ za tem do wzro stu kon ku ren cji, co w efek cie mo ¿e spo wo do waæ spa dek
cen na ryn ku us ³ug pra w nych, za pe wnia j¹c oby wa te lom wiê k szy do nich do stêp.

Po nad to oso by, któ re zda ³y eg za min I stop nia, po 4-let niej prak ty ce w wy ko ny wa -
niu czyn no œci pra wni czych, mog ³y by przy st¹ piæ do pañ stwo we go eg za mi nu pra wni cze -
go II stop nia. Uzy s ka nie z te go eg za mi nu wy ni ku po zy ty wne go up ra wnia ³o by do
ubie ga nia siê o wpis na li stê ad wo ka tów lub rad ców pra w nych, al bo do po wo ³a nia na
sta no wis ko ase so ra no ta rial ne go, na za sa dach okreœ lo nych w od rêb nych usta wach.
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Bez w¹t pie nia przed sta wio na kon cep cja zmian od po wia da ten den cjom, wy stê pu -
j¹ cym w pra wo daw stwie eu ro pej skim, w dzie dzi nie za wo dów pra w ni czych, na sta wio na 
jest bo wiem na zno sze nie ba rier w do stê pie do tych za wo dów.

Od no sz¹c siê z ko lei do pla nów po wro tu do fun k cjo nu j¹ cych w prze sz³o œci li mi tów
przy jêæ na ap li ka cje pra w ni cze, na le ¿y je d no zna cz nie stwier dziæ, ¿e za ³o ¿e nia no we go
ure gu lo wa nia do stê pu do za wo dów pra w ni czych w ¿a d nym ra zie nie zmie rza j¹ do
wpro wa dze nia li mi tów przy jêæ, któ re mog ³y by pro wa dziæ do ogra ni cze nia do stê pu do
za wo du, zw³a sz cza wo bec ot war cia no wej dro gi do wy ko ny wa nia tych za wo dów bez ko -
nie cz no œci od by wa nia ap li ka cji. Pod nie œæ na le ¿y, ¿e pro po zy cje w za kre sie ap li ka cji
ma j¹ na ce lu je dy nie zmia nê obe c nych – nie pra wid³owo fun k cjo nu j¹ cych re gu la cji, po -
przez za pe w nie nie sy s te ma ty cz ne go wzro stu li cz by pra w ni ków, przy je d no cze s nym za -
pe w nie niu efek ty w ne go szko le nia ap li kan tów. Nie mo ¿ na bo wiem lek ce wa ¿yæ
sy g na ³ów o nie za do wo le niu ap li kan tów z od by wa nia ap li ka cji, gdy¿ oczy wi ste jest, ¿e
oso by wy bie ra j¹ ce dro gê do cho dze nia do za wo du po przez ap li ka cjê ma j¹ pra wo ocze ki -
waæ, by d³u go trwa ³e i ko sz to w ne kszta³ ce nie (ok. 15 000 z³ za ca ³¹ ap li ka cjê) da wa ³o
gwa ran cje uzy s ka nia wy so kich kwa li fi ka cji za wo do wych.

Zgo d nie za tem ze wstêp nie przy jê ty mi w pro jek cie re gu la cja mi, mi ni mal na li cz ba
osób przy j mo wa nych co ro cz nie na ap li ka cje by ³a by uza le ¿ nio na od ilo œci ad wo ka tów,
rad ców pra w nych i no ta riu szy wy ko nu j¹ cych za wód w po szcze gól nych iz bach oraz wy -
ni ka ³y by z pro cen to wo okre œ lo nych pro por cji. Wstêp nie przy jê to, ¿e mi ni mal ny po ziom
przy jêæ wy no si³ by ok. 10% osób wy ko nu j¹ cych da ny za wód na ob sza rze kon kret nej iz -
by, a wiêc by³ by wy so ki. Po nad to do pu sz czal ne, a na wet po ¿¹ da ne by ³o by je go pod wy ¿ -
sze nie. Ta ki sy s tem na bo ru z je d nej stro ny gwa ran to wa³ by kan dy da tom pe w n¹ li cz bê
miejsc na po szcze gól ne ap li ka cje, z dru giej zaœ stro ny za pe w nia³ by w³a œci w¹ or ga ni za -
cjê i po ziom szko leñ dla ap li kan tów, po zwa la j¹c na ich na le ¿y te przy go to wa nie do wy -
ko ny wa nia za wo du.

Po nad to nie mo ¿ na w ¿a d nym ra zie uz naæ, ¿e Mi ni ster Spra wie d li wo œci bê dzie
wpro wa dza³ ogra ni cze nia do ty cz¹ ce dzia ³a j¹ cych „do rad ców pra w nych”, czy li osób
œwiad cz¹ cych us ³u gi pra w ni cze na pod sta wie usta wy z dnia 2 lip ca 2004 r. o swo bo dzie 
dzia ³al no œci go spo dar czej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, ze zm.). Na le ¿y bo wiem
pod kre œ liæ, ¿e pro jekt usta wy o pa ñ stwo wych eg za mi nach pra w ni czych nie bê dzie za -
wie ra³ ¿a d nych re gu la cji ma j¹ cych na ce lu ogra ni cze nie mo ¿ li wo œci œwiad cze nia us ³ug
pra w ni czych na mo cy usta wy o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej. Zgo d nie z pro jek -
tem, ry nek us ³ug pra w ni czych zo sta nie po sze rzo ny o no w¹ ka te go riê pod mio tów, któ -
rych kwa li fi ka cje zo sta n¹ zwe ry fi ko wa ne w dro dze pa ñ stwo we go eg za mi nu, a od
klien ta bê dzie za le ¿a ³o, czy sko rzy sta z us ³ug wy kwa li fi ko wa ne go pra w ni ka, czy te¿
z us ³ug oso by wy ko nu j¹ cej dzia ³al noœæ go spo dar cz¹. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zmie nio -
ne zo sta n¹ od po wie d nio prze pi sy Ko dek su po stê po wa nia cy wil ne go, do ty cz¹ ce pe³ no -
moc ni ctwa oraz zwro tu ko sz tów po stê po wa nia w wy so ko œci na le ¿ nej we d³ug prze pi sów 
o wy na gro dze niu ad wo ka ta.

Nie mo ¿ na w tym miej scu po mi n¹æ fak tu, ¿e za wo dy pra w ni cze s¹ za wo da mi „za u -
fa nia pu b li cz ne go”, wy ma ga j¹ za tem od wy ko nu j¹ cych je osób od po wie d nie go po zio mu 
wie dzy oraz po sia da nia prak ty ki pra w ni czej. Ta kich wy mo gów usta wa o swo bo dzie
dzia ³al no œci go spo dar czej nie sta wia oso bom pro wa dz¹ cym dzia ³al noœæ go spo dar cz¹
w za kre sie us ³ug pra w ni czych, bo wiem nie mu sz¹ one na wet po sia daæ wy ¿ sze go wy -
kszta³ ce nia, w tym ta k ¿e pra wni cze go – nie stwa rza to za tem re al nych pod staw dla za -
cho wa nia od po wie d nie go po zio mu bez pie cze ñ stwa ob ro tu pra w ne go.

W œwie t le po wy ¿ ej przed sta wio nych wy ja œ nieñ wy da je siê, ¿e op ra co wy wa ny przez
Mi ni ster stwo Spra wie d li wo œci pro jekt usta wy o pa ñ stwo wych eg za mi nach pra w ni -
czych wy cho dzi na prze ciw zg³o szo nym przez Pa na Se na to ra po stu la tom.

Z wy ra za mi sza cun ku
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Ja cek Cza ja
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Ow czar ka

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Roz po rz¹ dze nie mi ni stra in fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002 r. okreœ -

la wa run ki sy tuo wa nia bu dyn ków za bez pie cza j¹ ce in te re sy w³a œci cie li
s¹ sie dnich nie ru cho mo œci. W przy pad ku, gdy w³a œci ciel s¹ sia du j¹ cej dzia³ ki
wy ra ¿a zgo dê na po sta wie nie bu dyn ku w gra ni cy, sta ro stwo po wia to we zgo d -
nie z art. 9 usta wy – Pra wo bu dow la ne (DzU z 2006 r. Nr 156, poz. 118) zwra -
ca siê do mi ni stra in fra struk tu ry ce lem uzy s ka nia upo wa¿ nie nia do wy ra ¿e -
nia zgo dy.

Spraw ta kich jest du ¿o i urzê d ni cy w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry wy da j¹, 
lub nie, zgo dê bez wi z ji lo kal nej.

Pro ce du ra ta ka bar dzo wy d³u ¿a czas za ³at wie nia spra wy, a od mo wne
de cyz je urzê dni ków nie za wsze s¹ zro zu mia ³e dla pe ten tów.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra, aby przy oka z ji no we li za -
cji zmie niæ ten prze pis, po zwa la j¹c na pod jê cie de cy z ji w spra wie zgo dy przez
sta ro stwa po wia to we przy za cho wa niu kon tro li mi ni stra in fra struk tu ry.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
An drzej Ow cza rek

OdpowiedŸ

War sza wa, 22 lip ca 2008 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra An drze ja Ow czar ka na

13. po sie dze niu Se na tu w dniu 5 czer w ca 2008 r. w spra wie od stêp stw od prze pi sów
tech nicz no-bu dow la nych, up rzej mie in for mu jê i wy ja œ niam.

Zgo d nie z art. 9 usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z póŸ niej szy mi zmia na mi) zgo da na od stêp stwo od prze pi sów
techniczno-budowlanych udzie la na jest przez w³a œci wy or gan ad mi ni stra cji
architektoniczno-budowlanej tj. Sta ro stê lub Pre zy den ta Mia sta na pra wach po wia tu.
Mi n i s ter roz pa tru je je dy nie wnio sek or ga nu o upo wa¿ nie nie do udzie le nia zgo dy na od -
stêp stwo od prze pi sów techniczno-budowlanych. Wnios ki o upo wa¿ nie nie Mi ni stra
roz pa try wa ne s¹ zgo d nie z wy ¿ ej wy mie nio n¹ usta w¹ wg kry te riów czy jest to spra wa
szcze gól nie uza sa dnio na oraz czy is t nie je uza sa dnie nie ko nie cz no œci wpro wa dze nia
od stêp stwa. Zgo da s¹ sia da, któ ra ja ko kry te rium z za kre su pra wa cy wil ne go nie jest
bra na pod uwa gê przy roz pa try wa niu wnios ków, ta kie po de jœcie ma tak ¿e aspekt prak -
ty cz ny, gdy¿ w³a œci ciel s¹ sie dniej nie ru cho mo œci w do wol nym mo men cie mo ¿e wy co faæ 
oœ wiad cze nie wo li lub nie ru cho moœæ mo ¿e zo staæ za ku pio na przez no we go w³a œci cie la.
Kry te rium zgo dy s¹ sia da nie mo ¿e byæ bra ne pod uwa gê, tak ¿e z in ne go po wo du tj. po -
sza no wa nia wy stê pu j¹ cych w ob sza rze od dzia ³y wa nia obie k tu uza sa dnio nych in te re -
sów osób trze cich, gdy¿ zda rza ³o siê, ¿e s¹ siad wy ra ¿a³ zgo dê na in we sty cjê na
s¹ sie dniej dzia³ ce, któ ra w zna cz nym stop niu ogra ni cza ³a mo¿ li woœæ za bu do wy je go
w³a s nej dzia³ ki lub w ogó le po zba wia ³a go mo¿ li wo œci za bu do wy.
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Przy roz pa try wa niu spraw o upo wa ¿ nie nie nie jest wy ma ga na wi z ja lo kal na, gdy¿
wnio sek przy go to wa ny zgo d nie z prze pi sa mi art. 9 ust. 3 wy ¿ ej wy mie nio nej usta wy
jest wy star cza j¹ cy do za po z na nia siê ze spra w¹, je œ li zaœ wnio sek jest nie kom plet ny or -
gan zo sta je we z wa ny do je go uzu pe³ nie nia. Je d no cze œ nie na le ¿y wy ja œ niæ, ¿e wnio s ki
s¹ roz pa try wa ne pod nad zo rem ar chi tek ta, co gwa ran tu je w³a œci we roz po z na nie spra -
wy w opar ciu o za ³¹ cz ni ki gra fi cz ne, któ re wy star cza j¹ co i prze j rzy œcie ob ra zu j¹ opi sy -
wa n¹ we wnio s ku sy tu a cjê.

Je d no cze œ nie pra g nê po in for mo waæ Pa na Se na to ra, ¿e wnio s ki o upo wa ¿ nie nie Mi -
ni stra nie do ty cz¹ od stêp stw je dy nie w od nie sie niu do sy tu o wa nia bu dyn ków, ale ta k -
¿e oko ³o 300 in nych prze pi sów roz po rz¹ dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia
12 kwie t nia 2002 r. w spra wie wa run ków te ch ni cz nych ja kim po win ny od po wia daæ
bu dyn ki, ich usy tu o wa nie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póŸ niej szy mi zmia na mi),
zaœ in ni mi ni stro wie roz pa tru j¹ wnio s ki do ty cz¹ ce od stêp stw od prze pi sów za war tych
w wy da wa nych przez sie bie ak tach pra w nych zgo d nie z de le ga cj¹ w art. 7 ust. 2 pkt 2
wy ¿ ej wy mie nio nej usta wy.

Po nad to up rzej mie in for mu jê, i¿ udzie la nie upo wa ¿ nieñ przez Mi ni stra w od nie sie -
niu do ewen tu al nych od stêp stw jest ce lo we bio r¹c pod uwa gê, ¿e od stêp stwa s¹ udzie -
la ne od prze pi sów obo wi¹ zu j¹ cych w ca ³ym kra ju i zo sta ³y usta no wio ne przez te go
Mi ni stra. Sta no wi to swo i sty nad zór nad je d na ko wym i po ró w ny wal nym spo so bem
udzie la nia zgo dy na od stêp stwa, po przez udzie la ne upo wa ¿ nie nia. Bio r¹c pod uwa gê
po wy ¿ sze, a ta k ¿e wzglê dy bez pie cze ñ stwa w mo jej oce nie jest to sy s tem spój ny i gwa -
ran tu j¹ cy spra wie d li we trak to wa nie spraw nie za le ¿ nie od re gio nu, gdy¿ mog ³o by siê
oka zaæ, ¿e na te re nie kra ju iden ty cz ne spra wy s¹ roz pa try wa ne w in ny spo sób. W przy -
pad ku is t nie j¹ cej for mu ³y roz po rz¹ dze nia, od stêp stwa od prze pi sów tech nicz no-bu -
dow la nych s¹ ko nie cz no œci¹, gdy¿ umo ¿ li wia j¹ w wie lu przy pad kach re a li za cjê
in we sty cji, je œ li na st¹ pi zmia na for mu ³y wa run ków te ch ni cz nych bê dzie mo ¿ li wa re zy -
g na cja z pro ce du ry od stêp stw od prze pi sów tech nicz no-bu dow la nych.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Piotr Sty czeñ
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Boh da na Pa sz kow skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter roz wo ju re gio nal ne go El ¿bie ty Bieñ kow skiej

Mo je oœ wiad cze nie do ty czy wy ko rzy sty wa nia œrod ków z Unii Eu ro pej -
skiej w okre sie pro gra mo wa nia 2004–2006 oraz 2007–2013.

W ma ju bie ¿¹ ce go ro ku w pra sie uka zy wa ³y siê ar ty ku ³y, z któ rych wy ni -
ka ³o, ¿e sa mo rz¹ dy wo je wó dz kie wstrzy ma ³y siê z og ³a sza niem kon kur sów na 
pro jek ty w ra mach re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych. Po wo dem by ³a in -
for ma cja, któ ra po ja wi ³a siê na stro nach in ter ne to wych Mi ni ster stwa Roz wo ju
Re gio nal ne go, ¿e Ko mi sja Eu ro pej ska nie bê dzie da waæ pie niê dzy na in we sty -
cje, w któ rych oce na od dzia ³y wa nia na œro do wi s ko zo sta ³a przy go to wa na nie -
zgo d nie z prze pi sa mi unij ny mi, choæ zgo d nie z pra wem pol skim.

Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go do cza su zmia ny prze pi sów usta wo -
wych, mia ³o spra wê roz wi¹ zaæ po przez przy jê cie uz go dnio nych z Ko mi sj¹ Eu -
ro pej sk¹ wy ty cz nych. W zwi¹z ku z t¹ sy tua cj¹ pro szê o wy jaœ nie nie, czy
opi sa ne sta no wis ko sa mo rz¹ dów wo je wó dz kich zo sta ³o przez Mi ni ster stwo
Roz wo ju Re gio nal ne go zmie nio ne na skutek dzia³añ resortu.

Po nad to pro szê o od po wiedŸ, w ja kim ter mi nie prze wi dy wa ne jest
uchwa le nie przed mio to wych prze pi sów usta wo wych.

Pro szê ró w nie¿ o wy jaœ nie nie, czy w chwi li obe c nej, we d³ug oce ny Mi ni -
ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go, nie is t nie j¹ in ne go ro dza ju ba rie ry for mal ne, 
któ re unie mo¿ li wia j¹ lub is tot nie utrud nia j¹ uru cha mia nie pro jek tów w ra -
mach sek to ro wych lub in nych pro gra mów ope ra cyj nych w okre sie pro gra mo -
wa nia 2007–2013. Je ¿e li s¹, to ja kie oraz po przez ja kie dzia ³a nia – i kie dy
po de jmo wa ne przez Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go, w ewen tual nej
wspó³ pra cy z in ny mi re sor ta mi i in sty tu cja mi – zostan¹ zlik wi do wa ne?

Je d no cze œ nie, ma j¹c œwia do moœæ, i¿ ko ñ czy siê okres wy ko rzy sty wa nia
œrod ków z Unii Eu ro pej skiej z po prze d niej per spek ty wy pro gra mo wa nia
2004–2006, pro szê o in for ma cjê, jak przed sta wia siê sy tu a cja wy ko rzy sta nia
przez Pol skê skie ro wa nych do na sze go kra ju œrod ków eu ro pej skich, w roz bi ciu 
na po szcze gól ne pro gra my ope ra cyj ne lub in ne pro gra my wspar cia.

Pro szê po nad to o wy jaœ nie nie, czy zda rzy ³y siê ju¿ przy pad ki ko nie cz no -
œci zwro tu przez be ne fi cjen tów uzy s ka nych œrod ków eu ro pej skich, z uwa gi
na nie zgo d ne z obo wi¹ zu j¹ cy mi pro ce du ra mi ich wy ko rzy sta nie, co wy ni ka ³o
z od po wie d nich kon tro li. Ja kiej ska li jest to zja wis ko i ja kie go ro dza ju na ru -
sze nia s¹ je go przy czy n¹?

Boh dan Pa sz kow ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 3 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pi s mo Pa na Mar sza³ ka z 12 czer w ca br. (BPS/DSK-043-573/08),

prze ka zu j¹ ce oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Boh da na Pa sz kow skie go, z³o ¿o ne na 13. po -
sie dze niu Se na tu RP w dniu 5 czer w ca br., up rzej mie przed sta wiam sta no wi s ko Mi ni -
ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go wo bec pro ble mów pod nie sio nych przez Pa na Se na to ra.
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Od no sz¹c siê do kwe stii do ty cz¹ cych wstrzy ma nia kon kur sów w ra mach re gio nal -
nych pro gra mów ope ra cyj nych up rzej mie in for mu jê, i¿ w zwi¹z ku ze sta no wis kiem Ko -
mi sji Eu ro pej skiej do ty cz¹ cym nie pra wid ³o wej trans po zy cji dy rek tyw unij nych do
pra wo daw stwa pol skie go, w dniu 25 kwiet nia 2008 r. Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal -
ne go za mie œci ³o na stro nie in ter ne to wej ko mu ni kat in for mu j¹ cy o po wy ¿ szych nie zgo dno -
œciach. In for ma cja ta skie ro wa na by ³a przede wszy s t kim do be ne fi cjen tów oraz
In sty tu cji Za rz¹ dza j¹ cych pro gra ma mi ope ra cyj ny mi. Wo bec za is t nia ³ej sy tua cji w ce -
lu u³at wie nia pro ce do wa nia nad pro jek ta mi, miê dzy re sor to wy ze spó³ (w sk³ad któ re go
we szli przed sta wi cie le Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go, Mi ni ster stwa Œro do wis ka,
Mi ni ster stwa In fra struk tu ry) przy go to wa³ nie zbê d ne zmia ny w Wy ty cz nych w za kre sie
po stê po wa nia w spra wie oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko dla przed siêw ziêæ
wspó³ flnan so wa nych z kra jo wych lub re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych. Treœæ
no wych Wy ty cz nych zo sta ³a za ak cep to wa na przez w³a œci we s³u¿ by Ko mi sji Eu ro pej -
skiej. W opi nii przed sta wi cie li KE, sto so wa nie za ktua li zo wa nych Wy ty cz nych do cza su
we jœcia w ¿y cie usta wy re gu lu j¹ cej po wy ¿ sze kwe stie jest roz wi¹ za niem umo¿ li wia -
j¹ cym przy go to wa nie do re a li za cji in we sty cji zgo d nie z w³a œci wy mi dy rek ty wa mi unij -
ny mi. Przed mio to we wy ty cz ne zo sta ³y za twier dzo ne przez Mi ni stra Roz wo ju
Re gio nal ne go w dniu 3 czer wca 2008 r.

Od noœ nie ter mi nu uchwa le nia prze pi sów usta wo wych do sto so wu j¹ cych pol skie
re gu la cje z za kre su ochro ny œro do wis ka do pra wo daw stwa unij ne go, up rzej mie in for -
mu jê, i¿ przy go to wy wa na przez re sort œro do wis ka usta wa o up ra wnie niach spo ³e czeñ -
stwa w ochro nie œro do wis ka oraz o oce nach od dzia ³y wa nia na œro do wis ko i or ga nach
ad mi ni stra cji w tym za kre sie trak to wa na jest prio ry te to wo przez Ra dê Mi ni strów i obe c -
nie znaj du je siê w fa zie uz go dnieñ miê dzy mi ni ste rial nych.

Po nad to prag nê pod kreœ liæ, i¿ czêœæ In sty tu cji Za rz¹ dza j¹ cych Re gio nal ny mi Pro -
gra ma mi Ope ra cyj ny mi za de cy do wa ³a o zmia nie ter mi nów na bo rów pro jek tów wy ³¹ cz -
nie w ra mach tych dzia ³añ, któ rych mia ³y do ty czyæ zmia ny w ww. Wy ty cz nych.
Ar gu men to wa no to oba wa mi przed wy st¹ pie niem sy tua cji, w któ rej IZ przy zna do fi -
nan so wa nie dla in we sty cji, któ ra w przy pad ku ewen tual nej kon tro li przez KE zo sta nie
za kwe stio no wa na z uwa gi na nie zgo d noœæ do ku men ta cji z wy mo ga mi dy rek ty wy Ra dy
nr 85/337/EWG z dnia 27 czer wca 1985 r. w spra wie oce ny skut ków wy wie ra nych
przez nie któ re przed siêw ziê cia pub li cz ne i pry wat ne na œro do wis ko na tu ral ne.

W opi nii MRR za wie sza nie kon kur sów nie jest uza sa d nio ne. Kon kur sy, któ re zo sta -
³y og ³o szo ne po win ny zo staæ roz strzy g niê te, na to miast przed pod pi sa niem umów o do -
fi nan so wa nie be ne fi cjen ci po win ni do sto so waæ do ku men ta cjê do wy mo gów w za kre sie
ochro ny œro do wi s ka. Po wy ¿ sze sta no wi s ko zo sta ³o przed sta wio ne In sty tu cjom Za -
rz¹ dza j¹ cym Re gio nal ny mi Pro gra ma mi Ope ra cyj ny mi w trak cie spo t ka nia w dniu
12 m a ja 2008 r.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, i¿ w sto sun ku do pier wot nie za pla no wa nych
har mo no gra mów uru cha mia nia kon kur sów w ra mach RPO nie za sz³y is tot ne zmia ny.
Pier wsze na bo ry pro jek tów zo sta ³y og ³o szo ne zgo d nie z wcze œ niej szy mi za ³o ¿e nia mi,
a ewen tual ne prze su niê cia w har mo no gra mie by ³y nie zna cz ne (1–2 mie si¹ ce).
W wiê k szo œci wo je wództw pro ces uru cha mia nia kon kur sów w RPO mia³ miej sce w I i II 
kwar ta le 2008 r. Osta t nim pro gra mem, w ra mach któ re go roz po czê to na bo ry wnios -
ków jest RPO Wo je wó dz twa Ma zo wiec kie go – pier wsze na bo ry wnios ków roz po czê ³y siê
30 czer wca br.

W od nie sie niu do ewen tual nych for mal nych utrud nieñ we wdra ¿a niu pro gra mów
ope ra cyj nych per spek ty wy fi nan so wej 2007–2013 up rzej mie in for mu jê, i¿ wszel kie
trud no œci, s¹ na bie ¿¹ co iden ty fi ko wa ne i nie zw³o cz nie po de jmo wa ne s¹ od po wie d nie
dzia ³a nia za rad cze. Te mu pro ce so wi s³u ¿y m.in. Miê dzy re sor to wy Ze spó³ do Spraw Wy -
ko rzy sta nia Fun du szy Struk tu ral nych i Fun du szu Spój no œci Unii Eu ro pej skiej, po wo -
³a ny Za rz¹ dze niem Pre ze sa ra dy Mi ni strów z dnia 28 kwiet nia br. W je go sk³ad
wcho dz¹ przed sta wi cie le in sty tu cji ucze stni cz¹ cych w re a li za cji Na ro do we go Pla nu
Roz wo ju na la ta 2004–2006 oraz Na ro do wych Stra te gi cz nych Ram Od nie sie nia na la ta
2007–2013. Do za dañ Ze spo ³u na le ¿y mo ni to ro wa nie po stê pu re a li za cji pro gra mów
ope ra cyj nych, pro gra mów In i cja tyw Wspól no to wych E¹ual i In ter reg IIIA oraz Stra te gii
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Wy ko rzy sta nia Fun du szu Spój no œci na la ta 2004–2006, a tak ¿e mo ni to ro wa nie po stê -
pu re a li za cji pro gra mów ope ra cyj nych wdra ¿a nych w ra mach Na ro do wych Stra te gi cz -
nych Ram Od nie sie nia 2007–2013. Po nad to, Ze spó³ za jmu je siê mo ni to ro wa niem
wy ko rzy sta nia œrod ków po li ty ki spój no œci w kon tek œ cie re a li za cji Stra te gii Liz boñ skiej
oraz op ra co wy wa niem roz wi¹ zañ s³u ¿¹ cych za pe wnie niu efek ty wnej ab sor pcji œrod -
ków z fun du szy struk tu ral nych i Fun du szu Spój no œci Unii Eu ro pej skiej.

W od nie sie niu do po zio mu wy ko rzy sta nia œrod ków eu ro pej skich w ra mach Na ro -
do we go Pla nu Roz wo ju 2004-2006 up rzej mie in for mu jê, i¿ w ma ju 2008 r. na rzecz be -
ne fi cjen tów fun du szy struk tu ral nych wy p³a co no naj wy ¿ sz¹ jak do tych czas w ska li
mie si¹ ca kwo tê, za no to wa n¹ w 2008 r., w wy so ko œci 770,8 mln z³. Naj wy ¿ szy po ziom
p³at no œci z kont pro gra mo wych mia³ miej sce w przy pad ku: Zin te gro wa ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Roz wo ju Re gio nal ne go (ZPORR) – 370,3 mln z³, SPO Trans port – 110,8
mln z³, SPO Roz wój Za so bów Lu dz kich – 99,4 mln z³. Tym sa mym, od po cz¹t ku uru -
cho mie nia pro gra mów do koñ ca ma ja br. prze ka za no be ne fi cjen tom po nad 25,4 mld z³, 
co sta no wi 85,6% alo ka cji fun du szy struk tu ral nych na la ta 2004–2006.

W ma ju br. stro na pol ska skie ro wa ³a do Ko mi sji Eu ro pej skiej (KE) wnios ki o re fun -
da cjê na kwo tê po nad 206,7 mln EUR, w tym o naj wiê k szej war to œci w ra mach: SPO
Wzrost Kon ku ren cyj no œci Przed siê biorstw – 76 mln EUR oraz ZPORR – 61 mln EUR.
War toœæ wnios ków o re fun da cjê skie ro wa nych do KE od po cz¹t ku uru cho mie nia pro -
gra mów osi¹g nê ³a tym sa mym po ziom 5,9 mld EUR, co sta no wi 68,5% do stêp nej alo -
ka cji.

Na zbli ¿o nym po zio mie przed sta wia siê war toœæ re fun da cji otrzy ma nych w ma ju br. 
ze stro ny KE – 184,7 mln EUR. Naj wy ¿ szy po ziom re fun da cji z KE mia³ miej sce w ra -
mach SPO Roz wój Za so bów Lu dz kich – 75,9 mln EUR oraz SPO Trans port – 66,2 mln
EUR. Od po cz¹t ku uru cho mie nia pro gra mów kwo ta re fun da cji osi¹g nê ³a po ziom 5,6
mld EUR, co sta no wi 65,1% do stêp nej alo ka cji.

Po ni¿ sze ta be le przed sta wia j¹ po ziom p³at no œci z kont pro gra mo wych w po szcze -
gól nych pro gra mach ope ra cyj nych oraz war toœæ œrod ków cer ty fi ko wa nych przez in sty -
tu cjê p³at ni cz¹ do KE i otrzy ma nej przez stro nê pol sk¹ re fun da cji w ra mach
per spek ty wy fi nan so wej 2004–2006.

Ta be la 1. P³at no œci z kont pro gra mo wych w po szcze gól nych pro gra mach ope ra cyj nych we d³ug sta nu

na ko niec ma ja br. (mln PLN)

PROGRAM OPERACYJNY
P³at no œci na ko -
niec ma ja 2008

P³at no œci na ko niec
ma ja 2008 ja ko % alo -

ka cji*

P³at noœæ w ma ju
20081

SPO WKP 3 128,5 72,3% 59,9

ZPORR

ERDF 8 449,9 96,6% 305,8

ESF 1 101,2 72,7% 64,5

OGÓ £EM 9551,1 93,1% 370,3

SPO Trans port 3 460,4 86,1% 110,8

SPO RZL 4 197,6 82,6% 99,4

SPO Re struk tu ry za cja 3 706,9 89,9% 86,0

SPO Ry bo ³ów stwo 443,1 63,5% 22,9

PO PT 78,7 80,4% 2,9

IW  EQUAL 357,2 77,2% 0,0
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Polska – Bia³oruœ – Ukraina** 103,0 78,8% 1,7

Polska – S³owacja** 36,0 99,1% 0,2

Polska – Meklemburgia –
Pomorze Prze d nie/Bran den -

bur gia

76,8 74,2% 2,3

Polska – Brandenburgia 87,7 84,4% 0,0

Polska – Saksonia 84,2 91,6% 9,8

Pol ska – Cze chy 56,6 91,0% 1,2

Polska – Litwa – Rosja
(ob wód ka li nin gra dz ki)

39,0 47,2% 3,4

OGÓ £EM 483,3 79,1% 18,6

OGÓ £EM 25406,8 85,6% 770,8

* Przy jê to kurs 1Î – 3,4564 PLN

** In sty tu cj¹ Za rz¹ dza j¹ c¹ jest stro na pol ska

•ród ³o: op ra co wa nie w³a s ne MRR

1 War toœæ p³at no œci w da nym mie si¹ cu sta no wi ró¿ ni cê war to œci p³at no œci na ko niec da ne go mie si¹ ca i war to -
œci p³at no œci na ko niec mie si¹ ca po prze d nie go.

Ta be la 2. War toœæ œrod ków cer ty fi ko wa nych przez in sty tu cjê p³at ni cz¹ do KE oraz otrzy ma nej przez

stro nê pol sk¹ re fun da cji w ra mach po szcze gól nych pro gra mów wg sta nu

na ko niec ma ja 2008 r. (EUR)

Pro gram

War toœæ z³o ¿o nych
wnio s ków do  KE

War toœæ
z³o ¿o nych 
wnio s ków 

ja ko %
zo bo -

wi¹ zañ
na la ta

2004–06

War toœæ re fun da cji z KE
War toœæ

re fun da cji
ja ko % zo -
bo wi¹ zañ
na la ta

2004–06

ogó ³em maj ogó ³em maj

ZPORR (w czê œci ERDF) 1 802 909 040 61 031 652 71,26% 1 741 876 660 0 68,85%

SPO WKP 792 821 544 76 003 759 63,37% 712 571012 0 56,96%

SPO Trans port 837 823 217 8 985 529 72,02% 827 744 219 66 208 327 71,15%

PO PT 19 323 158 1 208 100 68,27% 18 115 057 1 689 624 64,00%

Polska – Meklemburgia
– Pomorze Prze d nie/
Bran den bur gia

19 372 396 0 64,70% 18 352 910 0 61,29%

Pol ska / Kraj Zwi¹z ko wy 
Bran den bur gia 21 605 952 0 71,90% 20 688 833 0 68,85%

Wol ny Kraj Zwi¹z ko wy 
Sak so nia – Wo je wó dz -

two Dol no œl¹s kie

22 105 883 3 552 348 83,10% 18 180 579 0 68,34%

Pol ska – Re pu b li ka S³o -
wac ka*

13 449 340 0 67,24% 13 449 339 0 67,24%

Re pu b li ka Cze s ka – Pol -
ska

13 747 598 582 678 76,36% 8 822 110 0 49,00%
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Li t wa – Pol ska – Ob wód
Ka li nin gra dz ki Fed. Ro -
syj skiej**

12 425 106 0 51,94% 12 309 494 0 51,46%

Polska – Bia³oruœ – Ukraina 25 034 814 1 656 841 66,20% 23 377 973 0 61,82%

£¹ cz nie IW In ter reg 127 741 087 5 791 866 68,55% 115 181238 0 61,81%

£¹ cz nie ERDF 3 580 618 045 153 020 907 69,40% 3 415 488 186 67 897 950 66,20%

ZPORR (w czê œci ESF) 241 618 456 0 55,10% 200 962 029 0 45,83%

SPO RZL 995 059 184 0 67,69% 992 643 988 75 930 347 67,53%

IW EQual 94 229 715 9 809 917 70,35% 73 645 575 0 54,98%

£¹ cz nie ESF 1 330 907 355 9 809 917 65,16% 1 267 251 592 75 930 347 62,05%

SPO Re struk tu ry za cja... 886 175 296 43 892 697 74,30% 836 949 343 35 780 159 70,17%

£¹ cz nie EAGGF 886 175 296 43 892 697 74,30% 836 949 343 35 780 159 70,17%

SPO Ry bo ³ów stwo... 93 026 732 0 46,09% 77 251 025 5 078 792 38,27%

£¹ cz nie FIFG 93 026 732 0 46,09% 77 251 025 5 078 792 38,27%

Ogó ³em 5 890 727 427 206 723 520 68,53% 5 596 940 146 184 687 248 65,11%

* W przy pad ku pro gra mu Pol ska – Rep. S³o wac ka po da no sku mu lo wa n¹ war toœæ œrod ków cer ty fi ko wa nych

do KE oraz re fun da cji za ró wno dla stro ny pol skiej jak i s³o wac kiej.
** W od nie sie niu do pro gra mu IW IN TER REG Lit wa – Pol ska – Ob wód Ka li nin gra dz ki Fed. Ro syj skiej war toœæ

do ty czy wy dat ków pol skich zg³a sza nych przez IP stro nie li tew skiej.

•ród ³o: op ra co wa nie w³a s ne na pod sta wie da nych uzy s ka nych od in sty tu cji p³at ni czej w Mi ni ster stwie Fi na n sów.

Od no sz¹c siê do osta t niej czê œci py tañ do ty cz¹ cych za is t nie nia ko nie cz no œci zwro -
tu przez be ne fi cjen tów uzy s ka nych œrod ków unij nych i mo ¿ li wych przy czyn ta kich sy -
tu a cji, pra g nê po in for mo waæ, i¿ wy dat ko wa nie œrod ków po cho dz¹ cych z fun du szy
struk tu ral nych i Fun du szu Spój no œci pod le ga œcis ³ej kon tro li przede wszy s t kim ze
stro ny in sty tu cji kra jo wych, a ta k ¿e wspól no to wych. Kon tro le te pro wa dzo ne s¹ za ró w -
no przez in sty tu cje ucze st ni cz¹ ce we wdra ¿a niu po szcze gól nych pro gra mów, tj. In sty -
tu cje Za rz¹ dza j¹ ce, In sty tu cje Po œre d ni cz¹ ce, In sty tu cje Wdra ¿a j¹ ce, jak ró w nie¿
in sty tu cjê w³a œci w¹ ds. kon tro li wy ryw ko wej (Ge ne ral ny In spek tor Kon tro li Skar bo wej
re a li zu j¹ cy swo je za da nia za po œre d ni c twem Urzê dów Kon tro li Skar bo wej) oraz in sty -
tu cje spo za sy s te mu wdra ¿a nia fun du szy, tj. Urz¹d Za mó wieñ Pu b li cz nych, Naj wy ¿ sz¹
Iz bê Kon tro li.

W ter mi no lo gii do ty cz¹ cej pr o gra mów wspó³ fi nan so wa nych ze œr od ków ws pól no to -
wych fun k cjo nu je po jê cie „nie pra wid ³o wo œci” oraz „po de j rze nia nad u ¿y cia fi nan so we go”. 
Zgo d nie z pra wo daw stwem wsp ól no t o wym nie pra wid ³o wo œci¹ jest ja kie kol wiek na ru -
sze nie pr ze pi s ów pra wa wsp ól no to we go wy ni ka j¹ ce z dzia ³a nia lub za nie dba nia ze
stro ny pod mio tu go spo dar cze go, kt ó re spo wo do wa ³o lub mog ³o spo wo do waæ szko dê
w ogól nym bu d¿ e cie Ws pó l not Eu ro pej skich w zwi¹z ku z fi nan so wa niem nie u za sa dnio -
ne go wy dat ku z bu d¿ e tu Ws pó l no ty". Po de j rze nie nad u ¿y cia fi nan so we go oz na cza na -
to miast „nie pra wid ³o woœæ, któ ra pro wa dzi do wsz czê cia po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne -
go i/lub s¹ do we go na po zio mie kra jo wym w ce lu stwier dze nia za mie rzo ne go dzia ³a nia,
w sz cze gól no œci nad u ¿y cia fi nan so we go okre œ lo ne go w art. 1 ust. 1 lit. a Kon wen cji
w spra wie ochro ny in te r e sów fi nan so wych Ws pól not Eu ro pej skich”.

Nie pra wid ³o wo œci stwier dzo ne przy re a li za cji pro jek tów wspó³ fi nan so wa nych ze
œrod ków unij nych mo g¹ mieæ z je d nej stro ny cha rak ter œwia do me go dzia ³a nia w ce lu
wy ko rzy sta nia œrod ków wspól no to wych nie zgo d nie z ich prze zna cze niem (co mo¿ na
okreœ liæ ja ko „pró bê wy ³u dze nia”), jak ró w nie¿ mo g¹ mieæ cha rak ter nie za mie rzo ny
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(np. wy ni ka j¹ cy z nie w³a œci wej re a li za cji po stê po wa nia o udzie le nie za mó wie nia pub li cz -
ne go, b¹dŸ z nie zna jo mo œci prze pi sów). War to tak ¿e zwró ciæ uwa gê na fakt, i¿ nie ka ¿ dy 
przy pa dek wy st¹ pie nia nie pra wid ³o wo œci mu si wy ni kaæ bez po œre dnio z dzia ³a nia be -
ne fi cjen ta re a li zu j¹ ce go pro jekt. Ta ka sy tua cja mo ¿e za is t nieæ ró w nie¿ wsku tek na ru -
sze nia prze pi sów pra wa przez in ny pod miot za an ga ¿o wa ny w re a li za cjê da ne go
przed siêw ziê cia, np. wy bra ne go pod wy ko naw cê. Je dnak ¿e osta te cz na od po wie dzial -
noœæ za nie pra wid ³o we wy ko na nie pro jek tu le ¿y po stro nie be ne fi cjen ta, po nie wa¿ to on 
jest zo bo wi¹ za ny do pra wid ³o wej je go re a li za cji.

Wy kry cie nie pra wid ³o wo œci przez in sty tu cje kon tro lu j¹ ce po wo du je za sto so wa nie
san k cji okre œ lo nych w prze pi sach pra wa i umo wie o do fi nan so wa nie, w tym przede
wszy s t kim zwrot przez be ne fi cjen ta do tych czas otrzy ma nych œrod ków (je ¿e li ro dzaj
nie pra wid ³o wo œci prze ma wia za ta k¹ san k cj¹). Do ko na nie zwro tu mo ¿e na st¹ piæ po -
przez po tr¹ ce nie okre œ lo nej kwo ty z ko lej nej tran szy do ta cji (je œ li pro jekt nie zo sta³ je -
sz cze za ko ñ czo ny) lub po przez prze ka za nie œrod ków fi nan so wych przez be ne fi cjen ta
na wska za ny ra chu nek ban ko wy. W przy pad ku od mo wy zwro tu œrod ków, wo bec be ne -
fi cjen ta wszczy na ne jest po stê po wa nie win dy ka cyj ne.

Stwier dze nie nie pra wid ³o wo œci lub za is t nie nie po de jrze nia wy st¹ pie nia nie pra wid -
³o wo œci mo ¿e wi¹ zaæ siê z ko nie cz no œci¹ po in for mo wa nia Ko mi sji Eu ro pej skiej (tj. Eu -
ro pej skie go Urzê du ds. Zwal cza nia Nad u ¿yæ Fi nan so wych – franc. OLAF,
fun kcjo nu j¹ ce go w ra mach KE). Od chwi li przy st¹ pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej do 
koñ ca 2007 r. wy kry to 497 przy pad ków nie pra wid ³o wo œci do ty cz¹ cych per spek ty wy fi -
nan so wej 2004–2006, pod le ga j¹ cych ró wno czeœ nie obo wi¹z ko wi ra por to wa nia do KE
(tj. m.in. prze kra cza j¹ ce okreœ lo ne pro gi kwo to we – 4.000 EUR do dnia 31.12.2005 r.,
zaœ obe c nie próg 10.000 EUR lub sta no wi¹ ce tzw. sy tua cje szcze gól ne). Po nad po ³o wa
wszy s t kich nie pra wid ³o wo œci (57%) zo sta ³a wy kry ta przed do ko na niem p³at no œci na
rzecz be ne fi cjen tów. Na to miast nie pra wid ³o wo œci wy kry te po p³at no œci spo wo do wa ³y
wy p³a tê po nad 21,5 mln EUR. Do koñ ca gru dnia 2007 r. w ra mach ³¹ cz nej kwo ty nie -
pra wid ³o wo wy p³a co nych œrod ków be ne fi cjen ci do ko na li zwro tu pra wie 2,9 mln EUR,
co oz na cza, i¿ od zy s ka no 13% ca ³ej nie pra wid ³o wo wy p³a co nej kwo ty. Do od zy s ka nia
po zo sta je na dal kwo ta w wy so ko œci 18,6 mln EUR.

Szcze gó ³o we da ne do ty cz¹ ce nie pra wid ³o wo œci w po szcze gól nych pro gra mach z po -
dzia ³em na kwo ty wy kry te przed i po p³at no œci oraz kwo ty od zy s ka ne i po zo sta j¹ ce do
od zy s ka nia zo sta ³y za pre zen to wa ne w po ni¿ szej Ta be li 3.

Ta be la 3 Nie pra wid ³o wo œci zg³o szo ne do KE za okres 1.05.2004 r. – 31.12.2007r.

Pro gram/ Fun dusz

Iloœæ nie pra wid ³o wo œci
Kwo ta nie pra wid ³o wo œci

[EUR]
Kwo ta

od zy s ka na 

[EUR]

Kwo ta do

od zy s ka nia

[EUR]

zg³o -
szo -
nych
do  KE

przed
p³at no -

œci¹

po
p³at -

no œci

wy kry tych
przed p³at no -

œci¹

wy kry tych

po p³at no œci

ZPORR 201 89 112 10 266 939 14018551 1 347 264 12 671 287

SPO

Re struk tu ry za cja
193 161 32 6 443 246 690 278 186 406 503 872

SPO RZL 35 1 34 1 096 379 963 661 318 701 644 960

SPOT 25 21 4 6 960 008 4 180 483 366 4 180 117

Fun dusz Spój no œci 20 1 19 14 491 1 028 690 637 700 390 990

SPO WKP 9 7 2 3 455 561 169 564 0 169 564
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EQUAL 7 2 5 55 999 158912 123 945 34 967

IN TER REG 4 0 4 56 776 133 015 51 242 81 773

SPO Ry bo ³ów -

stwo... 2 1 1 20 249 182 882 182 882 0

PO PT 1 0 1 0 35 285 35 285 0

Su ma 497 283 214 28 369 648 21 561 321 2 883 791 18 677 530

•ród ³o: Departament Certyfikacji i Poœwiadczeñ Œrodków z UE, Ministerstwo Finansów.

Wœ ród naj czê œciej wy stê pu j¹ cych ro dza jów nie pra wid ³o wo œci mo ¿ na wy szcze gól niæ:
— przed sta wia nie fa³ szy wych lub sfa³ szo wa nych do ku men tów po twier dza j¹ cych re --

a li za cjê pro jek tu lub spe³ nia nie wa run ków do otrzy ma nia do fi nan so wa nia,
— przed sta wia nie do re fun da cji wy dat ków nie kwa li fi ko wal nych,
— na ru sze nia za sad za mó wieñ pu b li cz nych.
Naj wiê k sze kon se k wen cje fi nan so we po wo du j¹ nie pra wid ³o wo œci po wsta ³e w wy ni -

ku na ru sze nia za sad za mó wieñ pu b li cz nych. W oma wia nym okre sie do ty czy ³y one
kwo ty pra wie 27 mln EUR i sta no wi ³y 54% ³¹ cz nej kwo ty zg³o szo nych nie pra wid ³o wo -
œci. Ko lej ny mi ro dza ja mi nie pra wid ³o wo œci wg wiel ko œ ci za is t nia ³ych kon se k wen cji fi -
nan so wych s¹: sfa³ szo wa ne do ku men ty, wy dat ki nie kwa li fi ko wa ne, nie zre a li zo wa nie
pro jek tu, brak do ku men tów po twier dza j¹ cych po nie sie nie wy dat ków, nie pra wid ³o wo -
œci we wnio s ku o do fi nan so wa nie, nie prze strze ga nie wa run ków umo wy oraz nie pra -
wid ³o wo œci zwi¹ za ne z wnio s ka mi o p³at noœæ.

W od nie sie niu do pro gra mów ope ra cyj nych per spek ty wy 2007–2013 up rzej mie in -
for mu jê, ¿e ze wzglê du na wstêp ny etap re a li za cji, kon tro la pra wid ³o wo œci re a li zo wa -
nych w ich ra mach pro jek tów do pie ro siê roz po czy na. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym
do tych czas nie zo sta ³y wy kry te nie pra wid ³o wo œci zwi¹ za ne z re a li za cj¹ pro jek tów
zwi¹ za nych z okre sem pro gra mo wa nia 2007–2013.

Po zo sta jê w prze ko na niu, i¿ po wy ¿ sze in for ma cje w wy czer pu j¹ cy spo sób od po wia -
da j¹ na py ta nia po sta wio ne przez Pa na Se na to ra.

Z po wa ¿a niem
El¿ bie ta Bieñkowska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Czes ³a wa Ry sz ki

skie ro wa ne do mi ni stra kul tu ry i dzie dzi ctwa na ro do we go Bog da na Zdro jew skie go

Pa nie Mi ni strze!
Za ³o ¿o ne w 1870 r. przez W³a dy s³a wa Pla te ra Mu ze um Pol skie w Rap per swi -

lu w Szwaj ca rii, miej sce, w któ rym znaj du j¹ siê cen ne zbio ry o cha rak te rze
kul tu ral no -hi sto ry cz nym, od wie dza ne przez Po la ków z ca ³e go œwia ta, znaj -
du je siê obe c nie w trud nej sy tua cji. Mó wi siê na wet, ¿e tej za s³u ¿o nej pla ców -
ce gro zi lik wi da cja. Z ini cja ty wy bo wiem zrze sze nia „Pro Schloss”,
po pie ra ne go przez po wa¿ ne ugru po wa nia fi nan so we, pla nu je siê „lep sze za -
go spo da ro wa nie za mku” w Rap per swi lu. Pod uwa gê bra ne jest prze nie sie nie 
tu taj mu ze um miej skie go, co w kon sek wen cji gro zi ³o by eks mi sj¹ pol skiej pla -
ców ki.

Jak po da je An na Bu chmann, dy rek tor Mu ze um Pol skie go w Rap per swi -
lu, za pla no wa na przez gmi nê gro dz k¹ Rap per swi lu i mia sto Rap per swil -Jo na 
bu do wa w Rap per swi lu no wo czes ne go mu ze um miej skie go, tak zwa ne go
Bry ni Haus, zo sta ³a wstrzy ma na przez ut wo rzo n¹ na je sie ni ubieg ³e go ro ku
gru pê „Pro Schloss”. Choæ w³a œci ciel za mku, czy li gmi na gro dz ka Rap per swil, 
z któ r¹ To wa rzy stwo Przy ja ció³ Mu ze um Pol skie go ma umo wê na wy na jem
sal mu ze al nych, oraz ra da miej ska mia sta Rap per swil -Jo na nie po pie ra j¹
sta rañ gru py „Pro Schloss”, to groŸ ba lik wi da cji Mu ze um Pol skie go w tym
miej scu sta ³a siê bar dzo re al na.

Umo wa wy naj mu by ³a do tych czas, bez do dat ko wych for mal no œci, prze -
d³u ¿a na przez gmi nê gro dz k¹ co piêæ lat. Obe c na wy ga sa w 2011 r. i za k³a da
dwu let ni ter min wy po wie dze nia. Mo ¿e siê oka zaæ, ¿e Po la cy, któ rzy przez
dzie siê cio le cia w³o ¿y li zna cz ne su my pie niê dzy w ra to wa nie za gro ¿o ne go
ca³ ko wi t¹ de wa sta cj¹ za mku w Rap per swi lu (na przy k³ad ko sz ty osta t nie go
re mon tu w 1989 r. Po la cy po kry li w 80%), obe c nie zo sta n¹ po zba wie ni wp³y -
wu na dal sze za go spo da ro wa nie obie k tu.

W³a dze mia sta chcia ³y by utrzy maæ Mu ze um Pol skie w za mku, je dnak
zgo d nie z za sa da mi de mo kra cji bez po œre dnia ini cja ty wa zg³o szo na przez
miej sco wych oby wa te li mu si byæ pod da na pub li cz nej dys ku sji. Od bê dzie siê
ona 24 czer wca bie ¿¹ ce go ro ku. Wez m¹ w niej udzia³ przed sta wi cie le wszy s t -
kich za in te re so wa nych stron i wte dy roz strzyg nie siê spra wa przy sz³o œci na -
sze go mu ze um.

Pa nie Mi ni strze, up rzej mie pro szê, aby Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzi ctwa
Na ro do we go je sz cze moc niej w³¹ czy ³o siê w kam pa niê na rzecz utrzy ma nia
Mu ze um Pol skie go w rap per swil skim za mku. Wiem, ¿e mi ni ster stwo pro wa -
dzi re gu lar ne kon sul ta cje z par tne ra mi szwaj car ski mi, ale w tym mo men cie
naj wa¿ niej sze jest wspar cie mu ze um i za pe wnie nie o dal szej wspó³ pra cy
z nim.

Dy rek cja Mu ze um Pol skie go w Rap per swi lu zwró ci ³a siê do Po la ków
z pro œb¹ o pod pi sy wa nie kie ro wa nej do w³adz miej skich i do gmi ny Rap per swil
pe ty cji o utrzy ma nie pol skie go mu ze um. Tekst pe ty cji znaj du je siê na stro nie
in ter ne to wej www.rap per swil -ca stle.com/po l ish/ i tam te¿, za po œre dni ctwem
in ter ne tu, mo¿ na z³o ¿yæ swój pod pis.

Czes ³aw Ry sz ka
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OdpowiedŸ

War sza wa, 23 czer wca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
dziê ku jê za z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Czes ³a wa Ry sz kê Oœ wiad cze nie wy ra ¿a -

j¹ ce tros kê o Mu ze um Pol skie w Rap per swi lu i za nie po ko je nie dal sz¹ eg zy sten cj¹ tej
wy j¹t ko wo za s³u ¿o nej dla za cho wa nia pol skie go dzie dzi ctwa kul tu ro we go i to¿ sa mo œci
na ro do wej pla ców ki. Pro szê przy j¹æ za pe wnie nie, ¿e trwa j¹ ca od lat wspó³ pra ca z Mu -
ze um Pol skim w Rap per swi lu, in sty tu cj¹ cz³on kow sk¹ Sta ³ej Kon fe ren cji Mu ze ów, Bib -
lio tek i Ar chi wów Pol skich na Za cho dzie ma prio ry te to we zna cze nie dla Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go. Hi sto ria i efek ty tej wspó³ pra cy (w ra mach Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go „Dzie dzi ctwo Kul tu ro we”, Prio ry tet 3: Ochro na dzie dzi ctwa na ro do -
we go po za gra ni ca mi kra ju) zo sta ³y przed sta wio ne w mo jej od po wie dzi na wcze œ niej sze
Oœ wiad cze nie w tej spra wie Pa na Se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go.

Je dnak ¿e nie po koiæ mu si ak tu al na, nie ³at wa sy tua cja Mu ze um Pol skie go i je go dal -
sza eg zy sten cja w zam ko wych wnê trzach, ma j¹ ca 140-letni¹ hi sto ry cz n¹ tra dy cjê.
Spra wa, ze wzglê du na de li kat n¹ ma te riê, wy ma ga ostro¿ ne go i prze myœ la ne go dzia ³a -
nia. Nie wy ob ra ¿a my so bie sy tua cji, w któ rej Mu ze um mia ³o by opu œciæ mu ry hi sto ry cz -
nej sie dzi by. In ten cj¹ Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go jest utrzy ma nie
i wspie ra nie in sty tu cji emi gra cyj nych pro mu j¹ cych pol sk¹ kul tu rê, hi sto riê i tra dy cjê,
na ich w³a s nym grun cie, w ich uz na nych przez œro do wis ka miê dzy na ro do we i po lo nij -
ne, sie dzi bach. Per spek ty wa opu sz cze nia przez Mu ze um za mku rap per swil skie go wy -
wo ³a ³a wie le emo cji je dno cz¹c œro do wis ka dzia ³a j¹ ce dla za cho wa nia pol skie go
dzie dzi ctwa kul tu ro we go po za gra ni ca mi kra ju. Oczy wi sta ran ga tej spra wy spo wo do -
wa ³a pod jê cie wspól nych sta rañ dla ra to wa nia Mu ze um Pol skie go, pro wa dzo nych
przez MSZ, MKiDN, miê dzy na ro do we œro do wis ka twór cze i po lo nij ne.

Chcia³ bym do bit nie pod kreœ liæ, ¿e Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go
bê dzie na dal wspie raæ dzia ³al noœæ Mu ze um Pol skie go w Rap per swi lu. W bie ¿¹ cym
2008 r. pod jê to ko lej ne przed siêw ziê cia fi nan so wa ne ze wspo mnia ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go „Dzie dzi ctwo Kul tu ro we” (Prio ry tet 3: Ochro na dzie dzi ctwa na ro do we go po za 
gra ni ca mi kra ju), ob s³u gi wa ne go przez De par ta ment ds. Pol skie go Dzie dzi ctwa Kul tu -
ro we go za Gra ni c¹):

1. Przy go to wa nie pro jek tu no wej eks po zy cji mu ze al nej.

2. Re a li za cja fil mu do ku men tal ne go po œwiê co ne go Mu ze um Pol skie mu w Rap per swi --
lu w trzech wer s jach jê zy ko wych: pol skiej, nie miec kiej, an giel skiej (do wrzeœ nia
2008 ro ku).

3. Or ga ni za cja kon fe ren cji miê dzy na ro do wej „Kon fe de ra cja Bar ska, jej kon tek s ty
i tra dy cje”, w zwi¹z ku z 140. rocz nic¹ usta wie nia Ko lum ny Bar skiej „Pol skiej Ko --
lum ny Wol no œci” i 200. ro cz ni c¹ uro dzin za ³o ¿y cie la Mu ze um, W³a dy s³a wa hr.
Pla te ra (25–27 wrze œ nia br.).

4. Pra ce kon ser wa tor skie i re stau ra tor skie przy Ko lum nie Bar skiej oraz wspól nym
na grob ku W³a dy s³a wa i Ka ro li ny Pla te rów oraz Hen ry ka Bu kow skie go przed za m --
kiem (23.04–7.05.08).

5. In wen ta ry za cja zbio rów mu ze al nych.

6. Pra ce po rz¹d ko we i in wen ta ry za cyj ne za so bów ar chi wal nych.

7. Op ra co wa nie ka ta lo gu sta rych dru ków.

Na po wy ¿ sze za da nia Mi ni ster stwo udzie li Mu ze um Pol skie mu wspar cia fi nan so we -
go na ogól n¹ kwo tê 464 000 PLN. Po nad to w ma ju br. sta ra niem De par ta men tu ds. Pol -
skie go Dzie dzi ctwa Kul tu ro we go za Gra ni c¹ za koñ czo no pra ce kon ser wa tor skie
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i re stau ra tor skie przy Ko lum nie Bar skiej oraz wspól nym na grob ku W³a dy s³a wa i Ka ro -
li ny Pla te rów oraz Hen ry ka Bu kow skie go.

W od po wie dzi na do cie ra j¹ ce do Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi c twa Na ro do we go sy -
g na ³y w spra wie dal szych lo s ów fun k cjo nu j¹ ce go na za m ku rap per swil skim, w mar cu br.
do Szwaj ca rii uda ³a siê de le ga cja Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi c twa Na ro do we go,
w sk³ad kt ó r ej we szli ró w nie¿ przed sta wi cie le Am ba sa dy Rze czy po spo li tej Pol skiej
w Ber nie. Od by li oni se riê spo t kañ do ty cz¹ cych przy sz³o œci Mu ze um Pol skie go: z przed -
sta wi cie la mi To wa rzy stwa Pr zy ja c ió³ Mu ze um Pol skie go w Rap per swi lu, Pol skiej Fun -
da cji Kul tu ral nej „Li ber tas” w Rap per swi lu, oraz cz³on ka mi gru py „Pro Schloss”.
De le ga cja spo t ka ³a siê ró w nie¿ z w³a dza mi mia sta Jo na-Rapper swil i kan to nu
Sankt-Gal len. Przed sta wi cie le stro ny pol skiej za po z na li siê ze sta no wi s kiem ka ¿ dej ze
stron za in te re so wa nych przy sz³o œci¹ za m ku rap per swil skie go i Mu ze um oraz wy su nê li
ar gu men ty za po zo sta niem Mu ze um Pol skie go w Za m ku. Od po wia da j¹c na g³ó wne za -
rzu ty do ty cz¹ ce Mu ze um – ma ³o atrak cyj na eks po zy cja, nie wiel ka li cz ba zwie dza -
j¹ cych, brak pro g ra mów pro mo cyj no-edu ka cyj nych, przed sta wio no plan przed siêw ziêæ,
któ re zo sta n¹ sfi nan so wa ne w 2008 r. z fun du szy MKiDN. Na le ¿y za zna czyæ, ¿e pro jekt
no wej eks po zy cji bê dzie po wsta wa³ we wspó³ pra cy ze stro n¹ szwaj car sk¹ i kon sul to -
wa ny bê dzie z w³a dza mi mia sta Jo na-Rapper swil. Go to wa eks po zy cja zo sta nie za pre -
zen to wa na w 2009 r. W tej spra wie od by ³o siê w Rap per swi lu, w dniach 19–20 czer w ca
br., pier w sze spo t ka nie pol sko-szwaj car skiej ko mi sji op ra co wu j¹ cej no w¹ kon cep cjê Mu -
ze um Pol skie go, z udzia ³em Pa na Ro ber ta Ko stro, Dy rek to ra Mu ze um Hi sto rii Pol ski.

Chcia³ bym pod kre œ liæ, ¿e Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzi c twa Na ro do we go, do ce -
nia j¹c szcze gól ne zna cze nie tak za s³u ¿o nej pla ców ki ja k¹ jest Mu ze um Pol skie w Rap -
per swi lu, do ³o ¿y wszel kich sta rañ, aby we s przeæ jej dal sz¹ dzia ³al noœæ, a ta k ¿e
za pe w niæ no wo cze s n¹ for mê eks po zy cji i ochro ny zbio rów. Je d no cze œ nie pra g nê po in -
for mo waæ, ¿e zbli ¿ a j¹ ce siê ob cho dy ju bi le u szo we 140-le cia dzia ³al no œci pla ców ki od -
bê d¹ siê pod pa tro na tem Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzi c twa Na ro do we go. Mi ni ster stwo
Kul tu ry i Dzie dzi c twa Na ro do we go de kla ru je ta k ¿e wspar cie me ry to ry cz ne i fi nan so we
dla Mu ze um Pol skie go w la tach przy sz³ych.

Z na sze go pun ktu wi dze nia, kwe sti¹ naj is tot niej sz¹ w obe c nej chwi li jest u³o ¿e nie
w³a œci wych re la cji mie dzy w³a dza mi Fun da cji „Li ber tas” a To wa rzy stwem Przy ja ció³
Mu ze um Pol skie go w Rap per swi lu, zw³a sz cza, ¿e w obu tych pod mio tach obe c ni s¹
oby wa te le Szwaj ca rii. Ure gu lo wa nie po wy ¿ szych kwe stii bê dzie mia ³o de cy du j¹ ce zna -
cze nie dla przy sz³ej dzia ³al no œci Mu ze um Pol skie go w Rap per swi lu. Je dno czeœ nie
chcia³ bym pod kreœ liæ, ¿e zgo d nie z su ge sti¹ MZS w pub li cz nej de ba cie po œwiê co nej Mu -
ze um Pol skie mu 24 czer wca br. (wy mie nio nej w Oœ wiad cze niu) obe c ni by li je dy nie
przed sta wi cie le Am ba sa dy Rze czy po spo li tej Pol skiej w Ber nie. Or ga ni za to rem dys ku sji 
by ³y w³a dze mia sta Rap per swil, tak wiêc obe c noœæ ofi cjal ne go przed sta wi cie la Pol ski
mog ³a by po g³ê biæ wra ¿e nie in ge ren cji w nie zwyk le is tot ne dla Szwaj ca rów su we ren ne
pra wo do de cyz ji na po zio mie spo ³e cz no œci lo kal nej. Dys ku sja pub li cz na s³u ¿y ³a okreœ -
le niu sta no wisk przez po szcze gól ne gru py in te re sów. Z jej kon kluz ji wy ni ka, ¿e w chwi -
li obe c nej nie ma bez po œre dnie go za gro ¿e nia dla is t nie nia Mu ze um Pol skie go na za mku
rap per swil skim. Je dnak ¿e Mu ze um wy ma ga mo der ni za cji, pro mo cji, op ra co wa nia no -
wo czes nej for mu ³y je go dzia ³a nia, co ak ty w nie wspie ra MKiDN.

W pod kreœ lo n¹ po wy ¿ ej ko nie cz noœæ pro mo cji Mu ze um wpi sa ³a siê zna ko mi cie
osta t nia wi zy ta w Rap per swi lu de le ga cji MKiDN (20–22 czer wca) z udzia ³em Pa na To -
ma sza Mer ty, Pod se kre ta rza Sta nu: w dn. 20 czer wca br. do ko na no w Mu ze um Pol skim 
uro czy ste go ot war cia wy sta wy ar cheo lo gi cz nych ksi¹g in wen ta rzo wych da w ne go Prus -
sia-Museum „Oca lo na Hi sto ria Prus Wscho dnich” (ran gê wy da rze nia pod kreœ la ³a obe c -
noœæ wœród za pro szo nych go œci m.in. am ba sa do rów Nie miec: An drea sa von Ste chow
i Lit wy: Vy tau ta sa Plec kai ti sa oraz przed sta wi cie li Am ba sa dy Fe de ra cji Ro syj skiej
i Am ba sa dy Au strii w Ber nie); ró wno leg le za pre zen to wa no eks po zy cjê „Ta jem ni ce war -
szta tu da w nych mi strzów” przy go to wa n¹ przez Wy dzia³ Kon ser wa cji i Re stau ra cji Dzie³ 
Sztu ki Aka de mii Sztuk Piêk nych w War sza wie. Wy da rze nia te po win ny byæ ro zu mia ne
ja ko wy zna cz nik przy sz³ej ewo lu cji Mu ze um Pol skie go z pla ców ki stri cte mu ze al nej
w miê dzy na ro do we cen trum spot kañ i eu ro pej skich de bat in te lek tual nych.
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Po nad to prag nê po in for mo waæ, ¿e w dn. 20 czer wca br. w Ber nie od by ³o siê spot ka -
nie Pa na Mi ni stra Mer ty z Pa nem Yves Fis che rem, wi cedy rek to rem Fe de ral ne go Urzê -
du Kul tu ry (od po wie dni kiem Pod se kre ta rza Sta nu), któ re by ³o okaz j¹ do
za in te re so wa nia szczeb la fe de ral ne go pro ble mem Mu ze um Pol skie go w Rap per swi lu.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
z up. MI NI STRA KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO
Podsekretarz Stanu
Tomasz Merta
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Oœ wiad cze nie se na to ra Czes ³a wa Ry sz ki

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

Pa nie Mi ni strze!
Mo je oœ wiad cze nie zwi¹ za ne jest z ze rwa niem umo wy przez za rz¹d Na -

ro do we go Fun du szu Ochro ny Œro dow ska i Go spo dar ki Wo dnej z Fun da cj¹
„Lux Ve ri ta tis”, do ty cz¹ cej in we sty cji geo ter mal nej w To ru niu.

Fun da cja „Lux Ve ri ta tis" zo sta ³a po in for mo wa na przez za rz¹d Na ro do -
we go Fun du szu Ochro ny Œro do wis ka i Go spo dar ki Wo dnej o wy po wie dze niu
za war tej wcze œ niej umo wy, do ty cz¹ cej in we sty cji geo ter mal nych. Zgo d nie
z t¹ de cyz j¹, za rz¹d NFOŒiGW po sta no wi³ nie wy p³a caæ œrod ków za wy ko ny -
wa nie prac przy go to waw czych, za któ re po wi nien za p³a ciæ zgo d nie z wcze œ -
niej pod pi sa n¹ umo w¹. Zda niem pra wni ków, de cyz ja wy po wia da j¹ ca
umo wê nie ma od po wie d nie go umo co wa nia w pra wie.

Chcia³ bym wie dzieæ, ja kie by ³y po wo dy me ry to ry cz ne lub po za me ry to ry cz -
ne, z po da niem pod staw pra w nych, ze rwa nia umo wy do ty cz¹ cej in we sty cji geo -
ter mal nej. Czy ¿ by pra w d¹ by ³o, ¿e Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Œro do wi s ka
i Go spo dar ki Wo d nej roz wi¹ za³ umo wê z Fun da cj¹ „Lux Ve ri ta tis” pod pre tek -
stem, ¿e nie wy ka za ³a ona pra wa w³a s no œci do bu dyn ków kom plek su szkol no -
-aka de mic kie go? Z wstêp nych eks per tyz pra w nych wy ni ka, ¿e nie mia ³o to
¿a d ne go zna cze nia pra w ne go, czy s¹ one w³a s no œci¹ do to wa ne go, gdy¿ nie za -
le ¿ nie od te go sta no wi¹ za bez pie cze nie za war tej przez nie go umo wy.

By ³y pre zes za rz¹ du fun du szu, Ka zi mierz Kuj da, po twier dzi³, ¿e umo wa
miê dzy fun da cj¹ a fun du szem by ³a za wie ra na z naj wy ¿ sz¹ sta ran no œci¹.
Jak siê wy ra zi³: za cho wa liœ my szcze gól n¹ sta ran noœæ, wie le czyn no œci by ³o
ta kich, któ rych siê zwyk le nie sto su je. Przy k³a do wo, u be ne fi cjen ta, czy li Fun -
da cji „Lux Ve ri ta tis”, by ³a prze pro wa dzo na kon tro la po stê po wa nia prze tar go -
we go, któ ra nie stwier dzi ³a ¿a dnych nie pra wid ³o wo œci. To zna czy, ¿e
po stê po wa nie by ³o prze pro wa dzo ne pra wid ³o wo, a w przy pad ku fi nan so wa -
nia kra jo we go ta kich kon tro li siê nie ro bi. Ta kie kon tro le ro bi siê u be ne fi cjen -
tów, któ rzy ko rzy sta j¹ ze œrod ków unij nych: Fun du szu Spój no œci lub
struk tu ral ne go.

Za py tam: czy nie cho dzi ³o w tym przy pad ku tyl ko o to, ¿e by pod ja kim kol -
wiek po zo rem za blo ko waæ prze ka za nie na le¿ nej Fun da cji „Lux Ve ri ta tis”
kwo ty? Czy nie wska zu je na to no tat ka s³u¿ bo wa ze spot ka nia zwo ³a ne go
przez wi ce mi ni stra œro do wis ka Sta ni s³a wa Gaw ³ow skie go, któ re od by ³o siê
na je go ¿y cze nie 5 gru dnia 2007 r.? Mi n i s ter Gaw ³ow ski na ka za³ pra co wni -
kom NFOŒiGW pil ne zba da nie mo¿ li wo œci wy po wie dze nia anek su do umo wy
z Fun da cj¹ „Lux Ve ri ta tis” na po szu ki waw czy od wiert geo lo gi cz ny w To ru -
niu. Je œ li ta no tat ka jest pra w dzi wa, to we d³ug mnie pod wa ¿a ona za u fa nie
do or ga nów obe c nej w³a dzy, któ ra – kie ru j¹c siê so bie tyl ko wia do my mi
wzglê da mi po li ty cz ny mi – po tra fi ni sz czyæ cen ne ini cja ty wy i przed siêw ziê cia
oby wa tel skie.

Czy opi sa na de cyz ja o ze rwa niu umo wy ko re spon du je z wy ty cz ny mi Unii 
Eu ro pej skiej, któ re na k³a da j¹ na pañ stwa cz³on kow skie obo wi¹ zek zwiê k sze -
nia udzia ³u geo ter mii w po zy s ki wa niu al ter na ty wnych Ÿró de³ ener gii? Jak siê
wy da je, de cyz ja pre ze sa za rz¹ du NFOŒiGW jest sprze cz na nie tyl ko z we wnê trz -
nym pra wem kra ju cz³on kow skie go, ale  tak ¿e z pra wem wspól no to wym, co
wska zu je, ¿e obe c ny pol ski rz¹d nie prze strze ga usta wo daw stwa. Je ¿e li pio -
nier skie pro jek ty spo ty ka j¹ siê z tak pe³ nym nie chê ci przy jê ciem, trud no siê
dzi wiæ nis kie mu sta no wi wy ko rzy sta nia geo ter mii w na szym kra ju.

Jak to jest? Wi ce pre mier Wal de mar Paw lak po zy ty wnie wy po wia da siê
w spra wie ener gii po cho dz¹ cej z wód geo ter mal nych, a ró wno czeœ nie rz¹d
wstrzy mu je prze ka za nie Fun da cji „Lux Ve ri ta tis” œrod ków z Na ro do we go
Fun du szu Ochro ny Œro do wis ka i Go spo dar ki Wo dnej na od wier ty w po szu ki -
wa niu wód geo ter mal nych w To ru niu?

Czy mu szê do da waæ, ¿e od na wial ne Ÿród ³a ener gii po wo du j¹ zmniej sze -
nie ob ci¹ ¿eñ dla œro do wis ka miê dzy in ny mi z te go po wo du, ¿e przy pro duk cji
ener gii z tych Ÿró de³ nie uwal nia siê dwu tle nek wêg la? Je dno czeœ nie Pol ska,
któ ra otrzy ma ³a nis kie li mi ty emi sji dwu tlen ku wêg la, po trze bu je tej ener gii

13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008 r. 151



dla go spo dar ki. Wy st¹ pi liœ my do Ko mi sji Eu ro pej skiej o 284 mi lio nów t emi sji
ga zów, ale ta przy zna ³a nam tyl ko 208 mi lio nów t. W 2007 r. udzia³ ener gii
od na wial nej w ogól nej sprze da ¿y ener gii w Pol sce wy niós³ 4,3%, a we d³ug
usta leñ UE po ziom ten mia³ wy no siæ 5,1%. W zwi¹z ku  z tym pol skie fir my za -
p³a ci ³y ka rê 286 mi lio nów z³. Trzy ra zy wiê cej ni¿ w 2006 r. Za dwa la ta ener -
gia od na wial na ma sta no wiæ 7,5% ener gii sprze da nej w na szym kra ju. Ile
wy nio s¹ ka ry?

Ener gia geo ter mal na jest do sko na ³ym uzu pe³ nie niem za so bów ener ge ty cz -
nych kra ju i mo ¿e wp³y n¹æ na zwiê k sze nie na sze go bez pie czeñ stwa ener ge -
ty cz ne go. Je dnak dzia ³a nia rz¹ du, na przy k³ad wo bec to ruñ skiej in we sty cji,
wstrzy mu j¹ roz wój geo ter mii w Pol sce i mo g¹ przy czy niæ siê do te go, ¿e Pol -
ska nie wy ko rzy sta œrod ków UE za re zer wo wa nych na ten cel.

Pa nie Mi ni strze, czy rz¹d ma al ter na ty wny pro gram wy ko rzy sta nia geo -
ter mii, sko ro ta ki mi de cyz ja mi, po przez wzglê dy po li ty cz ne, usi ³u je siê
wstrzy maæ dzia ³a nia in we sty cyj ne par tne rom spo ³e cz nym? Czy fun dusz li -
czy siê z mo¿ li wo œci¹ wy st¹ pie nia przez fun da cjê z po wó dz twem od szko do -
waw czym  za stra ty spo wo do wa ne nie wy ko na niem umo wy przez ten
fun dusz?

O pra wo do po do b nych in we sty cji w Pol sce ubie ga j¹ siê ta k ¿e pod mio ty
z ka pi ta ³em za gra ni cz nym, a w zwi¹z ku z tym mo ¿ na po de j rze waæ, ¿e cho dzi
tu o eli mi no wa nie ka pi ta ³u pol skie go, o wy ci na nie kon ku ren cji. Czy to pra w da?

Pa nie Mi ni strze, pro szê mnie prze ko naæ, ¿e tak nie jest.

Czes ³aw Ry sz ka

Od po wie dŸ

War sza wa, 9.07.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

W od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Czes ³a wa Ry sz kê na 13. po -
sie dze niu Se na tu w dniu 5 czer w ca 2008 r., prze ka za ne przy piœ mie z dnia 12 czer w ca
2008 r. (znak: BPS/DSK-043-568/08) w spra wie wy po wie dze nia przez Za rz¹d Na ro do -
we go Fun du szu Ochro ny Œro do wi s ka i Go spo dar ki Wo d nej umo wy za war tej z Fun da cj¹
„Lux Ve ri ta tis”, do ty cz¹ cej in we sty cji geo ter mal nej, we d³ug po sia da nych kom pe ten cji
up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

De cy z ja o udzie le niu do fi nan so wa nia dla Fun da cji „Lux Veri ta tis” na ww. przed siê -
w ziê cie zo sta ³a pod jê ta przez Za rz¹d Na ro do we go Fun du szu w sty cz niu 2007 r. De cy z jê tê
Ra da Nad zor cza za twier dzi ³a w lu tym 2007 r. Kwo ta przy zna nej do ta cji wy no si ³a wów -
czas 12 224 200 z³.

Fun da cja, po mi mo za war cia sto so w nej umo wy do ta cji i po sia da nia de cy z ji ad mi ni -
stra cyj nych, nie wsz czê ³a pro ce du ry wy ³o nie nia wy ko naw cy i nie roz po czê ³a re a li za cji
ww. przed siê w ziê cia. Roz po czê ³a na to miast z ów cze s nym Za rz¹ dem Na ro do we go Fun -
du szu re ne go cja cje wa run ków za war tej umów, m.in. w za kre sie zmia ny for my za bez -
pie cze nia oraz zwiê k sze nia do fi nan so wa nia o 9 306 700 z³ (pi s mo Fun da cji z dnia
01.06.2007 r.), a osta te cz nie o 15 132 260 z³, tj. z 12 224 200 z³ do kwo ty 27 356 460 z³
(pi s mo z dnia 16.10.2007 r.).

W dniu 26.10.2007 r. Fun da cja wnios ³a o roz pa trze nie wnio s ku w ww. spra wie,
w zwi¹z ku z pil n¹ po trze b¹ roz strzy g niê cia prze tar gu (up ³y wa j¹ cy ter min), og ³o szo ne go
w try bie za mó wieñ pu b li cz nych w dniu 11.08.2007 r.
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W tym sa mym dniu (tj. 26.10.2007 r.) ów cze s ny Za rz¹d Na ro do we go Fun du szu
nad zo ro wa ny przez Pa na prof. Ja na Szy sz ko ja ko Mi ni stra Œro do wi s ka, pod j¹³ de cy z jê
o zwiê k sze niu do fi nan so wa nia – po mi mo bra ku wia ry go d ne go uza sa d nie nia wzro stu
ko sz tów przed siê w ziê cia i wy so ko œci do ta cji, przy nie zmie nia j¹ cym siê efek cie rze czo -
wym i eko lo gi cz nym, po mi mo bra ku de cy z ji zmie nia j¹ cej kon ce sjê oraz pro po no wa ne -
go przez Fun da cjê try bu wy ³o nie nia wy ko naw cy (zmia na z prze tar gu nie o gra ni czo ne go
na dia log kon ku ren cyj ny), a ta k ¿e po mi mo bra ku oce ny efek ty w no œci in we sty cji.

Ra da Nad zor cza z uwa gi na li cz ne w¹t pli wo œci, co do za sa d no œci tak zna cz ne go
wzro stu ko sz tów nie za twier dzi ³a tej de cy z ji 3 dni póŸ niej, pod czas po sie dze nia w dniu
29.10.2007 r. Po wy da niu przez or gan kon ce syj ny (Mi ni ster Œro do wi s ka), de cy z ji zmie -
nia j¹ cej kon ce sjê dla Fun da cji, co na st¹ pi ³o na stê p ne go dnia (30.10.2007 r.), Za rz¹d
Na ro do we go Fun du szu w tym sa mym dniu, pro ce do wa³ wnio sek w spra wie zwiê k sze -
nia do fi nan so wa nia i po no w nie pod j¹³ uchwa ³ê zwiê k sza j¹ c¹ do fi nan so wa nie o kwo tê
wnio s ko wa n¹ przez Fun da cjê, uchy la j¹c swo j¹ de cy z jê z dnia 26.10.2007 r.

Ra da Nad zor cza za twier dzi ³a zwiê k sze nie do fi nan so wa nia dla Fun da cji w dniu
06.11.2007 r., przy czym na le ¿y za zna czyæ, i¿ g³o so wa nie w tej spra wie zo sta ³o po prze -
dzo ne wy mia n¹ cz³on ka Ra dy Nad zor czej (o czym de cy do wa³ ów cze s ny Mi ni ster Œro do -
wi s ka, a obe c ny po se³ Pan Jan Szy sz ko).

Nad mie niam ró w nie¿, i¿ w No tat ce De par ta men tu Pra w ne go Mi ni ster stwa Œro do -
wis ka z dnia 12.11.2007 r., za war to sze reg w¹t pli wo œci for mal nych i me ry to ry cz nych,
co do za sa dno œci pod jê cia de cyz ji zwiêk sza j¹ cej do fi nan so wa nie na oma wia ne przed -
siêw ziê cie. Po z³o ¿e niu bar dzo la ko ni cz ne go wy jaœ nie nia w tych spra wach przez ów czes -
ne go Prze wo dni cz¹ ce go Ra dy Nad zor czej, Mi n i s ter Œro do wis ka pis mem z dnia
13.11.2007 r. uz na³, i¿ Uchwa ³a Ra dy Nad zor czej za twier dza j¹ ca zwiê k sze nie do fi nan -
so wa nia dla Fun da cji nie bu dzi za strze ¿eñ for mal nopra w nych co do tre œci i pra wid ³o -
wo œci pod jê cia.

Przed sta wio ne po wy ¿ ej oko li cz no œci do ty cz¹ ce de cy z ji zwiê k sza j¹ cej do fi nan so wa -
nie dla Fun da cji, a ta k ¿e nad zwy czaj ny tryb i czas ich po de j mo wa nia, jak ró w nie¿ da ta
pod pi sa nia anek su (15.11.2007 r.), tj. po opu b li ko wa niu wy ni ków wy bo rów, a je sz cze
przez za przy siê ¿e niem no we go Rz¹ du, œwiad cz¹ o po za me ry to ry cz nym cha rak te rze
pod jê tych de cy z ji przez ów cze s ny Za rz¹d i Ra dê Nad zor cz¹ Na ro do we go Fun du szu,
któ re Pan Mi ni ster prof. Jan Szy sz ko, ja ko nad zo ru j¹ cy dzia ³al noœæ Na ro do we go Fun -
du szu, za ak cep to wa³ i usan k cjo no wa³.

Mam na dzie jê, i¿ przed sta wio na wy ¿ ej kró t ka in for ma cja przy bli ¿y Pa nu Se na to ro -
wi oko li cz no œci, w ja kich po de j mo wa no de cy z jê o przy zna niu bar dzo du ¿ych œrod ków
pu b li cz nych, na przed siê w ziê cie, któ re go ce lem by ³o wy ko na nie prac po szu ki waw -
czo-roz po znaw czych, któ re nie da wa ³y 100% gwa ran cji po wo dze nia in we sty cji geo ter -
mal nej i nios ³y ze so b¹ ry zy ko, ¿e od kry te za so by bê d¹ zbyt skrom ne na ich
wy ko rzy sta nie do ce lów grzew czych. Za ³¹ cz ni kiem do ni niej szej od po wie dzi jest ze sta -
wie nie przed sta wia j¹ ce za kres, wy so koœæ do fi nan so wa nia, koszt i cel po do b nej in we -
sty cji, re a li zo wa nej przez Przed siê bior stwo Ener ge tyki Ciep l nej w Go sty ni nie przy
po ró w ny wal nej g³ê bo ko œci ot wo ru i efek cie eko lo gi cz nym.

Po ni ¿ ej przed sta wiam od po wie dzi na po sta wio ne py ta nia, za war te w oœ wiad -
cze niu.

1. Ja kie by ³y po wo dy me ry to ry cz ne lub po za me ry to ry cz ne (z po da niem pod staw pra w -
nych) ze rwa nia umo wy do ty cz¹ cej in we sty cji geo ter mal nej?

Za rz¹d Na ro do we go Fun du szu w dniu 26.05.2008 r., sto so w nie do art. 94 KC,
uz na³ Aneks nr 1/300/2007 z dnia 15.11.2007 r., do umo wy do ta cji
nr 91/2007/Wn-01/Fg-hg-DN/D z dnia 29.06.2007 r. na re a li za cjê przed siê w ziê cia
„Pra ce geo lo gi cz ne dla po szu ki wa nia i wstêp ne go usta le nia za so bów eks ploa -
ta cyj nych wód ter mal nych z ut w o rów wa pie nia mu szlo we go lub lia su w To ru niu
wraz z okre œ le niem wa ru n ków hy d ro ge o lo gi cz nych w zwi¹z ku z wt³a cza niem
wód do gó ro two ru w in ter wa le ut wo rów wa pie nia mu szlo we go lub lia su w To ru -
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niu – ot wór TG1” za nie wa ¿ ny w ca ³o œci ze wzglê du na nie wa ¿ noœæ za strze ¿o ne go
w art. 10 pkt 1 Anek su wa run ku za wie sza j¹ ce go, tj. „wy ka za nie przez Do to wa ne go
je go pra wa w³a s no œci do bu dy n ków kom plek su szkol no-aka de mic kie go, co mu si zna -
le Ÿæ od zwier cie d le nie w od pi sie po sta no wie nia s¹ du o do ko na nym wpi sie pra wa w³a -
s no œci do KW”.

Je d no cze œ nie ze wzglê du na nie wy wi¹ zy wa nie siê Fun da cji „Lux Veri ta tis” z obo wi¹z -
ków wy ni ka j¹ cych z Umo wy nr 91/2007/Wn-01/Fg-hg-DN/D z dnia 29.06.2007 r., tj:

1) nie roz po czê cie przed siêw ziê cia w ter mi nie umo wnym (§ 6 ust. 1 pkt. 2 Umowy, tj.
„je ¿e li Do to wa ny, lub oso ba dzia ³a j¹ ca w je go imie niu, nie re a li zu je przed siêw ziê cia 
zgo d nie z har mo no gra mem rze czo wo-fi nan so wym, sta no wi¹ cym za ³¹ cz nik nr 1 do
umo wy”),

2) nie do pe³ nie nie obo wi¹z ku okreœ lo ne go w § 6 ust. 1 pkt 5 w zwi¹z ku z § 2 ust. 2
Umo wy, tj. ,,nie u do stêp nia nie do ku men tów i nie u dzie la nie wy jaœ nieñ”;

Za rz¹d pod j¹³ de cy z jê o wy po wie dze niu przed mio to wej umo wy do ta cji w imie niu Na ro -
do we go Fun du szu.

2. Czy¿ by pra w d¹ by ³o, ¿e Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Œro do wis ka i Go spo dar ki Wo -
dnej roz wi¹ za³ umo wê z Fun da cj¹ „Lux Veritatis” pod pre tek stem, ¿e nie wy ka za ³a ona
pra wa w³a s no œci do bu dyn ków kom plek su szkolno-akademickiego?

Po wo dy roz wi¹ za nia umo wy przed sta wio no udzie la j¹c od po wie dzi na py ta nie nr 1.

3. Czy nie cho dzi ³o w tym przy pad ku tyl ko o to, ¿e by pod ja kim kol wiek po zo rem za blo -
ko waæ prze ka za nie na le¿ nej Fun da cji „Lux Ve ri ta tis” kwo ty?

Zwiê k sze nie bez zwrot ne go do fi nan so wa nia (do ta cja) o 15 132 260 z³ (z 12 224 200 z³
na 27 356 460 z³), na wy ko na nie je d ne go ot wo ru poszukiwawczo-rozpoznawczego
o g³ê bo ko œci pro jek to wa nej 2970 m, nie mia ³o uza sa dnie nia za ró wno eko no mi cz ne go
jak i me ry to ry cz ne go. Ot wór po wi nien byæ wy ko nany w stan dar do wym oru ro wa niu
sto so wa nym przy te go ty pu pra cach, zw³a sz cza, ¿e do pie ro po wy ko na niu te go od wier -
tu i sto so wnych prac ba daw czych mo¿ na by ³o by stwier dziæ przy dat noœæ po szu ki wa nej
ko pa liny dla ce lów grzew czych. Czyn ni kiem we ry fi ku j¹ cym koszt przed siêw ziê cia jest
zwyk le ce na ofer to wa wy ko naw cy wy ³o nio ne go w dro dze prze tar gu nie o gra ni czo ne go,
o czym Fun da cja by ³a in for mo wa na.

Pra wid ³o woœæ przy jê cia ta kie go try bu po stê po wa nia po twier dza do ta cja udzie lo na
ta k ¿e w 2007 r. na wy ko na nie po do b ne go od wier tu w Go sty ni nie (2734 m), gdzie bez -
zwrot ne do fi nan so wa nie za mknê ³o siê kwo t¹ w wy so ko œci 11 804 600 z³.

Nad mie niam je d no cze œ nie, ¿e nie mo ¿ na po sta wiæ zna ku ró w no œci po miê dzy udzie -
le niem do fi nan so wa nia, a wy p³a t¹ na le ¿ no œci za wy ko na nie przed siê w ziê cia. Zgo d nie
z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi, wy p³a ta œrod ków na stê pu je po wy ko na niu przed siê w ziê -
cia lub je go eta pu, o ile be ne fi cjent do trzy ma³ wa run ków umo w nych, ter mi nu re a li za cji 
i wy ko na³ pra ce zgo d nie z har mo no gra mem rze czo wo-fi nan so wym. W przed mio to wym
pro jek cie, wa run ki te nie zo sta ³y spe³ nio ne.

4. Czy nie wska zu je na to no tat ka s³u¿ bo wa ze spo t ka nia zwo ³a ne go przez wi ce mi ni stra 
œro do wi s ka Sta ni s³a wa Gaw ³ow skie go, któ re od by ³o siê na je go ¿y cze nie 5 gru d nia
2007 r.?

Na ro dowy Fun dusz prze zna cza j¹c œrod ki pub li cz ne na do fi nan so wa nie przed -
siêw ziêæ, ma obo wi¹ zek ich pra wid ³o we go i rze tel ne go wy dat ko wa nia. Bio r¹c pod uwa gê:

· brak efek ty wno œci przed siêw ziê cia, tj. udzie lo na do ta cja na wy ko na nie je d ne go
ot wo ru po szu ki waw cze go (I etap prac) w prze li cze niu na je d n¹ oso bê wy nios ³a by
72 950,56 z³, bez gwa ran cji i¿ wy ni ki pro wa dzo nych prac geo lo gi cz nych za pe wni¹
ocze ki wa nia Fun da cji w za kre sie wy daj no œcio wym i tem pe ra tu ro wym,

· zni ko m¹ iloœæ u¿y t ko wni ków, któ re mog ³y by po ten cjal nie ko rzy staæ z te go Ÿród ³a
ener gii (wg oœ wiad cze nia Fun da cji – 375 osób),
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· tryb i spo sób pro ce do wa nia przez ów czes ny Za rz¹d i Ra dê Nad zor cz¹ nad wnios --
kiem Fun da cji o zwiê k sze nie do fi nan so wa nia, co opi sa ne jest na wstê pie ni niej szej 
od po wie dzi,

· brak pro jek cji fi nan so wej oraz Ÿró de³ fi nan so wa nia wy ko na nia dru gie go ot wo ru
i elek tro wni,

· w¹t pli wo œci w za kre sie pra wid ³o wo œci po stê po wa nia Na ro do we go Fun du szu przy
wpro wa dza niu zmian w za war tym anek sie, oraz ar gu men ty przed sta wio ne w od --
po wie dzi na py ta nie nr 3.

Pan Sta ni s³aw Gaw ³ow ski ja ko Se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie Œro do wi s ka (or gan 
nad zo ru j¹ cy dzia ³al noœæ Na ro do we go Fun du szu) i Prze wo d ni cz¹ cy Ra dy Nad zor czej
Na ro do we go Fun du szu, mia³ z pun k tu wi dze nia in te re su pu b li cz ne go, nie tyl ko pra wo
ale i obo wi¹ zek, pod daæ we ry fi ka cji i kon tro li, dra sty cz ne i nie u za sa d nio ne zwiê k sze nie 
do fi nan so wa nia.

Tak wiêc, od nie sie nie siê Pa na Se na to ra do notatki ze spot ka nia, któ re od by ³o siê
w Mi ni ster stwie Œro do wis ka w dniu 5 gru dnia 2007 r., ma cha rak ter wy biór czy i nie
uw zglê dnia oko li cz no œci zwi¹ za nych ze zwiê k sze niem do fi nan so wa nia dla Fun da cji
„Lux Veri ta tis” na przed mio to we przed siêw ziê cie.

5. Czy opi sa na de cy z ja o ze rwa niu umo wy ko re spon du je z wy ty cz ny mi Unii Eu ro pej -
skiej, któ re na k³a da j¹ na pa ñ stwa cz³on kow skie obo wi¹ zek zwiê k sze nia udzia ³u geo -
ter mii w po zy s ki wa niu al ter na ty w nych Ÿró de³ ener gii?

Obo wi¹z kiem Za rz¹ du Na ro do we go Fun du szu jest wy dat ko wa nie œrod ków pu b li cz -
nych zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cym pra wem. Wy ty cz ne Unii Eu ro pej skiej do ty cz¹ zwiê k sze -
nia udzia ³u ener gii od na wial nej w sto sun ku do tra dy cyj nych Ÿró de³ ener gii, na to miast
nie na k³a da j¹ bez po œre d nio obo wi¹z ku zwiê k sze nia wy ko rzy sta nia ener gii ja k¹ nio s¹
ze so b¹ wo dy ter mal ne. Po nad to na le ¿y za u wa ¿yæ, i¿ przed siê w ziê cia ma j¹ ce na ce lu
wy ko rzy sta nie ener gii geo ter mal nej ze wzglê du na wy ma ga nia do ty cz¹ ce wy so ko za a -
wan so wa nej te ch no lo gii oraz do bre go roz po z na nia geo lo gi cz ne go s¹ je d n¹ z naj bar dziej 
skom pli ko wa nych i ko sz to w nych ga ³ê zi ener ge ty cz nych w Pol sce. Dla te go in we sty cje
opar te na wy ko rzy sta niu te go Ÿród ³a ener gii po win ny byæ re a li zo wa ne w ta kich przy -
pad kach, gdy jest to eko no mi cz nie uza sa d nio ne. Ró w no cze œ nie up rzej mie in for mu jê,
¿e wg oœ wiad cze nia Fun da cji iloœæ osób, któ re po ten cjal nie ko rzy sta ³y by z ener gii geo -
ter mal nej w To ru niu wy no si ³a by 375. Tak wiêc prze wi dy wa ny udzia³ oma wia nej geo -
ter mii, bê dzie mia³ zni ko my wp³yw na zwiê k sze nie wska Ÿ ni ka wy ko rzy sta nia ener gii
od na wial nej za ró w no w Pol sce, jak i kra jach cz³on kow skich.

6. W 2007 r. udzia³ ener gii od na wial nej w ogól nej sprze da ¿y ener gii w Pol sce wy niós³
4,3%, a we d³ug usta leñ UE po ziom ten mia³ wy no siæ 5,1%. W zwi¹z ku z tym pol skie fir -
my za p³a ci ³y ka rê 286 mi lio nów z³. Trzy ra zy wiê cej ni¿ w 2006 r. Za dwa la ta ener gia
od na wial na ma sta no wiæ 7,5% ener gii sprze da nej w na szym kra ju. Ile wy nio s¹ ka ry?

Je d nym z ce lów po li ty ki Rz¹ du Rze czy po spo li tej Pol skiej jest wspie ra nie wy ko rzy -
sta nia od na wial nych Ÿró de³ ener gii i uzy s ka nie 7,5% udzia ³u ener gii po cho dz¹ cej
z tych Ÿró de³ w bi lan sie ener gii pier wot nej w 2010 r. Usta wa – Pra wo ener ge ty cz ne
okre œ la g³ó wny me cha nizm wspar cia, ja kim jest sy s tem tzw. „zie lo nych cer ty fi ka tów”.
Roz wi¹ za nie to jest me cha ni z mem ryn ko wym sprzy ja j¹ cym roz wo jo wi ener ge ty ki od -
na wial nej. Je go is to t¹ jest na ³o ¿o ny na przed siê bior stwa ener ge ty cz ne, za j mu j¹ ce siê
sprze da ¿¹ ener gii elek try cz nej od bior com ko ñ co wym, obo wi¹ zek uzy s ka nia i przed sta -
wie nia do umo rze nia Pre ze so wi Urzê du Re gu la cji Ener ge ty ki okre œ lo nej ilo œci œwia -
dectw po cho dze nia ener gii elek try cz nej wy two rzo nej w od na wial nych Ÿród ³ach ener gii,
b¹dŸ ui sz cze nia op ³a ty za stêp czej. Roz dzie le nie œwia dectw po cho dze nia ener gii elek -
try cz nej wy two rzo nej w od na wial nych Ÿród ³ach od fi zy cz nej ener gii umo ¿ li wi ³o ob rót na 
gie³ dzie to wa ro wej pra wa mi ma j¹t ko wy mi wy ni ka j¹ cy mi z tych œwia dectw.

Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sze na le ¿y stwier dziæ, i¿ przy wo ³a na w ww. py ta niu kwo ta
za p³a co nych „kar” w wy so ko œci 286 mln z³ jest praw do po dob nie wiel ko œ ci¹ op ³at za -
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stêp czych ui sz czo nych w 2007 r. Jak usta lo no bo wiem w trak cie ro bo czej kon sul ta cji
z przed sta wi cie lem Urzê du Re gu la cji Ener ge ty ki, urz¹d ten od no to wa³ w ro ku 2007
ui sz cze nie z ty tu ³u op ³at za stêp czych kwo ty oko ³o 285,9 mln z³ (da ne te ma j¹ cha rak ter 
wstêp ny). Po wy ¿ sza zbie¿ noœæ kwot po zwa la za tem przy j¹æ, i¿ po jê cie „kary”, o któ rej
mo wa w przed mio to wym py ta niu, na le ¿y uto¿ sa miaæ z po jê ciem „op ³a ty za stêp czej”.
Jak wska za no po wy ¿ ej, op ³a ta za stêp cza jest na to miast je d nym z ele men tów is t nie -
j¹ ce go w Pol sce sy s te mu wspar cia od na wial nych Ÿró de³ ener gii. Ui sz cze nie tej op ³a ty
sta no wi bo wiem al ter na ty wn¹ (w sto sun ku do uzy s ka nia i przed sta wie nia do umo rze -
nia Pre ze so wi URE okreœ lo nej ilo œci œwia dectw po cho dze nia) for mê re a li za cji przed -
mio to we go obo wi¹z ku i tyl ko od ob jê te go tym obo wi¹z kiem przed siê bior stwa
ener ge ty cz ne go za le ¿y, w ja ki spo sób go wy pe³ ni. Tym sa mym trud ne jest okreœ le nie,
ile z tych przed siê biorstw i w ja kim za kre sie bê dzie siê de cy do wa ³o w przy sz³o œci na
ui sz cze nie op ³a ty za stêp czej.

7. Pa nie Mi ni strze, czy rz¹d ma al ter na ty w ny pro gram wy ko rzy sta nia geo ter mii, sko ro
ta ki mi de cy z ja mi, po przez wzglê dy po li ty cz ne, usi ³u je siê wstrzy maæ dzia ³a nia in we sty -
cyj ne par t ne rom spo ³e cz nym?

W zwi¹z ku z przy jê ty mi w mar cu 2007 r. kon klu z ja mi UE do ty cz¹ cy mi pa kie tu
ener ge tycz no-kli ma tycz ne go, a w szcze gól no œci zwiê k sze nia udzia ³u ener gii od na wial -
nej w bi lan sie ener gii fi nal nej ca ³ej UE do 20%, trwa j¹ pra ce nad no w¹ dy rek ty w¹
w spra wie wy ko rzy sta nia ener gii ze Ÿró de³ od na wial nych. W ra mach dy rek ty wy m.in.
zo sta nie okre œ lo ny ob li ga to ryj ny dla na sze go kra ju cel do ty cz¹ cy udzia ³u ener gii ze Ÿró -
de³ od na wial nych w bi lan sie ener gii fi nal nej (cel pro po no wa ny w pro jek cie dy rek ty wy
to 15%) i do pie ro po jej przy jê ciu przez Par la ment Eu ro pej ski, roz po cz n¹ siê dzia ³a nia
zwi¹ za ne z jej trans po zy cj¹ do pol skie go pra wa. Po nad to up rzej mie in for mu jê, i¿ al ter -
na ty wê dla wy ko rzy sta nia ener gii geo ter mal nej sta no wi¹:

— ener gia uzy s ki wa na z bio ma sy,
— wy ko rzy sta nie ener gii wia tru,
— wy ko rzy sta nie ener gii wo d nej,
— ener gia s³o ne cz na.

8. Czy fun dusz li czy siê z mo ¿ li wo œci¹ wy st¹ pie nia przez fun da cjê z po wó dz twem od -
szko do waw czym za stra ty spo wo do wa ne nie wy ko na niem umo wy przez ten fun dusz?

Na ro do wy Fun dusz, pro wa dz¹c dzia ³al noœæ w za kre sie udzie la nia po mo cy fi nan so wej
za bez pie cza swo je ro sz cze nia z ty tu ³u ewen tu al nie nie pra wid ³o we go wy ko na nia umów.
Nie je d no krot nie pro wa dzo ne s¹ po stê po wa nia w spra wach de cy z ji po de j mo wa nych przez
Za rz¹d Fun du szu, któ rych be ne fi cjen ci nie ak cep tu j¹ i wy stê pu j¹ na dro gê s¹ do w¹. Na ro -
do wy Fun dusz nie pla nu je œrod ków na wy p³a ty od szko do wañ, je d na k ¿e, je œ li wy rok s¹ du
jest nie ko rzy st ny dla Fun du szu, Fun dusz po no si wte dy za s¹ dzo ne ko sz ty.

9. O pra wo do po do b nych in we sty cji w Pol sce ubie ga j¹ siê ta k ¿e pod mio ty z ka pi ta ³em
za gra ni cz nym, a w zwi¹z ku z tym mo ¿ na po de j rze waæ, ¿e cho dzi tu o eli mi no wa nie ka -
pi ta ³u pol skie go, o wy ci na nie kon ku ren cji. Czy to pra w da?

Po sta wio na przez Pa na Se na to ra te za jest nie pra w dzi wa i zbyt da le ko id¹ ca. Na ro -
do wy Fun dusz jak i Mi ni ster stwo Œro do wi s ka nie s¹ in sty tu cja mi mo g¹ cy mi eli mi no -
waæ ka pi ta³ pol ski i wy ci naæ kon ku ren cjê. Ma j¹ na to miast pra wo i obo wi¹ zek
rze tel ne go i zgo d ne go z pra wem wy dat ko wa nia œrod ków pu b li cz nych, a tym sa mym
wy ma gaæ od be ne fi cjen tów: efek ty w no œci eko lo gi cz nej, eko no mi cz nej i ko sz to wej fi -
nan so wa nych przed siê w ziêæ.

Po nad to po zwa lam so bie za u wa ¿yæ, i¿ in we sty cja geo ter mal na re a li zo wa na w Go -
sty ni nie, do fi nan so wa na ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu, o któ rej wcze œ niej nad -
mie ni ³em jest pro wa dzo na przez pol skie go in we sto ra – Przed siê bior stwo Ener ge ty ki
Ciep l nej w Go sty ni nie Sp. z o.o.
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Za ³¹ cz nik

Ze sta wie nie po ró wnaw cze do ty cz¹ ce przed siêw ziêæ geo ter mal nych w To ru niu 
i Go sty ni nie

W 2007 r. dwa pod mio ty wy st¹ pi ³y do Na ro do we go Fun du szu o do fi nan so wa nie wy -
ko na nia pier w sze go ot wo ru z tzw. du b le tu, na wa run kach okre œ lo nych kon ce sja mi wy -
da ny mi przez mi ni stra w³a œci we go ds. œro do wi s ka. Ce lem prac roz po znaw czo-po szu ki -
waw czych (od wiert i ba da nia geo lo gi cz ne) jest w obu przy pad kach okre œ le nie wa ru n ków
z³o ¿o wych tj. tem pe ra tu ry, wy daj no œci i ja ko œci (mi ne ra li za cji) wód.

Od wier ty zlo ka li zo wa ne s¹ na tzw. Ni ¿u Pol skim, gdzie wg „Ad a su wód geo ter mal -
nych” wy stê pu j¹ po ten cjal ne za so by tej ko pa li ny.

1) Ot wór w Go sty ni nie za pro jek to wa no pod k¹ tem mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia wo dy
z ut wo rów ju raj skich, na po trze by przy sz³ej in we sty cji pn. Ter my Go sty ni ñ skie
przy uzy s ka niu pa ra me trów z³o ¿o wych mi ni mal nych, a przy wa run kach prze kra --
cza j¹ cych mi ni mal ne za k³a d a ne pa ra me try, ró w nie¿ pod k¹ tem wy ko rzy sta nia do
ce lów grzew czych.

2) Ot wór w To ru niu zo sta³ za pro jek to wa ny pod k¹ tem okre œ le nia mo ¿ li wo œci wy ko --
rzy sta nia wo dy na po trze by grzew cze i ewen tu al nie wy twa rza nia ener gii elek try cz --
nej na po trze by Wy ¿ szej Szko ³y Kul tu ry Spo ³e cz nej i Me dial nej w To ru niu. Przy wy --
ni kach ba dañ nie spe³ nia j¹ cych ocze ki wañ tem pe ra tu ro wych i wy daj no œcio wych –
wy ko rzy sta nie na ce le re kre a cyj ne. W ra mach przed siê w ziê cia prze wi dzia no roz --
po z na nia warstw:
— ju raj skich (m³od szych, p³y cej za le ga j¹ cych) o po ten cjal nie ko rzy st niej szych pa --

ra me trach wy daj no œcio wych i spe³ nia j¹ cych mi ni mal ne ocze ki wa nia tem pe ra --
tu ro we,

— tria so wych (star szych, g³ê biej za le ga j¹ cych) o po ten cjal nie ko rzy st niej szych pa --
ra me trach tem pe ra tu ro wych lecz s³ab szych wy daj no œcio wo z praw do po do bie --
ñ stwem na wier ce nia warstw su chych.

Wy szcze gól nie nie
To ruñ Go sty nin

wg umowy wg anek su wg umo wy wg anek su

Koszt (z³) 13.114.200 29.349.280 14.401.610 14.401.610

Do ta cja (z³) 12.224.200 27.356.460 11.804.600 11.804.600

% udzia³ NF w ko sz cie 93,21 93,21 81,97 81,97

G³ê bo koœæ od wier tu (m) 3050±10% 2970±0% 2660±10 % 2734

Oru ro wa nie stan dard
stan dard I fi ber glass 

(ok.400 m)
stan dard

stan dard z za -
bez pie cze niem
an ty ko ro zyj -
nym MDPE

(ok. 2000 m)

In ne in for ma cje

Da ta przy zna nia do fi nan so -

wa nia

Uchwa ³a Za rz¹ du nr B/6/11/2007

z dnia 30.01.2007 r. Uchwa ³a RN

nr 15/07 z dnia 12.02.2007 r.

Uchwa ³a Za rz¹ du
nr B/35/14/2007 z dnia

14.08.2007 r.

Uchwa ³a RN nr 111 /07 z dnia
11.09.2007 r.

Da ta roz po czê cia przed siê-
w ziê cia, w tym wyko na nia
od wier tu

lu ty/ma rzec 2008

(roz po czê to pra ce przy go to waw cze, nie
roz po czê to wy ko ny wa nia od wier tu)

sier pieñ/wrze sieñ 2007

(pra ce przy go to waw cze i od wiert)
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Za koñ cze nie od wier tu sty czeñ 2008

Ter min roz po czê cia prac

usta lo ny w kon ce sji
do dnia 21.04.2008 do dnia 31.12.2007

Wa¿ noœæ kon ce sji 4 la ta 3 la ta

Za sto so wa ny tryb wy ³o nie -

nia wy ko naw cy
di a log kon ku ren cyj ny prze targ nie o gra ni czo ny

Mi ni mal na wy daj noœæ za -

k³a da na (m3/h) 60 100

Wy daj noœæ uzy s ka na (m3/h) 120

Mi ni mal na tem pe ra tu ra
ocze ki wa na (oC)

 60oC przy Q =130 m3/h 85-90oC przy

Q = 60 m3/h
60

Tem pe ra tu ra za re jestr. (oC) 84

Efekt rze czo wy

przed siê w ziêæ

wa rian to wo:
do ku men ta cja hyd ro geo lo gi cz na przy

po zy ty wnych wy ni kach prac geo lo gi cz -
nych

do ku men ta cja geo lo gi cz na przy
ne ga ty wnych wy ni kach

do ku men ta cja hyd ro geo lo gi cz na 
(po zy ty wne wy ni ki prac

geo lo gi cz nych)

Od bior cy ener gii pen sjo na riu sze WSZKSiM – 375 osób Mia sto Go sty nin

Z do stêp nych eks per tyz i op ra co wañ wy ni ka, ¿e po moc z Na ro do we go Fun du szu
dla ot wo ru w To ru niu w prze li cze niu na je dno stkê wspar cia ener gii teo re ty cz nie uzy s -
ka nej z od wier tu, wy nie sie 60,99 [z³/TWh]. Na tle in nych be ne fi cjen tów, dla któ rych ta -
kie je dno stki wspar cia wy no sz¹ przy k³a do wo:

— 29,42 [z³/TWh] dla mia sta Du szni ki Zdrój,
— 24,47 [z³/TWh] dla Geo termii Pod ha lañ skiej,
— 8,03 [z³/TWh] dla Geo ter mii Star gard Szcze ciñ ski,
— 6,99 [z³/TWh] dla Przed siê bior stwa Ener ge ty ki Ciep lnej w Go sty ni nie,
— 2,55 [z³/TWh] dla Geo ter mii Uni cjów,

ww. je dno stka wspar cia na wy ko na nie od wier tu w To ru niu jest naj wiê k sza w ka te go -
riach ab so lut nych jak i w re la cji dla pla no wa nych efek tów rze czo wych, co ob ra zu je po -
wy ¿ sze ze sta wie nie

(*TWh – te ra wa to go dzi na – je d no st ka wie lo kro t na je d no st ki ener gii. 1 TWh = 10 9 kWh).

MI NI STER ŒRO DO WIS KA
Ma ciej No wic ki

158 13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008 r.



Oœ wiad cze nie se na to ra Czes ³a wa Ry sz ki

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Jak mi wia do mo z in for ma cji Pa ni mi ni ster stwa, za trzy la ta ma zo staæ

wy da ny pol sko -nie miec ki pod rê cz nik do hi sto rii. Je go idea zo sta ³a pod jê ta
przez mi ni strów spraw za gra ni cz nych Pol ski i Re pub li ki Fe de ral nej Nie miec
– Ra dos ³a wa Si kor skie go i Fran ka -Wal te ra Stein meie ra. Im pul sem do tej ini -
cja ty wy by ³o wy da nie pier wsze go to mu wspól ne go fran cus ko -nie miec kie go
pod rê cz ni ka do na u cza nia hi sto rii.

Wiem, ¿e pi szê o czymœ, co do pie ro jest za mie rze niem, je dnak z wy po wie -
dzi – g³ó wnie po li ty ków PO – wy ni ka, ¿e pod rê cz nik po wsta je po to, aby m³o -
dzie ¿y pol skiej i nie miec kiej po móc bu do waæ wspól n¹ przy sz³oœæ, swe go
ro dza ju most po ko leñ, po pra wiaæ kli mat do brych sto sun ków po li ty cz nych, go -
spo dar czych.

We d³ug wi ce mi ni stra edu ka cji Krzy szto fa Sta now skie go, pol sko -nie miec -
ki pod rê cz nik do hi sto rii zo sta nie wy da ny w 2011 r. Ma on sk³a daæ siê
z trzech, czte rech to mów, z któ rych pier wszy obe jmie okres od œre dnio wie cza
do cza sów no wo ¿yt nych. Z in nych wy po wie dzi mi ni stra Sta now skie go wy ni -
ka ³o by, ¿e Pol ska i Nie mcy ma j¹ ja k¹œ wspól n¹ hi sto riê. Jak s¹ dzê, cho dzi
w pod rê cz ni ku o wspól ne wy jaœ nie nie naj trud niej szych frag men tów na szych
dzie jów.

Je œ li tak, to nie mo ¿e to byæ wspól ny pod rê cz nik, po nie wa¿ nie roz strzyg -
nie my w nim kwe stii spor nych. Obie stro ny ma j¹ prze cie¿ zu pe³ nie in ny po -
gl¹d na dzie je. Dla te go tu nie trze ba ni cze go uz ga dniaæ, tu nie mo ¿e byæ
¿a dnej p³a sz czyz ny po ro zu mie nia, po nie wa¿ zmie rza li byœ my w pod rê cz ni ku
w kie run ku prze mil czeñ, czy li te go, co na zy wa my po li ty cz n¹ po pra w no œci¹
w prze strze ni hi sto ry cz nej, a po li ty cz na po pra w noœæ w na u ce to nic in ne go
jak za ka muf lo wa ne k³am stwo.

W nor mal nych wa run kach kwe stie spor ne roz strzy ga siê na po zio mie na -
u ko wym, czy li po win na nam wy star czyæ rze tel na dys ku sja pol skich i nie -
miec kich hi sto ry ków na trud ne te ma ty, a nie two rze nie pod rê cz ni ka,
w któ rym bê d¹ prze mil cze nia i po li ty cz ne ge sty. Mam, nie ste ty, nie dob re
prze czu cia, ¿e obe c nie w œro do wis ku rz¹ do wym is t nie je ogrom na pre sja po li -
ty cz na, aby za wszel k¹ ce nê za wrzeæ z Nie mca mi kom pro mis w dzie dzi nie hi -
sto rii, a je dno czeœ nie we sprzeæ trwa j¹ c¹ w Niem czech kam pa niê wy bie la nia
na ro du nie miec kie go z po pe³ nio nych w cza sie II woj ny œwia to wej zbro dni.

Kie dy ob ser wu je siê to, co dzie je siê w Niem czech, wi daæ sil ne par cie, aby 
na kan wie dru go wo jen nych kwe stii zbu do waæ tak zwa n¹ no w¹ to¿ sa moœæ
hi sto ry cz n¹, no w¹ to¿ sa moœæ na ro do w¹. W³a œ nie na tej p³a sz czyŸ nie kreu je
siê no wy nie miec ki pa trio tyzm oraz po czu cie wspól no ty. I to jest coœ nie by wa -
³e go, po nie wa¿ Nie mcy, któ re przez ca ³e la ta by ³y s³u sznie okreœ la ne mia nem
zbro dni czych w cza sie II woj ny œwia to wej, w tej chwi li chc¹ ze pchn¹æ nie co
na mar gi nes w³a s n¹ wi nê za zbro dnie, prze rzu ciæ j¹ miê dzy in ny mi na bar ki
pol skie. Ta ki jest plan bu do wy tak zwa ne go Cen trum Wy pê dzo nych. Te raz,
¿e by nie dra¿ niæ Po la ków, zmie nio no je go na zwê na Wi do cz ny Znak.

Po wró cê do pod rê cz ni ka. Mam na dzie jê, ¿e bê dzie on s³u ¿y³ na u cza niu hi -
sto rii, a nie bê dzie to pol sko -nie miec ka wspól na wer s ja wy da rzeñ. Obyœ my
nie po œwiê ci li pol sko œci dla re la ty wi sty cz nej ideo lo gii.

Czes ³aw Ry sz ka
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OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.23

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
z za in te re so wa niem za po z na ³am siê z tre œci¹ oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na

Se na to ra Czes ³a wa Ry sz kê na 13. po sie dze niu Se na tu w dniu 5 czer w ca 2008 r. do ty -
cz¹ ce go pro jek tu pol sko-nie miec kie go pod rê cz ni ka do na u ki hi sto rii.

Mu szê przy znaæ, ¿e je s tem za sko czo na tre œci¹ oœ wiad cze nia. Oœ wiad cze nie to za -
wie ra kil ka stwier dzeñ i sfor mu ³o wañ, któ re w ¿a d nej mie rze nie znaj du j¹ uza sa d nie -
nia i po twier dze nia, a wy ni ka j¹ z bra ku in for ma cji lub ich nie w³a œci we go
in ter pre to wa nia. Dla te go te¿ po zwo lê so bie przed sta wiæ po ni ¿ ej in for ma cje, ko men ta -
rze i wy ja œ nie nia do tre œci za war tych w wy st¹ pie niu Se na to ra Cz. Ry sz ki.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e za sa d ni czym ce lem wspól ne go pol sko-nie miec kie go pro -
jek tu jest op ra co wa nie i wy da nie pod rê cz ni ka do na u ki hi sto rii, któ ry bê dzie prak ty cz -
nie wy ko rzy sty wa ny w pol skich i nie miec kich szko ³ach na lek cjach hi sto rii lub
przed mio tów spo³ecz no-po li tycz nych. Pod rê cz nik bê dzie wspól ny w tym sen sie, ¿e bê -
dzie op ra co wa ny przez pol skich i nie miec kich hi sto ry ków, na u kow ców i dy dak ty ków;
po szcze gól ne za ga d nie nia i par tie ma te ria ³u bê d¹ op ra co wy wa ne przez pol skie i/lub
nie miec kie ze spo ³y au to rów. W ¿a d nym przy pad ku nie cho dzi o wspól ne pi sa nie hi sto -
rii, jej prze mil cza nie, re la ty wi zo wa nie b¹dŸ two rze nie na no wo. Na czel n¹ za sa d¹ pra cy
nad pod rê cz ni kiem bê dzie za sa da par t ner stwa i wspó³ pra cy dwóch nie za le ¿ nych ze -
spo ³ów au to rów, pol skich i nie miec kich. My œ lê, ¿e jest to wy star cza j¹ ca gwa ran cja rze -
tel nej, po zba wio nej ele men tów po li ty cz nych ge stów lub po pra w no œci, pra cy
po zwa la j¹ cej na przed sta wie nie hi sto rii Eu ro py i Œwia ta, w tym Pol ski i Nie miec zgo d -
nie z pol sk¹ ra cj¹ sta nu i pol skim pun k tem wi dze nia.

Pra g nê za pe w niæ Pa na Se na to ra, ¿e Rz¹d Rze czy po spo li tej Pol skiej a w szcze gól no -
œci Mi ni ster Edu ka cji Na ro do wej i Mi ni ster Spraw Za gra ni cz nych bê d¹ na bie ¿¹ co
spra wo wa li nad zór i opie kê nad re a li za cj¹ te go pro jek tu. Po wo ³a ne zo sta n¹ par t ner -
skie, ró w no wa ¿ ne pol sko-nie miec kie gre mia: Pol sko-Nie miec ka Ra da Za rz¹ dza j¹ ca
oraz Pol sko-Nie miec ka Ra da Na u ko wa. Za da niem tych cia³ bê dzie or ga ni za cja i wy ty -
cza nie kie run ków pra cy, osta te cz na re a li za cja pro jek tu oraz spra wo wa nie kon tro li
i nad zo ru. Za an ga ¿o wa nie pol skich œro do wisk na u ko wych i hi sto ry cz nych oraz Pol -
sko-Nie miec kiej Ko mi sji Pod rê cz ni ko wej w to przed siê w ziê cie gwa ran tu j¹ w³a œci we
i pro fe sjo nal ne po de jœ cie do za da nia i je go wy ko na nie.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze in for ma cje pra g nê za pe w niæ Pa na Se na to ra, ¿e Pa ñ skie
oba wy i za strze ¿e nia, co do za war to œci i tre œci pol sko-nie miec kie go pod rê cz ni ka do na -
u ki hi sto rii, s¹ bez pod sta w ne. Moim zda niem pro jekt ten na le ¿y po strze gaæ w zu pe³ nie
in nej per spek ty wie: ja ko war to œcio w¹ wspó³ pra cê pol skich i nie miec kich œro do wisk hi -
sto ry ków i dy dak ty ków oraz ele ment roz bu dza j¹ cy spo ³e cz ne za in te re so wa nie hi sto ri¹
i te ma ta mi z bar dzo ró¿ no ro d nych, a ró w nie¿ i bu rz li wych, sto sun ków pol sko-nie miec -
kich. Mo ¿ na ocze ki waæ, ¿e pra ca nad pod rê cz ni kiem, w tym ca ³y pro ces je go po wsta wa -
nia oraz sa ma pu b li ka cja, bê dzie sta no wiæ wa ¿ ny ele ment kon ty nu a cji i po g³ê bia nia
par t ner skie go, pol sko-nie miec kie go, dia lo gu.

Z po wa ¿a niem
wz. MINISTRA
Se kre trz Sta nu
Kry sty na Szu mi las
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Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Si do ro wi cza

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Oœ wiad cze nie to sk³a dam w spra wie za gro ¿eñ zwi¹ za nych z opóŸ nie -
niem wy da wa nia po zwo leñ na ob rót le ka mi.

Z koñ cem bie ¿¹ ce go ro ku up ³y wa piê cio let ni okres prze jœcio wy dla ob ro tu
le ka mi ge ne ry cz ny mi. Od 1 sty cz nia 2009 r. Pol ska mu si ju¿ re spek to waæ za -
sa dy obo wi¹ zu j¹ ce w Unii, st¹d tak pil na jest spra wa uzy s ka nia po zwo leñ
na ob rót le ka mi pro du ko wa ny mi w Pol sce. Pol ski Zwi¹ zek Pra co daw ców
Prze mys ³u Far ma ceu ty cz ne go zwra ca³ siê w tej spra wie do Pa ni Mi n i s ter
w dniu 4 mar ca bie ¿¹ ce go ro ku, do mi ni stra Twar dow skie go w dniu 25 lu te go
bie ¿¹ ce go ro ku i po no w nie do Pa ni Mi n i s ter w dniu 21 ma ja bie ¿¹ ce go ro ku,
na dal je dnak wy ra ¿a za nie po ko je nie bra kiem adek wat nych dzia ³añ mi ni -
ster stwa w tej spra wie.

W tej sy tua cji zwra cam siê do Pa ni Mi n i s ter z pro œb¹ o in for ma cjê, czy
pod jê to dzia ³a nia, któ re po zwa la ³y by na unik niê cie opi sy wa nych za gro ¿eñ.

Z wy ra za mi sza cun ku
W³a dy s³aw Si do ro wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.20

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z wy st¹ pie niem z dnia 12 czer w ca 2008 r. w spra wie oœ wiad cze nia z³o ¿o -

ne go przez se na to ra W³a dy s³a wa Si do ro wi cza w spra wie pro ce su uzu pe³ nie nia do ku -
men ta cji re je stra cyj nej pro du k tów le cz ni czych, za re je stro wa nych przed dniem 1 ma ja
2004 ro ku, pro szê o przy jê cie po ni¿ szych in for ma cji.

Pro ces har mo ni za cji do ku men ta cji pro du k tów le cz ni czych wy ni ka wprost z Trak ta -
tu Ak ce syj ne go i jest zwi¹ za ny z okre sem prze jœcio wym na do sto so wa nie do wy mo gów
unij nych do ku men ta cji pro du k tów le cz ni czych do pu sz czo nych do ob ro tu w Pol sce
przed dniem ak ce sji. Jest to pro ces nie zwyk le z³o ¿o ny i trud ny, szcze gól nie ma j¹c na
uwa dze sy tua cjê kad ro w¹ Urzê du Re je stra cji Pro du k tów Le cz ni czych, Wy ro bów Me dy -
cz nych i Pro du k tów Bio bój czych. Nie mniej je dnak pod jê te zo sta ³y kro ki, ma j¹ ce na ce -
lu uspra wnie nie, za ró wno pra cy Urzê du, jak i prze bie gu sa me go pro ce su har mo ni za cji. 
W szcze gól no œci Pre zes Urzê du Re je stra cji Pro du k tów Le cz ni czych, Wy ro bów Me dy cz -
nych i Pro du k tów Bio bój czych pod j¹³ kro ki skut ku j¹ ce zmia n¹ or ga ni za cji i fun kcjo no -
wa nia Urzê du Re je stra cji, któ re do pro wa dzi ³y do po pra wy wy dol no œci Urzê du
w za kre sie oce ny do ku men ta cji. Pod jê te zo sta ³y ró w nie¿ dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu po -
lep sze nie wspó³ pra cy Urzê du Re je stra cji Pro du k tów Le cz ni czych, Wy ro bów Me dy cz -
nych i Pro du k tów Bio bój czych z eks per ta mi ze wnê trz ny mi, w szcze gól no œci
z Na ro do wym In sty tu tem Le ków. Wpro wa dzo no roz wi¹ za nia or ga ni za cyj ne po zwa la -
j¹ ce pod mio tom od po wie dzial nym na bie ¿¹ ce mo ni to ro wa nie spo so bu za ³at wie nia
spra wy. Po pra wio no ko mu ni ka cjê z sa my mi fir ma mi oraz ich przed sta wi cie la mi po -
przez or ga ni zo wa nie spot kañ i kon fe ren cji, z udzia ³em sto wa rzy szeñ bê d¹ cych re pre -
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zen tan ta mi firm far ma ceu ty cz nych, na któ rych na bie ¿¹ co s¹ przed sta wia ne ak tu al ne
po stê py w pro ce sie har mo ni za cji, roz wi¹ zy wa ne s¹ pro ble my wy ni ka j¹ ce z pro wa dzo -
nych po stê po wañ ad mi ni stra cyj nych oraz zg³a sza ne dal sze po stu la ty uspra wnie nia pra -
cy za ró wno Urzê du jak i pra co wni ków firm od po wie dzial nych za pro ces har mo ni za cji.

Wszy s t kie te dzia ³a nia ma j¹ na ce lu uspra w nie nie prze bie gu pro ce su har mo ni za cji
i umo ¿ li wie nie za ko ñ cze nie te go pro ce su do dnia 31 gru d nia 2008 ro ku wzglê dem
wszy s t kich pod mio tów, któ re wy ra ¿¹ chêæ do sto so wa nia do ku men ta cji swo ich pro du -
k tów do wy mo gów okre œ lo nych w Trak ta cie Ak ce syj nym.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Sko ru py

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vin cen ta -Ro stow skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W me diach co i rusz po ru sza siê kwe stiê dzia ³añ an ty ko rup cyj nych i sk³a -

da nych miê dzy in ny mi w ra mach tych dzia ³añ oœ wiad czeñ ma j¹t ko wych fun kcjo -
na riu szy pub li cz nych czy pañ stwo wych. Ni gdy bli ¿ej pro ble mem tym siê nie
in te re so wa ³em, choæ po dzie lam zda nie o ko nie cz no œci ta kich dzia ³añ. Je dnak
w zwi¹z ku z prze ka za niem mi pe w nych fak tów mam ol brzy mie w¹t pli wo œci,
czy pro wa dzo ne dzia ³a nia w tym za kre sie nie s¹ ro bio ne na si ³ê, a na wet ce -
lo wo, bez za sa dnie i nie zgo d nie z pra wem.

Po pier wsze, je ¿e li ko deks pra w ny ja s no de fi niu je, kto jest fun kcjo na riu -
szem pub li cz nym, a in ne prze pi sy, kto jest fun kcjo na riu szem pañ stwo wym,
to dla cze go is t nie j¹ wy j¹t ki i wszy s t kie wy mie nio ne tam oso by nie s¹ zo bo -
wi¹ za ne do sk³a da nia oœ wiad czeñ ma j¹t ko wych? Czy to jest lo gi cz ne? Chy -
ba nie.

Po dru gie, dla cze go fun kcjo na riu sze zo bo wi¹ za ni do sk³a da nia oœ wiad -
czeñ ma j¹t ko wych nie ma j¹ obo wi¹z ku po da waæ w nich tych sa mych in for -
ma cji ma j¹t ko wych?

Po trze cie, is t nie je praw do po do bieñ stwo, ¿e urzê dy skar bo we, urzê dy
kon tro li skar bo wej czy pro ku ra tu ry s¹ sta ran nie i ce lo wo ma ni pu lo wa ne bez -
za sa dny mi do nie sie nia mi sk³a da ny mi naj czê œciej wza jem nie przez prze ciw -
ni ków po li ty cz nych. Pro wa dz¹ one ku rio zal ne i ko szto ch³on ne po stê po wa nia. 
Dys po nu jê przy k³a dem te go, do ty cz¹ cym je d ne go z sa mo rz¹ dow ców, i w ra -
zie po trze by prze ka ¿ê te in for ma cje Pa nu Mi ni stro wi. Cho dzi ³o by o to, aby
przy naj mniej prze pro siæ tê oso bê za kil ku na sto mie siê cz ne bez za sa dne po stê -
po wa nie kon trol ne oraz za skie ro wa nie przez urz¹d kon tro li skar bo wej
wnios ku do pro ku ra tu ry o wszczê cie po stê po wa nia kar ne go po mi mo oczy wi -
stej wie dzy, ¿e prze stêp stwa te go nie po pe³ nio no!

Pa nie Mi ni strze! Naj bar dziej je dnak za dzi wia fakt, ¿e kon tro lu j¹ cy po sel -
skie, se na tor skie czy sa mo rz¹ do we oœ wiad cze nia ma j¹t ko we urzê dni cy sa -
mi sk³a da j¹ je na ca³ ko wi cie in nych ni¿ my for mu la rzach, z któ rych
wy ³¹ czo no obo wi¹ zek po da wa nia naj is tot niej szych in for ma cji, któ rych z ko lei 
nie rze tel noœæ naj czê œciej siê nam za rzu ca. Jak Pan Mi n i s ter ³at wo za u wa ¿y,
for mu la rze oœ wiad czeñ ma j¹t ko wych sk³a da nych na przy k³ad przez pod w³a -
dnych Pa na Mi ni stra, w tym osób bez po œre dnio od po wie dzial nych za kon tro -
lê tych ¿e, ró¿ ni¹ siê za sa dni czo od for mu la rzy oœ wiad czeñ sk³a da nych przez
ra dnych czy te¿ po s³ów i se na to rów RP. Nam ka ¿e siê na przy k³ad do k³a dnie
osza co waæ zgro ma dzo ny i po sia da ny ma j¹ tek, w tym za war toœæ nie zwyk le
trud nych do osza co wa nia lo ka li mie sz ka nio wych, bu dyn ków czy nie ru cho -
mo œci rol nych, któ rych ce ny zmie nia j¹ siê jak w ka lej do sko pie, a pod w³a dni
Pa na Mi ni stra, któ rzy nas kon tro lu j¹, na przy k³ad z in spek to ra tu kon tro li
skar bo wej, w ogó le nie mu sz¹ te go ma j¹t ku osza co waæ, bo w swoich for mu la -
rzach nie ma j¹ ta kich rub ryk! Na mar gi ne sie war to do daæ, ¿e nie wia do mo ja -
kim ma j¹t kiem dys po nu je G³ó wny In spek tor Kon tro li Skar bo wej, bo je go
oœ wiad cze nia ma j¹t ko we go, po mi mo ta kie go obo wi¹z ku, w ogó le nie ma
w Biu le ty nie In for ma cji Pub li cz nej Mi ni ster stwa Fi nan sów.

Po przed sta wie niu po wy ¿ sze go oœ mie lam siê stwier dziæ, ¿e w kwe stii
sk³a da nia oœ wiad czeñ ma j¹t ko wych pa nu je ogrom ny chaos. Wy da je siê
oczy wi stE, ¿e przy ta kim chao sie na le ¿y w try bie na tych mia sto wym przy -
st¹ piæ do uje dno li ce nia pra wa, w tym zw³a sz cza do uje dno li ce nia gro na osób, 
któ re ma j¹ obo wi¹ zek sk³a daæ oœ wiad cze nia ma j¹t ko we i uje dno li ce nia wzo -
ru sk³a da nych oœ wiad czeñ ma j¹t ko wych.

Ta de usz Sko ru pa
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OdpowiedŸ

War sza wa, 10 lip ca 2008 r.

Pan
Ta de usz Sko ru pa
Se n a tor Rze czy po spo li tej Pol skiej

W od po wie dzi na Pa ñ skie oœ wiad cze nie z³o ¿o ne pod czas 13. po sie dze nia Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 5 czer w ca 2008 ro ku, do ty cz¹ ce oœ wiad czeñ ma j¹t ko -
wych sk³a d a nych przez fun k cjo na riu szy pu b li cz nych, up rzej mie in for mu jê.

Kwe stie zwi¹ za ne z obo wi¹z kiem sk³a d a nia oœ wiad czeñ ma j¹t ko wych przez oso by
pe³ ni¹ ce w Pa ñ stwie fun k cje pu b li cz ne, ure gu lo wa ne s¹ na grun cie prze pi sów usta wo -
wych do ty cz¹ cych fun k cjo no wa nia po sz cze gó l n ych in sty tu cji pa ñ stwo wych. Obo -
wi¹ zek sk³a d a nia oœ wiad czeñ ma j¹t ko wych przez pra co wni ków urzê dów pa ñ stwo wych 
zo sta³ wska za ny przez usta wo daw cê, przede wszy s t kim w usta wie z dnia z dnia 21 sier pnia
1997 ro ku o ogra ni cze niu pro wa dze nia dzia ³al no œci go spo dar czej przez oso by pe³ ni¹ ce
fun k cje pu b li cz ne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z póŸn. zm.), Usta wa ta wska zu je
w art. 11 de le ga cjê usta wo w¹ dla Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej do okre œ le nia
wzo ru for mu la rza oœ wiad cze nia ma j¹t ko we go, któ re za wie ra w sz cze gól no œci: in for ma -
cje do ty cz¹ ce ma j¹t ku od rêb ne go oraz ob jê te go ma³ ¿eñ sk¹ ws pó l n o œci¹ ma j¹t ko w¹;
in for ma cje o po sia da nych za so bach pie niê ¿ nych, nie ru cho mo œciach, udzia ³ach i ak -
cjach w spó ³kach pra wa han dlo we go oraz in for ma cje o mie niu na by tym od Skar bu
Pa ñ stwa, kt ó re pod le ga ³o zby ciu w dro dze prze tar gu. Oœ wiad cze nie to za wie ra ró w ni -
e¿ da ne do ty cz¹ ce pro wa dze nia dzia ³al no œci go spo dar czej oraz pe³ nie nia fun k cji w spó -
³kach lub spó³ dziel niach. Do sk³a d a nia ta kich oœ wiad czeñ ma j¹t ko wych zo b li go wa ni
s¹, w sz cze gó l n o œci wszy s cy cz³on ko wie kor pu su s³u¿ by cy wil nej, w tym m.in. oso by
za trud nio ne w urzê dach skar bo wych, urzê dach kon tro li skar bo wej, czy te¿ w Mi ni -
ster stwie Fi na n sów.

Nie za le ¿ nie je d nak od prze pi sów o ogra ni cze niu pro wa dze nia dzia ³al no œci go spo -
dar czej przez oso by pe³ ni¹ ce fun k cje pu b li cz ne, w pol skim sy s te mie pra w nym fun k cjo -
nu j¹ prze pi sy, w za kre sie obo wi¹z ku sk³a d a nia oœ wiad czeñ ma j¹t ko wych, od no sz¹ ce
siê bez po œre d nio do osób pe³ ni¹ cych fun k cje w or ga nach sa mo rz¹ do wych, Se j mie, Se -
na cie, s¹ dach, pro ku ra tu rach, Po li cji, or ga nach bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, etc.

W za kre sie or ga nów sa mo rz¹ do wych, usta wo daw ca na grun cie prze pi sów: usta wy
o sa mo rz¹ dzie gmin nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.); usta wy o sa -
mo rz¹ dzie po wia to wym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z póŸn. zm.) oraz usta wy
o sa mo rz¹ dzie wo je wó dz twa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z póŸn. zm.) wska za³
ka ta log osób zo bo wi¹ za nych do sk³a da nia oœ wiad czeñ ma j¹t ko wych na for mu la rzach
okreœ lo nych prze pi sa mi ww. ustaw.

Po szcze gól ne gru py za wo do we, m.in. po li cjan ci, pro ku ra to rzy, sê dzio wie s¹ ró w -
nie¿ zo bo wi¹ za ni do sk³a da nia oœ wiad czeñ ma j¹t ko wych za wie ra j¹ cych da ne okreœ lo -
ne od po wie d nio w prze pi sach: usta wy o Po li cji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z póŸn.
zm.); usta wy o pro ku ra tu rze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z póŸn. zm.); usta wy o ustro -
ju sa dów po wsze chnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z póŸn. zm.).

Ta ki obo wi¹ zek zo sta³ te¿ na ³o ¿o ny na par la men ta rzy stów, któ rzy na pod sta wie
prze pi su art. 35 ust. 1 usta wy z dnia 9 ma ja 1996 ro ku o wy ko ny wa niu man da tu po s³a
i se na to ra (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z póŸn. zm.) obo wi¹ za ni s¹ do sk³a da nia
oœ wiad czeñ o swoim sta nie ma j¹t ko wym. Wzór te go oœ wiad cze nia, zgo d nie z ust. 2 cyt.
prze pi su, okreœ la za ³¹ cz nik do usta wy. Nie mo¿ na za tem sto so waæ je dno li tej for my
oœ wiad czeñ ma j¹t ko wych, bo wiem prze pi sy pra wa do ty cz¹ ce fun kcjo no wa nia po szcze -
gól nych or ga nów Pañ stwa, od rêb nie re gu lu j¹ kwe stie za kre su da nych, a tym sa mym
– sa mych for mu la rzy oœ wiad czeñ o sta nie ma j¹t ko wym, do któ rych sk³a da nia zob li go -
wa ne s¹ oso by spra wu j¹ ce s³u¿ bê w tych or ga nach.

Od no sz¹c siê do kwe stii do ty cz¹ cych kon tro li oœ wiad czeñ ma j¹t ko wych sk³a da -
nych przez oso by zo bo wi¹ za ne, na le ¿y za u wa ¿yæ, i¿ zgo d nie z prze pi sa mi wska za ny mi
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po wy ¿ ej, ana li zy da nych za war tych w oœ wiad cze niach ma j¹t ko wych, do ko nu j¹ oso by
do któ rych oœ wiad cze nie z³o ¿o no. Up ra wnie nie do ana li zy tych da nych, przy zna no ró w -
nie¿ w³a œci wym urzê dom skar bo wym. W przy pad ku wy st¹ pie nia po de jrze nia, ¿e oso ba
sk³a da j¹ ca oœ wiad cze nie ma j¹t ko we po da ³a w nim nie praw dê, do w³a œci we go dy rek to -
ra urzê du kon tro li skar bo wej kie ro wa ny jest wnio sek o kon tro lê ta kie go oœ wiad cze nia.
W ta kiej sy tua cji za sto so wa nie znaj du j¹ prze pi sy usta wy z dnia 28 wrzeœ nia 1991 ro ku 
o kon tro li skar bo wej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z póŸn. zm.). Bio r¹c pod uwa gê for -
ma lizm po stê po wañ w za kre sie kon tro li oœ wiad czeñ ma j¹t ko wych, wy ni ka j¹ cy z obo -
wi¹ zu j¹ cych prze pi sów, a tak ¿e ko nie cz noœæ bar dzo szcze gó ³o we go spraw dze nia
in for ma cji za war tych w oœ wiad cze niu z rze czy wi stym sta nem ma j¹t ko wym oso by oraz
skon fron to wa nia tych da nych z de kla ra cja mi po dat ni ka z kil ku lat, wska zaæ na le ¿y i¿
czas trwa nia ta kiej kon tro li mo ¿e byæ zna cz ny.

Mi ni ster Fi nan sów, ja ko na czel ny or gan kon tro li skar bo wej, od po wia da je dy nie za
re a li za cjê za dañ wy ko ny wa nych przez dy rek to rów urzê dów kon tro li skar bo wej w za -
kre sie kon tro li oœ wiad czeñ ma j¹t ko wych, nie po sia da je d nak kom pe ten cji w za kre sie
usta la nia wzo rów oœ wiad czeñ o sta nie ma j¹t ko wym.

Po nad to, up rzej mie in for mu jê, ¿e kon tro le oœ wiad czeñ ma j¹t ko wych, prze pro wa -
dza ne przez or ga ny kon tro li skar bo wej, wy ni ka j¹ z wnio s ków prze ka zy wa nych przez
pod mio ty up ra w nio ne do do ko ny wa nia we ry fi ka cji tych oœ wiad czeñ. Ana li za da nych za 
la ta 2006–2007, do ty cz¹ cych po stê po wañ prze pro wa dzo nych w tym za kre sie wska zu -
je, i¿ kon tro la mi obe j mo wa no pro por cjo nal nie wszy s t kich przed sta wi cie li sa mo rz¹ dów
te ry to rial nych oraz in ne oso by spra wu j¹ ce fun k cje w or ga nach sa mo rz¹ do wych, bez
wy ra Ÿ nie wiê k szej ilo œci kon tro li u przed sta wi cie li ja kiej kol wiek par tii po li ty cz nej czy
ko mi te tu wy bor cze go.

W od nie sie niu do kwe stii zwi¹ za nych z po stê po wa niem kon tro l nym pro wa dzo nym
przez or gan kon tro li skar bo wej wo bec przed sta wi cie la sa mo rz¹ du te ry to rial ne go,
zwra cam siê z up rzej m¹ pro œb¹ o prze ka za nie in for ma cji do ty cz¹ cych ni niej sze go po -
stê po wa nia.

Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
An drzej Pa ra fia no wicz
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Oœ wiad cze nia se na to ra Ery ka Smu le wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Oœ wiad cze nie w spra wie pro po zy cji zmian u³at wia j¹ cych do stêp do dzia -
³a nia „U³at wia nie star tu m³o dym rol ni kom” w ra mach PROW 2007–2013.

W zwi¹z ku z nie wiel kim za in te re so wa niem dzia ³a niem „U³at wia nie star -
tu m³o dym rol ni kom” w ra mach PROW 2007–2013 oraz czê sto zg³a sza ny mi
przez m³o dych rol ni ków uwa ga mi po zwa lam so bie je Pa nu Mi ni stro wi przed -
sta wiæ w ce lu ana li zy za sa dno œci ewen tual ne go wpro wa dze nia ich w ce lu
zwiê k sze nia ab sor pcji œrod ków.

W wy pad ku wnios ko daw ców sk³a da j¹ cych wnios ki do 30 czer wca
2008 r. na le ¿y roz wa ¿yæ mo¿ li woœæ uzu pe³ nie nia po wie rzchni u¿yt ków rol -
nych go spo dar stwa do wiel ko œ ci œre dniej wo je wó dz kiej (kra jo wej) w ci¹ gu
stu osiem dzie siê ciu dni od otrzy ma nia de cyz ji wa run ko wej. Umo¿ li wi to ap li -
ko wa nie o pre miê tym oso bom, któ re spe³ nia j¹ wszy s t kie kry te ria do stê pu do
dzia ³a nia za wy j¹t kiem po sia da nia go spo dar stwa od po wie dniej wiel ko œ ci,
s¹ je dnak w sta nie je po wiê k szyæ.

Obe c ny stan pra w ny wy klu cza ta kich wnios ko daw ców. Sk³a da j¹ cy
wnios ki do 30 czer wca 2008 r. ju¿ w dniu sk³a da nia wnios ku mu sz¹ po sia -
daæ w³a œci wy area³ – mi ni mal nie od po wie d nio ma to byæ œre dnia wo je wó dz -
ka lub kra jo wa – a sk³a da j¹ cy wnios ki od 1 lip ca 2007 r. do dnia z³o ¿e nia
wnios ku nie mo g¹ pro wa dziæ dzia ³al no œci rol ni czej, z wy j¹t kiem osób, któ re
we sz³y w po sia da nie go spo darstw w dro dze spad ku lub da ro wizn.

Na le ¿y uw zglê dniæ spe cy fi kê dzia ³ów spe c jal nych pro duk cji rol nej i zwol -
niæ oso by pro wa dz¹ ce lub za mie rza j¹ ce pro wa dziæ te go ty pu dzia ³al noœæ
z wy mo gu po sia da nia go spo dar stwa rol ne go o wiel ko œ ci u¿yt ków rol nych nie
mniej szej ni¿ œre dnia wo je wó dz ka (kra jo wa). Na stê pu je tu wy ³¹ cze nie m³o -
dych osób, któ re pro wa dz¹ prê¿ nie roz wi ja j¹ ce siê go spo dar stwa rol ne, wy -
ma ga j¹ ce in we sty cji, a nie mo g¹ sko rzy staæ z po mo cy w ra mach MR, bo
spe cja li zu j¹ siê w pro wa dze niu dzia ³ów spe c jal nych nie wy ma ga j¹ cych du -
¿ych po wie rzchni UR. Czê sto s¹ to go spo dar stwa osi¹ ga j¹ ce do bre wy ni ki
eko no mi cz ne wy ra ¿a j¹ ce siê miê dzy in ny mi wy so kim wskaŸ ni kiem ESU.

Cho dzi te¿ o zwol nie nie be ne fi cjen tów dzia ³a nia z wy mo gu po zo sta wa nia 
ubez pie czo nym w KRUS z mo cy usta wy i w pe³ nym za kre sie ja ko rol ni ków
w ci¹ gu trzy let nie go okre su po wy p³a cie pre mii lub skró ce nie te go okre su. Ak -
ty w noœæ za wo do wa w sfe rze in nej ni¿ rol ni ctwo nie wy klu cza sa mo dziel ne go
pro wa dze nia go spo dar stwa rol ne go. Do dat ko wo nie mo ty wu je to do uru cha -
mia nia po za rol ni czej dzia ³al no œci go spo dar czej.

Pro szê Pa na Mi ni stra o ich re a li za cjê i pod jê cie de cyz ji, czy za sa dne by ³o -
by wpro wa dze nie przed sta wio nych zmian w przed mio to wym dzia ³a niu
z uw zglê dnie niem pla no wa nych ce lów i wskaŸ ni ków do osi¹g niê cia w wy ni -
ku re a li za cji te go dzia ³a nia.

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

Pro szê o po da nie in for ma cji na te mat prze bie gu dzia ³añ re a li zo wa nych
przez Mi ni ster stwo Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi zwi¹ za nych ze wspar ciem rol ni -
ków i sa mo rz¹ dów z te re nu po wia tów p³oc kie go i ¿u ro miñ skie go, któ rych do -
tknê ³a epi de mia pta siej gry py pod ko niec ubieg ³e go ro ku.

Up rzej mie pro szê o przed sta wie nie in for ma cji na te mat strat, ja kie po -
niós³ sek tor dro biar ski oraz lo kal ne sa mo rz¹ dy, oraz in for ma cji o wiel ko œ ci
re kom pen sat, ja kie uzy s ka ³y te pod mio ty. Kie dy na le ¿y siê spo dzie waæ sfi na -
li zo wa nia wy p³at sto so wnych re kom pen sat i od szko do wañ?
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Czy Ko mi sja Eu ro pej ska wy ra zi ³a zgo dê na za sto so wa nie w tym wy pad -
ku tak zwa nych nad zwy czaj nych œrod ków wspar cia, zgo d nie z art. 14 roz po -
rz¹ dze nia Ra dy (EWG) nr 2777/75 z 29 paŸ dzier ni ka 1975 r.? Czy stro na
pol ska z³o ¿y ³a sto so wny wnio sek w tej spra wie do Ko mi sji Eu ro pej skiej?

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 10 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nia se na to ra Ery ka Smu le wi cza, z³o ¿o ne pod czas

13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer wca br. i prze s³a ne przy piœ mie z dnia 12 czer wca
br., znak: BPS/DSK-043-546/08, up rzej mie prze ka zu jê, co na stê pu je.

Od no sz¹c siê do pier w sze go oœ wiad cze nia do ty cz¹ ce go za sad przy zna wa nia wspar -
cia w ra mach dzia ³a nia „U³at wia nie star tu m³o dym rol ni kom” ob jê te go Pro gra mem
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013 (PROW 2007–2013), in for mu jê, ¿e
kszta³t Pro gra mu, w tym wa run ki przy zna nia po mo cy w ra mach po szcze gól nych dzia -
³añ, wy ni ka j¹ ze stra te gii roz wo ju ob sza rów wiej skich, prze pi sów pra wa UE, kon sul ta -
cji re gio nal nych i spo ³e cz nych (m.in. z Kra jo w¹ Ra d¹ Izb Rol ni czych), a przede
wszy s t kim ne go cja cji z KE. Kwe stio no wa ne przez Pa na Se na to ra wa run ki przy zna wa -
nia po mo cy w ra mach ww. dzia ³a nia (wy móg mi ni mal nej po wie rzch ni go spo dar stwa
i ubez pie cze nia w KRUS) za war te zo sta ³y ju¿ we wstêp nym pro jek cie Pro gra mu, prze -
ka za nym KE w sty cz niu 2007 ro ku. Na le ¿y pod kre œ liæ, ¿e wszel kie zmia ny Pro gra mu
mu sz¹ byæ zgo d ne ze stra te gi¹ roz wo ju rol ni c twa i ob sza rów wiej skich, okre œ lo n¹
w Kra jo wym Pla nie Stra te gi cz nym, oraz z ce la mi po szcze gól nych in stru men tów wspar -
cia, a przede wszy s t kim po win ny wy ni kaæ z do œwiad czeñ w je go wdra ¿a niu. Dla te go te¿ 
do pie ro po pier w szym ro ku efek ty w nej re a li za cji PROW 2007–2013 bê dzie mo ¿ na pod -
j¹æ de cy z je o do ko na niu ewen tu al nych mo dy fi ka cji po szcze gól nych wy mo gów.

Wspar cie w ra mach dzia ³a nia „U³at wia nie star tu m³o dym rol ni kom” mu si byæ skie -
ro wa ne na ja s no spre cy zo wa ne po trze by oraz do œciœ le okre œ lo nych grup do ce lo wych,
w szcze gól no œci w wa run kach ogra ni czo nych œrod ków fi nan so wych. £¹ cz ny bu d¿ et
dzia ³a nia wy no si 420 mln eu ro, co oz na cza, ¿e w obe c nym okre sie pro gra mo wa nia
w ska li ca ³e go kra ju wy p³a co ne mo ¿e zo staæ ok. 4200 pre mii ro cz nie. Z udo stêp nio -
nych przez Agen cjê Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni c twa da nych, do ty cz¹ cych
œre d niej wiel ko œ ci go spo darstw rol nych w po szcze gól nych wo je wó dz twach, wy ni ka, ¿e
is t nie je ró w no wa ga miê dzy sza cun ko w¹ li cz b¹ po ten cjal nych be ne fi cjen tów a ogra ni -
czo ny mi przez bu d¿ et mo ¿ li wo œcia mi przy zna nia wspar cia, co po zwa la s¹ dziæ, ¿e œrod -
ki na pre mie dla m³o dych rol ni ków bê d¹ do stêp ne nie prze r wa nie w ca ³ym okre sie
re a li za cji Pro gra mu.

Z³a go dze nie is t nie j¹ cych kry te riów przy zna wa nia po mo cy, a tym sa mym po wiê k -
sze nie krê gu wnio s ko daw ców, do pro wa dzi do za chwia nia pro por cji miê dzy kwo t¹ do -
stêp nych œrod ków fi nan so wych a po py tem ze stro ny be ne fi cjen tów, wsku tek cze go
wie le osób nie bê dzie mog ³o uzy s kaæ wspar cia.

13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008 r. 167



Oce nia j¹c do tych cza so wy prze bieg na bo ru wnio s ków o przy zna nie po mo cy na le ¿y
mieæ na wzglê dzie fakt, ¿e li mit œrod ków usta lo ny na 2008 rok sta no wi po nad 1/3 ³¹ cz -
ne go bu d¿ e tu prze zna czo ne go na re a li za cjê dzia ³a nia w ca ³ym okre sie pro gra mo wa nia
2007–2013 i w zwi¹z ku z tym pro cen to we okre œ le nie po zio mu wy ko rzy sta nia ro cz ne go
li mi tu (wy no sz¹ ce go obe c nie 40%) da je ob raz mniej sze go ni¿ w rze czy wi sto œci stop nia
za in te re so wa nia dzia ³a niem.

Po nad to, w ra mach trwa j¹ ce go obe c nie na bo ru wn io s ków, w okre sie do dnia 30 czer -
w ca br. o przy zna nie po mo cy mog ³y ubie gaæ siê je dy nie te oso by, któ re s¹ ju¿ po sia da -
cza mi go spo dar stwa, je ¿e li od dnia pod jê cia przez nie dzia ³al no œci rol ni czej do dnia
z³o ¿e nia wnio s ku o przy zna nie po mo cy nie up ³y nê ³o wiê cej ni¿ 14 mie siê cy. Pra g nê na to -
miast przy po m nieæ, ¿e od 1 lip ca br. kr¹g wni os ko daw ców obe j mie oso by, któ re do pie ro
pla nu j¹ prze jê cie go spo dar stwa, np. od osób prze cho dz¹ cych na re n ty struk tu ral ne.
W zwi¹z ku z tym obe c nie na le ¿y spo dzie waæ siê zwiê k szo ne go na p³y wu wnio s ków.

Pra g nê po no w nie pod kre œ liæ, ¿e naj wcze œ niej po za ko ñ cze niu pier w sze go na bo ru
mo ¿ li we bê dzie wstêp ne stwier dze nie, w ja kim stop niu przy jê te w PROW 2007–2013 za -
³o ¿e nia w ra mach dzia ³a nia „U³at wia nie star tu m³o dym rol ni kom” wa run ku j¹ efek ty wn¹ re -
a li za cjê i osi¹g niê cie ce lów te go dzia ³a nia. Oce na fun k cjo no wa nia dzia ³a nia bê dzie mog ³a 
byæ prze pro wa dzo na pod ko niec bie ¿¹ ce go ro ku i wó w czas na le ¿y ocze ki waæ sfor mu ³o -
wa nia ewen tu al nych pro po zy cji zmian w za kre sie kr y te riów przy zna wa nia po mo cy.

Od no sz¹c siê do za pro po no wa nych przez Pa na Se na to ra zmian za sad przy zna wa -
nia pre mii dla m³o dych rol ni ków, po ni ¿ ej prze ka zu jê szcze gó ³o we wy ja œ nie nia.

Ad 1) Zgo d nie z wa run ka mi przy zna wa nia wspar cia m³o dym rol ni kom, za war ty mi
w PROW 2007–2013 oraz w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi z dnia
17 pa Ÿ dzier ni ka 2007 ro ku w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków i try bu przy zna wa nia
po mo cy fi nan so wej w ra mach dzia ³a nia „U³at wia nie star tu m³o dym rol ni kom” ob jê te go
Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013 (Dz. U. z 2007 ro ku
Nr 200, poz. 1443 oraz z 2008 ro ku Nr 24, poz. 147), go spo dar stwo rol ne wnio s ko daw -
cy mu si mieæ po wie rzch niê u¿yt ków rol nych (ha fi zy cz ne) nie wiê k sz¹ ni¿ 300 ha oraz
nie mniej sz¹ ni¿ œre d nia po wie rzch nia grun tów rol nych w go spo dar stwie rol nym w wo -
je wó dz twie, w któ rym jest po ³o ¿o ne, al bo – w sy tu a cji gdy œre d nia dla wo je wó dz twa jest
ni¿ sza ni¿ œre d nia dla kra ju – nie mniej sz¹ ni¿ œre d nia po wie rzch nia grun tów rol nych
w go spo dar stwie rol nym w kra ju. W przy pad ku osób ubie ga j¹ cych siê o wspar cie dla
m³o dych rol ni ków i bê d¹ cych ju¿ po sia da cza mi go spo dar stwa, wa ru nek mi ni mal nej
po wie rzch ni go spo dar stwa mu si byæ spe³ nio ny naj póŸ niej w dniu z³o ¿e nia wnio s ku
o przy zna nie po mo cy. Ter min spe³ nie nia te go wy mo gu okre œ lo ny zo sta³ w prze pi sach
roz po rz¹ dze nia z dnia 17 pa Ÿ dzier ni ka 2007 ro ku i by³ zna ny po ten cjal nym wnio s ko -
daw com od mo men tu opu b li ko wa nia roz po rz¹ dze nia. Do ty czy on w szcze gól no œci tych
osób, któ re ju¿ z³o ¿y ³y wnio s ki o przy zna nie po mo cy w ra mach dzia ³a nia „U³at wia nie
star tu m³o dym rol ni kom” (osób sta ra j¹ cych siê o pre miê do 30 czer w ca br.), w zwi¹z ku
z czym nie mo ¿ li we jest do ko na nie je go zmia ny.

Ad 2) Pra g nê pod kre œ liæ, ¿e wspar cie dla m³o dych rol ni ków nie jest za le ¿ ne od kie run ku
pro wa dzo nej pro duk cji. Za sa d ni czym ce lem te go dzia ³a nia jest po pra wa struk tu ry
agrar nej oraz kon ku ren cyj no œci pol skie go rol ni c twa na Je d no li tym Ryn ku Eu ro pej skim. 
Ma j¹c na wzglê dzie efek ty wn¹ re a li za cjê ww. ce lów Ko mi sja Eu ro pej ska za le ci ³a wpro -
wa dze nie je d no li te go dla ka ¿ de go wnio s ko daw cy kry te rium mi ni mal nej po wie rzch ni go -
spo dar stwa. Nie wy klu cza ono ze wspar cia osób pro wa dz¹ cych dzia ³y spe c jal ne
pro duk cji rol nej, któ re mo g¹ uzy s kaæ po moc fi nan so w¹ pod wa run kiem spe³ nie nia
wspól ne go dla wszy s t kich wy mo gu po sia da nia od po wie d nie go area ³u grun tów.

Ad 3) Po moc fi nan so wa w ra mach dzia ³a nia „U³at wia nie star tu m³o dym rol ni kom”
prze zna czo na jest dla osób fi zy cz nych, któ rych je dy n¹ ak ty w noœæ za wo do w¹ oraz Ÿród -
³o utrzy ma nia sta no wiæ ma dzia ³al noœæ rol ni cza. W zwi¹z ku z tym, aby wy ³¹ czyæ z gro -
na osób up ra wio nych do wspar cia tzw. oso by „dwu za wo do we”, czy li przed siê bior ców
lub pra co bior ców pro wa dz¹ cych do dat ko wo dzia ³al noœæ rol ni cz¹, wpro wa dzo no wy -
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móg ubez pie cze nia na pod sta wie prze pi sów o ubez pie cze niu spo ³e cz nym rol ni ków,
z mo cy usta wy i w pe³ nym za kre sie ja ko rol nik, oraz pod le ga nia te mu ubez pie cze niu co
naj mniej przez 3 la ta od dnia wy p³a ty po mo cy.

W od nie sie niu do dru gie go oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra, do ty cz¹ ce go dzia ³añ pod -
jê tych przez re sort rol ni c twa w zwi¹z ku z epi de mi¹ pta siej gry py na te re nie po wia tu
p³oc kie go i ¿u ro miñ skie go, in for mu jê, ¿e na wnio sek Mi ni stra Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi
z dnia 29 lu te go br. Mi ni ster Fi nan sów zwiê k szy³ wy dat ki bu d¿ e tu wo je wó dz twa ma zo -
wiec kie go o kwo tê 8.597.200 z³ z prze zna cze niem dla In spek cji We te ry na ryj nej na sfi -
nan so wa nie li k wi da cji og nisk pta siej gry py pta ków ja ka wy st¹ pi ³a w 2007 r. na te re nie
ww. po wia tów. Œrod ki te zo sta ³y wy ko rzy sta ne m.in. na od szko do wa nia wy p³a ca ne na
rzecz osób fi zy cz nych w zwi¹z ku z wy st¹ pie niem pta siej gry py w wo je wó dz twie ma zo -
wiec kim.

Mi ni ster Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi wy st¹ pi³ ró w nie¿ do Wo je wo dy Ma zo wiec kie go,
Wo je wo dy War miñ sko-Ma zur skie go oraz Wo je wo dy Ku jaw sko-Po mor skie go o okre œ le -
nie zwe ry fi ko wa nych kwot wy dat ków, ja kie po nios ³y or ga ny ad mi ni stra cji sa mo rz¹ do -
wej i in ne je d no st ki na zwal cza nie wi ru sa H5N1 na te re nie da ne go wo je wó dz twa.

Po uzy s ka niu in for ma cji od Wo je wo dów zo sta nie przy go to wa ny wnio sek do Mi ni -
stra Fi nan sów o wy da nie de cy z ji zwiê k sza j¹ cej wy dat ki w po szcze gól nych czê œciach
bu d¿ e to wych z prze zna cze niem na zre fun do wa nie je d no st kom sa mo rz¹ du te ry to rial -
ne go wy dat ków po nie sio nych na ww. cel.

Zre fun do wa nie wy dat ków po nie sio nych przez je d no st ki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go
na wal kê z pta si¹ gry p¹ mo ¿e na st¹ piæ wy ³¹ cz nie na pod sta wie ze sta wie nia do ku men -
tów po twier dza j¹ cych wy ko na nie tych za dañ (fak tur, do ku men tów ró w no zna cz nych,
list p³ac itp.), za e wi den cjo no wa nych w sy s te mie ewi den cji ksiê go wej je d no stek sa mo -
rz¹ du te ry to rial ne go zg³a sza j¹ cych wy dat ki do re fun da cji.

Z po wa ¿a niem
z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Pod se kre tarz Sta nu
Ar tur £a wni czak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ery ka Smu le wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o nie wy k lu cza nie gmi ny £¹ck
w po wie cie p³oc kim z Kra jo we go Pro gra mu Oczy sz cza nia Œcie ków Ko mu nal -
nych ze wzglê du na zbyt wy so ki wska Ÿ nik amor ty za cji w prze li cze niu na je d -
ne go mie sz ka ñ ca. Za da nie pod na zw¹ „Upo rz¹d ko wa nie go spo dar ki
œcie ko wej w zle w ni je zior: Cie cho mic kie go, Gór skie go i Zdwor skie go, w gmi nie
£¹ck” jest prio ry te to wym pro e ko lo gi cz nym za da niem in we sty cyj nym gmi ny.

Ag lo me ra cja £¹ck zo sta ³a ut wo rzo na na mo cy roz po rz¹ dze nia nr 102 wo -
je wo dy ma zo wiec kie go z 5 pa Ÿ dzier ni ka 2005 r. i tym sa mym wpi sa na do
KPOŒK. Gmi na £¹ck cha rak te ry zu je siê zna cz ny mi wa lo ra mi przy ro d ni czy mi.
Ca ³y te ren gmi ny uz na ny zo sta³ za ob szar wêz ³o wy ran gi kra jo wej i miê dzy na -
ro do wej sie ci eko lo gi cz nej Eco net. Te re ny te ce chu je let ni s ko we i re kre a cyj no -
-tu ry sty cz ne za go spo da ro wa nie. Sza cun ko wa li cz ba miejsc noc le go wych
prze kra cza czte ry ty si¹ ce. Je zio ra znaj du j¹ ce siê na te re nie gmi ny s¹ je d nak
in ten sy w nie za nie czy sz cza ne w wy ni ku du ¿e go ru chu tu ry sty cz ne go.

Od kil ku lat re a li zo wa ne s¹ na te re nie gmi ny pra ce zwi¹ za ne z po pra w¹
czy sto œci je zior. Umie sz cze nie ag lo me ra cji £¹ck w KPOŒK da je mo¿ li woœæ po -
zy s ka nia œrod ków fi nan so wych na re a li za cjê przed siêw ziê cia po le ga j¹ ce go
na bu do wie ka na li za cji sa ni tar nej wraz z oczy sz czal ni¹ œcie ków w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wó dz twa Ma zo wiec kie go. Gmi na, 
pla nu j¹c fi nan so wa nie in we sty cji z RPOWM, pod jê ³a ju¿ dzia ³a nia w ce lu
przy go to wa nia przed siêw ziê cia. Zle co no op ra co wa nie kon cep cji upo rz¹d ko -
wa nia go spo dar ki œcie ko wej na te re nie gmi ny. Przed mio to we za da nie do ty -
czy sie ci o d³u go œci oko ³o 57 km na te re nie gmi ny £¹ck wo kó³ je zior
Cie cho mic kie go, Gór skie go i Zdwor skie go.

Do dzi siaj gmi na £¹ck po nios ³a zna cz ne ko sz ty zwi¹ za ne z przy go to wa -
niem przed siêw ziê cia. Oko ³o 1 mi lio na z³ wy dat ko wa no na przy go to wa nie
do ku men ta cji pro jek to wej. Sza cun ko wy koszt ca ³e go przed siêw ziê cia to
42 mi lio ny z³ przy ro cz nym bu d¿e cie gmi ny wy no sz¹ cym oko ³o 11 mi lio -
nów z³. Je dno czeœ nie za da nie zo sta ³o za kwa li fi ko wa ne do do fi nan so wa nia
w 2008 r. z pro po zy cj¹ po ¿y cz ki z wo je wó dz kie go fun du szu ochro ny œro do -
wis ka w wy so ko œci do 1 mi lio na 528 ty siê cy z³.

Ma j¹c na uwa dze zna cze nie i wa gê okreœ lo nych wskaŸ ni ków oce ny dla
za pe wnie nia mak sy mal nej efek ty wno œci i du ¿e go od dzia ³y wa nia pro jek tów
re a li zo wa nych z fun du szy struk tu ral nych nie mo ¿e my za po mi naæ o przy pad -
kach wy j¹t ko wych. Za nie cha nie in we sty cji mo ¿e do pro wa dziæ do po gor sze -
nia sta nu czy sto œci je zior znaj du j¹ cych siê na te re nie gmi ny £¹ck, co bê dzie
mia ³o ne ga ty wny wy miar eko lo gi cz ny, a tak ¿e nie ko rzy stnie wp³y nie na roz -
wój tu ry sty ki oraz go spo dar ki lo kal nej i re gio nal nej.

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 1.07.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie se na to ra Ery ka Smu le wi cza wy g³o szo ne pod czas 13.

po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer wca 2008 r., przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.
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W czer wcu 2007 ro ku Mi n i s ter Œro do wis ka roz po cz¹³ pra ce nad ko lej n¹, dru g¹ ju¿
ak tua li za cj¹ Kra jo we go Pro gra mu Oczy sz cza nia Œcie ków Ko mu nal nych. Pod sta wê
dzia ³añ ak tua li za cyj nych sta no wi ³y otrzy ma ne od je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go
for mu la rze ak tua li za cyj ne pn.: „In for ma cja na po trze by ak tua li za cji KPOŒK” oraz roz -
po rz¹ dze nia wo je wo dów wy zna cza j¹ ce ob szar i gra ni ce ag lo me ra cji.

Chcia³ bym po in for mo waæ, ¿e KPOŒK nie jest pro gra mem, któ re go za da niem jest
ka na li zo wa nie wszy s t kich miej sco wo œci w Pol sce. Stwo rzo ny zo sta³ w od po wie dzi na
po trze by dy rek ty wy Ra dy 91/271/EWG za pi sa ne w Trak ta cie Ak ce syj nym. Je go za da -
niem jest za tem wska za nie tych in we sty cji, któ rych zrea li zo wa nie wi¹ ¿e siê ze spe³ nie -
niem przez Pol skê wy mo gów ww. dy rek ty wy.

Prag nê ró w nie¿ pod kreœ liæ, ¿e Pro gram nie wy klu cza ag lo me ra cji ze swoich za pi -
sów, o ile da na ag lo me ra cja zo sta ³a ut wo rzo na roz po rz¹ dze niem wo je wo dy i prze s³a ³a
an kie tê na po trze by ak tua li za cji (w ter mi nie i po pra w nie wy pe³ nio n¹). Se gre gu je je je -
dy nie na po szcze gól ne za k³ad ki w na stê pu j¹ cy spo sób:

— Za k³ad ka pier w sza „POL SKA DO FI NAN SO WA NIA” – za wie ra spis ag lo me ra cji, co 
do któ rych nie ma ¿a d nych w¹t pli wo œci, ¿e pro po no wa ny przez je d no st ki sa mo rz¹ du
te ry to rial ne go spo sób i za kres dzia ³añ in we sty cyj nych umo ¿ li wi roz wi¹ za nie pro ble -
mów go spo dar ki œcie ko wej na te re nie tych ag lo me ra cji.

— Za k³ad ka dru ga „EFEKT EKO LO GI CZ NY” – s¹ to ag lo me ra cje, któ rych pla ny in -
we sty cje nie po zwo l¹ do koñ ca 2015 ro ku ob s³u ¿yæ mi n i mum 85% RLM wy zna czo nej
przez wo je wo dê ag lo me ra cji. (Sy tua cja ta ka znaj du je swo je od zwier cied le nie w dys pro -
por cji po miê dzy mo¿ li wo œcia mi te chni cz ny mi pla no wa nej oczy sz czal ni œcie ków a do -
mnie ma ny mi – na pod sta wie roz po rz¹ dze nia – po trze ba mi w tym za kre sie.
W nie któ rych przy pad kach pla no wa ne dzia ³a nia in we sty cyj ne na oczy sz czal ni œcie ków
znaj du j¹ uza sa dnie nie dla je dy nie 40–50% RLM wy ka za ne go w roz po rz¹ dza niu).

— Za k³ad ka trze cia „WSKA• NIK AMOR TY ZA CJI” – za wie ra spis ag lo me ra cji,
w przy pad ku któ rych is t nie je w¹t pli woœæ, ¿e sieæ ka na li za cyj na na ich te re nie nie bê -
dzie w sta nie byæ pra wid ³o wo eks ploa to wa na, kon ser wo wa na i amor ty zo wa na z op ³at,
gdy¿ wy so koœæ ta ry fy mo ¿e prze kro czyæ mo¿ li wo œci fi nan so we mie sz kañ ców. Sy tua cja
ta ka wy ni ka z fak tu, ¿e mie sz kañ cy pla no wa ni do pod ³¹ cze nia do no wo  bu do wa nej sie -
ci po no siæ bê d¹ op ³a ty za ko rzy sta nie z niej prze kra cza j¹ ce 1,5% do cho du dys po zy cyj -
ne go (wg GUS w 2006 ro ku œre dni, mie siê cz ny do chód dys po zy cyj ny przy pa da j¹ cy na
mie sz kañ ca wy no si³ 806 z³).

Zwra cam uwa gê na fakt, ¿e KPOŒK nie oce nia bez po œre dnio pro po zy cji in we sty cyj -
nych gmin pod k¹ tem lo kal nych pro gra mów ochro ny œro do wis ka i prio ry te to wych po -
trzeb w tym za kre sie. In for ma cje wy ka za ne w do ku men cie opar te s¹ czê sto
o wie lo let nie pla ny i pro gno zy dzia ³añ in we sty cyj nych ag lo me ra cji. Zg³a sza j¹c swo je
po trze by do ty cz¹ ce go spo dar ki œcie ko wej, gmi ny czê sto nie dys po nu j¹ od po wie d ni¹
do ku men ta cj¹, stu dium wy ko nal no œci i ana li za mi. Dla te go te¿, dal sza oce na za sa dno -
œci ich fi nan so wa nia po win na od by waæ siê w pro ce sie in dy wi dual nej we ry fi ka cji wnios -
ków sk³a da nych do je dno stek fi nan su j¹ cych. Na pro jek ty in we sty cyj ne wnios ko wa ne
przez ag lo me ra cje umie sz czo ne w za k³ad kach „EFEKT EKO LO GI CZ NY” i „WSKA• NIK
AMOR TY ZA CJI”, na le ¿y zwró ciæ szcze gól n¹ uwa gê, aby wy klu czyæ mo¿ li woœæ nie w³a -
œci we go wy dat ko wa nia œrod ków oraz za pe wniæ re a li za cjê pro jek tów po ¿¹ da nych z pun ktu 
wi dze nia eko lo gii i wy pe³ nie nia zo bo wi¹ zañ ak ce syj nych.

W ce lu uzy s ka nia do k³a d niej szych in for ma cji na te mat przy jê tych za sad oce ny do -
ku men tów zg³o szo nych do ak tu a li za cji za chê cam do za po z na nia siê z in for ma cja mi za -
mie sz czo ny mi na stro nach in ter ne to wych KZGW pod ad re sem: www.kzgw.gov.pl

Z po wa ¿a niem
z up. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
Sta ni s³aw Gaw ³ow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Wa cha

skie ro wa ne do pre zes Urzê du Ko mu ni ka cji Elek tro ni cz nej An ny Stre ¿yñ skiej

Ni niej szym zwra cam siê do Pa ni Pre zes UKE z za py ta niem, czy i kie dy zo -
sta nie zrea li zo wa ny wnio sek TVP SA Od dzia³ w Opo lu, skie ro wa ny do Oœ rod -
ka Emi sji TVP, o zmia nê wa run ków po sia da nej kon ce sji w za kre sie
pa ra me trów sy s te mu an te no we go i zwiê k sze nia ob sza ru je go za siê gu?

Wnio sek ten uwa ¿am za spo ³e cz nie po ¿¹ da ny i uza sa dnio ny przede
wszy s t kim z po wo du spe cy fi ki na sze go wo je wó dz twa.

Ob szar wo je wó dz twa opol skie go wy no si 9412 km2 i we d³ug da nych sta -
ty sty cz nych GUS z 2007 r. za mie sz ka ny jest przez je den mi lion czter dzie œci
je den ty siê cy dzie wiê ciu set czter dzie stu je den mie sz kañ ców, w tym oko ³o sto
osiem na œcie ty siê cy osób (11,3%) jest sta le za trud nio nych po za gra ni ca mi na -
sze go kra ju. Wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dañ wska zu j¹ na to, ¿e emi gra cja
za rob ko wa lu dno œci Œl¹s ka Opol skie go jest od dzie siê cio le ci ty po wa dla na -
sze go przy gra ni cz ne go re gio nu i uwa run ko wa na hi sto ry cz nie. Ró wno czeœ nie
cha rak te ry zu je siê wy so k¹ iden ty fi ka cj¹ z zie mi¹ oj czy st¹, z za cho wa niem
sta ³e go za mel do wa nia na Opol szczyŸ nie, utrzy my wa niem sta ³ych kon tak tów 
ro dzin nych i, co z tym zwi¹ za ne, czê sty mi i re gu lar ny mi przy jaz da mi osób
pra cu j¹ cych za gra ni c¹, co week end lub przy naj mniej raz w mie si¹ cu, do ro -
dzin – wspó³ ma³ ¿on ków i dzie ci, po zo sta ³ych w na szym kra ju.

Opol szczyz nê za mie sz ku je miê dzy in ny mi oko ³o 10,3% osób de kla ru -
j¹ cych swo j¹ przy na le¿ noœæ do mniej szo œci nie miec kiej, mie sz ka j¹ cych g³ó wnie
w ob sza rach wiej skich i po s³u gu j¹ cych siê gwa r¹ œl¹s k¹. We d³ug spi su
po wsze chne go z 2002 r. przy na le¿ noœæ nie pol sk¹ (w tym lu dnoœæ z Kre sów
Wscho dnich, Czech i in n¹) w na szym wo je wó dz twie za dek la ro wa ³y ogó ³em
sto trzy dzie œci trzy ty si¹ ce trzy sta czter dzie œci dwie oso by (12,5%) na je den
mi lion szeœæ dzie si¹t piêæ ty siê cy czter dzie stu trzech mie sz kañ ców.

Pra ca za rob ko wa za gra ni c¹ i czê ste przy jaz dy do do mu wi¹ ¿¹ siê ta k ¿e
z kon kret ny mi po trze ba mi i ocze ki wa nia mi mie sz ka ñ ców wo je wó dz twa opol -
skie go co do ak tu al nej pro ble ma ty ki in for ma cyj nej do ty cz¹ cej spraw re gio nu
i Pol ski, a ta k ¿e kra jów s¹ sia du j¹ cych z na szym kra jem, a któ rym spro staæ mo -
¿e tyl ko re gio nal na TVP, zna j¹ ca do b rze opi sa n¹ spe cy fi kê Œl¹s ka Opol skie go.

TVP SA Od dzia³ w Opo lu zgo d nie z po sia da n¹ kon ce sj¹ ma za re zer wo -
wa ny syg na³ obe jmu j¹ cy ob szar za mie sz ka ³y tyl ko przez szeœ æset czter na -
œcie ty siê cy mie sz kañ ców Opol szczyz ny, co jest nie wy star cza j¹ ce i nie
spe³ nia po trzeb re gio nal nych i ocze ki wañ mie sz kañ ców na sze go wo je wó dz -
twa. Zwiê k sze nie pa ra me trów syg na ³u an te no we go umo¿ li wi od biór tej sta cji
na te re nie ca ³ej Opol szczyz ny i bê dzie zgo d ne z re gio nal n¹ mi sj¹ TVP Opo le
oraz wzmoc ni jej po zy cjê na ryn ku me diów.

W zwi¹z ku z tym udzie lam po par cia dla wnios ku re gio nal nej TVP SA Od -
dzia³ w Opo lu i up rzej mie pro szê UKE o od po wiedŸ na py ta nie sfor mu ³o wa ne
na wstê pie.

Z wy ra za mi sza cun ku
Piotr Wach

OdpowiedŸ
War sza wa, 10 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pi s mo sygn. BPS/DSK-043-578/08 z dnia 12 czer w ca br.,

w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra Pio tra Wa cha w spra wie re a li za cji wnio s ku
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Te le wi z ji Pol skiej S.A. o zmia nê wa run ków re zer wa cji ka na ³u TV nr 10 w ce lu zwiê k sze -
nia ob sza ru po kry cia pro gra mem TVP3, up rzej mie in for mu jê, ¿e przed mio to wy wnio -
sek zo sta nie osta te cz nie roz pa trzo ny nie zw³o cz nie po za ko ñ cze niu wy ma ga nych
uz go d nieñ miê dzy na ro do wych od no œ nie za pro po no wa nych pa ra me trów te ch ni cz nych
emi sji „re gio nal nej trój ki” na Opol sz czy Ÿ nie. Do wspo mnia nych uz go d nieñ zo bo wi¹ zu -
j¹ Pol skê za pi sy sto so w nych po ro zu mieñ miê dzy na ro do wych.

Prag nê je dnak ¿e do daæ, i¿ pe w ne uwa run ko wa nia wy ni ka j¹ ce z fi zy ki roz cho dze nia
siê fal ra dio wych (si ³a syg na ³u ma le je wraz z od da la niem siê od na daj ni ka) oraz kwe stie
kom pa ty bil no œci elek tro mag ne ty cz nej (wa run ki te chni cz ne na da wa nia syg na ³ów ra dio -
wych mu sz¹ byæ tak usta lo ne aby nie po wo do waæ za k³ó ceñ w od bio rze in nych emi sji)
spra wia j¹, ¿e nie ma mo¿ li wo œci po kry cia pro gra mem re gio nal nym ca ³e go wo je wó dz twa
opol skie go z je d nej sta cji na daw czej – na wet o du ¿ej mo cy pro mie nio wa nej.

W ce lu umo ¿ li wie nia od bio ru TVP IN FO w po wia tach, do któ rych nie do cie ra sy g na³ ze
sta cji na daw czej OPO LE/Chrze li ce na le ¿a ³o by uru cho miæ na ich te re nie do dat ko we sta cje 
re trans mi syj ne, któ re „do œwie t li ³y by” sy g na ³em „re gio nal nej trój ki” re jo ny po zo sta j¹ ce po -
za za siê giem sta cji g³ó w nej. Nie ste ty pod jê te dzia ³a nia w kwe stii do bo ru sto so w nych czê -
sto tli wo œcio wych ka na ³ów TV nie przy nios ³y po zy ty w nych re zul ta tów. G³ó wn¹ prze szko dê
w sku te cz nej re a li za cji te go za da nia sta no wi brak do stêp nych za so bów czê sto tli wo œci.

Pol ska nie dys po nu je obe c nie wol ny mi czê sto tli wo œcia mi, z któ rych mo ¿ na by roz -
bu do waæ sieæ pu b li cz nej te le wi z ji re gio nal nej do roz mia rów zgo d nych z ocze ki wa nia mi
wi dzów oraz w³adz sa mo rz¹ do wych. Jak ju¿ wspo mnia ³em, z uwa gi na brak wol nych
czê sto tli wo œci na te re nie wo je wó dz twa opol skie go, spo wo do wa ny na sy ce niem wid ma
czê sto tli wo œcio we go w po bli ¿u gra ni cy pa ñ stwa, nie is t nie j¹ mo ¿ li wo œci te chni cz ne do -
bo ru no wych czê sto tli wo œci dla po ten cjal nych sta cji re trans mi tu j¹ cych pro gram TVP3
w tym re gio nie (wol ne czê sto tli wo œci zo sta ³y po dzie lo ne po miê dzy Cze chy i Pol skê na
po trze by te le wi z ji ana lo go wej i cy f ro wej).

Po lep sze nie wa run ków od bio ru pro gra mów te le wi z ji na ziem nej mo ¿e na st¹ piæ wraz
z uru cho mie niem na da wa nia pro gra mów w spo sób cy f ro wy. Sy s tem te le wi z ji cy f ro wej
obok mo ¿ li wo œci na da wa nia wie lu pro gra mów w je d nym ka na le czê sto tli wo œcio wym, jest
du ¿o bar dziej od por ny na za k³ó ce nia. Do dat ko wo cy f ro we sta cje re trans mi syj ne mo g¹
pra co waæ na tej sa mej czê sto tli wo œci co sta cja g³ó wna, umo ¿ li wia to bez pro b le mo we uzu -
pe³ nia nie emi sji (czy li „do œwie t la nia” re jo nów nie ob jê tych za siê giem ze sta cji g³ó w nej).

W UKE trwa j¹ pra ce nad mo dy fi ka cj¹ Za rz¹ dze nia Nr 21 Pre ze sa Urzê du Ko mu ni -
ka cji Elek tro ni cz nej z dnia 17 wrzeœ nia 2007 r. w spra wie pla nu za go spo da ro wa nia
czê sto tli wo œci dla za kre su 470–862 MHz, okreœ la j¹ ce go miê dzy in ny mi za so by czê sto -
tli wo œci dla po szcze gól nych eta pów wdra ¿a nia te le wiz ji cy f ro wej w tzw. okre sie prze jœcio -
wym. Przez okres prze jœcio wy ro zu mie siê czas od mo men tu uru cho mie nia na ziem nej
te le wiz ji cy f ro wej do chwi li ca³ ko wi te go za prze sta nia na da wa nia ana lo go we go. Szyb kie
uru cho mie nie emi sji cy f ro wej skut ko waæ bê dzie za u wa ¿al n¹ po pra w¹ po kry cia Pol ski
pro gra ma mi TVP zw³a sz cza pro gra mem re gio nal nym TVP3, któ ry ci¹g le do cie ra do zbyt 
ma ³ej li cz by od bior ców.

Z po wa ¿a niem
z up. PRE ZE SA URZÊ DU
KO MU NI KA CJI ELEK TRO NI CZ NEJ
Za stêp ca Pre ze sa
Krzy sz tof Dyl

13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008 r. 173



Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Pa nie Mi ni strze!
Zwró ci³ siê do mnie rol nik, Pan Jan Szym czak, z pro œb¹ o po moc w spra -

wie za d³u ¿e nia po wsta ³e go w wy ni ku wy po wie dze nia umo wy pre fe ren cyj ne -
go kre dy tu in we sty cyj ne go na za kup zie mi. Zwró ci ³em siê w tej spra wie do
pre ze sa ARiMR. Nie ste ty, agen cja nie jest za in te re so wa na po mo c¹ pañ stwu
Ali nie i Ja no wi Szym cza kom (nu mer spra wy: DW-4530 -182/i/07/RS/08)
i „wy czer pa ³a do pu sz czal ne przez obo wi¹ zu j¹ ce pra wo mo¿ li wo œci roz wi¹ za -
nia tej spra wy” (cy tat z od po wie dzi ARiMR z dnia 13 ma ja 2008 r. na mo je
oœ wiad cze nie w ni niej szej spra wie).

Pro b lem ry su je siê na stê pu j¹ co: z chwi l¹ uru cho mie nia pro gra mu rent
struk tu ral nych rol nik zde cy do wa³ siê prze ka zaæ go spo dar stwo na stêp com.
Je dnak ¿e prze ka zy wa ne grun ty by ³y ob ci¹ ¿o ne kre dy tem pre fe ren cyj nym na 
za kup zie mi. Nie chc¹c ob ci¹ ¿aæ na stêp ców d³u giem, po sta no wi³ sp³a ciæ za -
ci¹ g niê ty kre dyt, ³a mi¹c w ten spo sób wa run ki umo wy kre dy to wej. Nie ste ty
bank, przy jmu j¹c wcze œ niej sz¹ sp³a tê kre dy tu, nie po in for mo wa³ rol ni ka
o ka rach gro ¿¹ cych za wcze œ niej sz¹ sp³a tê kre dy tu. Tak ¿e no ta riusz, któ ry
spo rz¹ dza³ akt da ro wiz ny, nie uœ wia do mi³ rol ni ko wi i je go na stêp com za gro -
¿eñ i do ko na³ ak tu prze nie sie nia w³a s no œci w za mian za re ntê struk tu ral n¹,
po mi mo wi dnie j¹ cych w ksiê gach wie czy stych ob ci¹ ¿eñ na rzecz ban ku. Nie -
doin for mo wa ny i nie œwia do my fi nan so wych kon sek wen cji rol nik, w do brej
wie rze sp³a ci³ kre dyt przed ter mi nem, w wy ni ku cze go mu si zwró ciæ agen cji,
za po œre dni ctwem ban ku, otrzy ma ne do fi nan so wa nie do op ro cen to wa nia
kre dy tu wraz z kar ny mi od set ka mi. Dla rol ni ka, któ ry wraz z ¿o n¹ (nie po sia -
da j¹ c¹ ¿a dnych do cho dów, gdy¿ go spo dar stwo by ³o wspól ne) utrzy mu je siê
z re nty struk tu ral nej, jest to kwo ta zna cz nie prze kra cza j¹ ca osi¹ ga ne przez
nie go do cho dy.

W zwi¹z ku z trud n¹ sy tua cj¹ d³u¿ ni ka zwra cam siê z pro œb¹ do Pa na Mi -
ni stra od po wie dzial ne go za re a li za cjê po li ty ki rz¹ du w dzie dzi nie rol ni ctwa
i roz wo ju wsi, a tak ¿e nad zo ru j¹ ce go i kon tro lu j¹ ce go dzia ³al noœæ ARiMR,
o za poz na nie siê ze spra w¹ i uw zglê dnie nie wszel kich oko li cz no œci ³a go -
dz¹ cych w spra wie pañ stwa Ali ny i Ja na Szym cza ków. Nie ste ty is t nie je re al -
na oba wa, i¿ spra wa pañ stwa Szym cza ków zo sta ³a po trak to wa na
stan dar do wo, a wrêcz ob ce so wo przez urzê dni ków Agen cji i nie uw zglê dnio -
no oko li cz no œci szcze gól nych, za is t nia ³ych w tej spra wie. Dla cze go agen cja
i jej urzê dni cy trak tu j¹ rol ni ków tak bez du sznie? Ca ³y spór ci¹ g nie siê ju¿
bar dzo d³u go, a od set ki kar ne prze ro s ³y war toœæ otrzy ma nych do p³at do kre -
dy tu. Su ma na le¿ na do zwro tu wie lo kro t nie prze kra cza mo¿ li wo œci fi nan so -
we pañ stwa Ali ny i Ja na Szym cza ków, któ rzy utrzy mu j¹ siê z re nty
struk tu ral nej pa na Szym cza ka.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
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OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.07.10

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej 

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z prze s³a nym przy piœ mie z dnia 12 czer w ca 2008 r. znak BPS/DSK-

-043-547/08 oœ wiad cze niem, z³o ¿o nym przez se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go
pod czas 13. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 5 czer w ca 2008 r.,
do ty cz¹ cym wy po wie dze nia umo wy pre fe ren cyj ne go kre dy tu in we sty cyj ne go na za kup
zie mi Pa ñ stwu Ali nie i Ja no wi Szym czak – up rzej mie in for mu jê Pa na Mar sza³ ka, ¿e
zgo d nie z wy ja œ nie nia mi Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni c twa, Pa ñ stwo
Ali na i Jan Szym czak na pod sta wie umo wy za war tej z Ban kiem Spó³ dziel czym w G³o -
go wie w dniu 31.12.1999 r. nr 9/Z/99 za ci¹ g nê li kre dyt pre fe ren cyj ny na za kup zie mi,
z usta lo nym ter mi nem je go sp³a ty do dnia 30.12.2014 r.

W za war tej umo wie kre dy to wej, któ rej stro n¹ by li Pa ñ stwo Szym czak, zo sta ³y
wska za ne prze s³an ki, któ rych wy st¹ pie nie skut ku je wy po wie dze niem umo wy kre dy to -
wej i obo wi¹z kiem zwro tu przez kre dy to bior cê do p³at wraz z od set ka mi.

Na stê p nie kre dy to bior ca wy st¹ pi³ z wnios kiem o przy zna nie re nty struk tu ral nej
i w dniu 10.05.2006 r. zo sta³ spo rz¹ dzo ny akt no ta rial ny do ty cz¹ cy po dzia ³u, sprze da ¿y
i da ro wiz ny grun tów rol nych, któ rych za kup by³ fi nan so wa ny œrod ka mi po zy s ka ny mi
z kre dy tu pre fe ren cyj ne go. Dzie l¹c, sprze da j¹c i da ro wu j¹c bez zgo dy Agen cji oraz po -
wia do mie nia ban ku przed miot kre dy to wa nia, Pañ stwo Szym czak za prze sta li pro wa -
dze nia go spo dar stwa i tym sa mym na ru szy li wa run ki okreœ lo ne w ww. umo wie
i do pro wa dzi li do utra ty mo¿ li wo œci za rob ko wa nia oraz zdol no œci kre dy to wej.

Do pie ro po nad czte ry mie si¹ ce od dnia pod pi sa nia ak tu no ta rial ne go, w dniu
08.09.2006 r. Pan Jan Szym czak po in for mo wa³ bank o da ro wiŸ nie i sprze da ¿y grun tów 
bê d¹ cych przed mio tem kre dy to wa nia. W zwi¹z ku z na ru sze niem przez kre dy to bior cê
po sta no wieñ ww. umo wy kre dy to wej w dniu11.09.2006 r. bank wy po wie dzia³ umo wê
kre dy to w¹ i w dniu 30.09.2006 r. d³u¿ nik do ko na³ ca³ ko wi tej sp³a ty na le ¿ no œci ban ku
z ty tu ³u udzie lo ne go kre dy tu.

Jak wy ni ka z wy jaœ nieñ Agen cji, bank w ce lu ugo do we go ure gu lo wa nia spra wy wie -
lo kro t nie po de jmo wa³ roz mo wy z d³u¿ ni ka mi, je dnak nie przy nios ³y one ocze ki wa ne go
skut ku, gdy¿ d³u¿ ni cy kwe stio no wa li obo wi¹ zek zwro tu do p³at i od se tek. Pañ stwo Ali -
na i Jan Szym czak pis mem z dnia 04.01.2008 r. zwró ci li siê do Agen cji z wnios kiem
o umo rze nie do p³at i od se tek od tych do p³at i zo sta li po in for mo wa ni o bra ku pod sta wy
pra w nej umo¿ li wia j¹ cej umo rze nie ich wie rzy tel no œci a tak ¿e, i¿ je dy n¹ do pu sz czal n¹
for m¹ po mo cy jest roz ³o ¿e nie za d³u ¿e nia na ra ty i zmia na ko lej no œci za ra cho wa nia
wp³at. Na to miast na wnio sek Pa na Ja na Szym cza ka o umo rze nie zo bo wi¹ zañ i o zmia -
nê ko lej no œci za ra cho wa nia sp³at wraz z za pro po no wa niem do bro wol nych sp³at mie -
siê cz nych w wy so ko œci po 700 z³, Agen cja uw zglê dnia j¹c mo¿ li wo œci wy ni ka j¹ ce
z obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów pra wa, wy ra zi ³a zgo dê na zmia nê ko lej no œci za ra cho wa nia 
wp³at w pier wszej ko lej no œci na do p³a ty.

Ró wno czeœ nie up rzej mie wy jaœ niam, ¿e Pre zes Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni -
za cji Rol ni ctwa, zgo d nie z usta w¹ z dnia 9 ma ja 2008 r. o Agen cji Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol ni ctwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634), od dnia 24 czer wca 2008 r. mo ¿e
uma rzaæ, w ca ³o œci lub w czê œci, roz k³a daæ na ra ty lub od ra czaæ ter min sp³at wie rzy tel -
no œci Agen cji przy pa da j¹ cych jej w zwi¹z ku z wy ko ny wa niem przez ni¹ za dañ fi nan so -
wa nych wy ³¹ cz nie z kra jo wych œrod ków pub li cz nych. Umo rze nie wie rzy tel no œci
Agen cji al bo roz ³o ¿e nie na ra ty lub od ro cze nie ter mi nu sp³a ty wie rzy tel no œci Agen cji
na stê pu je na pod sta wie umo wy. Wie rzy tel noœæ Agen cji mo ¿e byæ umo rzo na, je ¿e li wy -
st¹ pi co naj mniej je d na z na stê pu j¹ cych prze s³a nek:
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1) nie od zy s ka no jej w wy ni ku prze pro wa dzo ne go po stê po wa nia li k wi da cyj ne go al bo
upad ³o œcio we go;

2) za cho dzi uza sa d nio ne przy pu sz cze nie, ¿e w po stê po wa niu eg ze ku cyj nym nie uzy --
s ka siê kwo ty wy ¿ szej od ko sz tów do cho dze nia i eg ze ku cji wie rzy tel no œci Agen cji
lub po stê po wa nie eg ze ku cyj ne oka za ³o siê nie sku te cz ne;

3) nie mo ¿ na usta liæ miej sca za mie sz ka nia lub po by tu d³u¿ ni ka bê d¹ ce go oso b¹ fi zy cz --
n¹ al bo d³u¿ nik zmar³, nie po zo sta wiw szy ¿a d ne go ma j¹t ku lub po zo sta wi³ ru --
cho mo œci nie pod le ga j¹ ce eg ze ku cji na pod sta wie od rêb nych prze pi sów al bo po zo --
sta wi³ przed mio ty co dzien ne go u¿yt ku do mo we go, któ rych ³¹ cz na war toœæ nie
prze kra cza kwo ty sta no wi¹ cej trzy kro t noœæ prze ciêt ne go mie siê cz ne go wy na gro --
dze nia w ro ku po prze dza j¹ cym umo rze nie, og ³a sza ne go przez Pre ze sa G³ó w ne go
Urzê du Sta ty sty cz ne go w Dzien ni ku Urzê do wym Rze czy po spo li tej Pol skiej „Mo ni --
tor Pol ski” do ce lów na li cza nia od pi su na za k³a d o wy fun dusz œwiad czeñ so cjal --
nych;

4) jej eg ze ku cja za gra ¿a eg zy sten cji d³u¿ ni ka, w przy pad ku gdy d³u¿ nik:
a) po niós³ szko dy spo wo do wa ne przez su szê, grad, deszcz na wal ny, ujem ne skut --

ki prze zi mo wa nia, przy mroz ki wio sen ne, po wó dŸ, hu ra gan, pio run, ob su niê cie
siê zie mi lub la wi nê, w ro zu mie niu prze pi sów o ubez pie cze niach up raw rol nych
i zwie rz¹t go spo dar skich, z wy ³¹ cze niem szkód po wsta ³ych w bu dyn kach,

b) sta³ siê nie zdol ny do pra cy w go spo dar stwie rol nym;
5) d³u¿ nik bê d¹ cy oso b¹ pra w n¹ zo sta³ wy kre œ lo ny z Kra jo we go Re je stru S¹ do we go

i je d no cze œ nie nie ma ma j¹t ku, z któ re go mo ¿ na by eg ze k wo waæ wie rzy tel noœæ
Agen cji, a od po wie dzial noœæ z ty tu ³u wie rzy tel no œci Agen cji nie prze cho dzi z mo cy
pra wa na oso by trze cie.

Pod kre œ lam, i¿ do umo rze nia wie rzy tel no œci Agen cji, któ rej kwo ta prze kra cza
15.000 z³, jest wy ma ga na zgo da mi ni stra w³a œci we go do spraw fi nan sów pu b li cz nych.

Z po wa ¿a niem
z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Pod se kre tarz Sta nu
Ar tur £a w ni czak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go
oraz do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

W dniu 27 ma ja bie ¿¹ ce go ro ku na po sie dze niu Ra dy Mi ni strów zo sta³
przy jê ty wie lo let ni Pro gram Po pra wy Od mian Roœ lin, któ re go ce lem jest uzy s -
ki wa nie no wych, bar dziej wy daj nych i ja ko œcio wo lep szych od mian roœ lin
up ra wnych, prze zna czo nych miê dzy in ny mi do pro duk cji ¿y wno œci i pasz.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa nów Mi ni strów z na stê pu j¹ cy mi py -
ta nia mi.

1. Co oz na cza okreœ le nie „ulep szo ne roœ li ny dla zró wno wa ¿o nych Agro -
E ko Sy ste mów, wy so kiej ja ko œci ¿y wno œci i pro duk cji roœ lin nej na ce le nie ¿y wno -
œcio we”? Ja kie dzia ³a nia zo sta ³y za pla no wa ne, by za cho waæ ró¿ no ro dnoœæ
bio lo gi cz n¹ roœ lin up ra wnych dla na stê p nych po ko leñ?

2. W ja ki spo sób za mie rza siê prze pro wa dziæ ba da nia, któ rych ce lem jest
„oce na skut ków ewen tual nej up ra wy roœ lin ge ne ty cz nie mo dy fi ko wa nych
dla pro duk cji rol ni czej i œro do wis ka”? Czy ba da nia te bê d¹ pro wa dzo ne w ot -
war tym œro do wis ku? Kto bê dzie nad zo ro wa³ te ba da nia?

3. Z ja kich œrod ków rz¹d za mie rza sfi nan so waæ koszt fun kcjo no wa nia
pro gra mu?

4. Dla cze go nie ma po do b nych pro gra mów ba da j¹ cych mo¿ li wo œci tra dy -
cyj ne go i eko lo gi cz ne go rol ni ctwa?

Pro szê za tem Pa nów Mi ni strów o wy jaœ nie nie tych nie zwyk le is tot nych
kwe stii.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

War sza wa, 2008.07.07

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu

Sza no w na Pa ni Mar sza ³ek,
w od po wie dzi na pi s mo z dnia 12 czer w ca 2008 r. znak BPS/DSK-043-547/08

prze ka zu jê po ni ¿ ej sta no wi s ko Mi ni stra Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi do oœ wiad czeñ z³o ¿o -
nych przez se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go pod czas 13. po sie dze nia Se na tu RP
w dniu 5 czer w ca 2008 r.

Ad 1. Co oz na cza okre œ le nie „ulep szo ne ro œ li ny dla zró w no wa ¿o nych Agro E ko Sy -
s te mów, wy so kiej ja ko œci ¿y w no œci i pro duk cji ro œ lin nej na ce le nie ¿y wno œcio -
we”? Ja kie dzia ³a nia zo sta ³y za pla no wa ne, by za cho waæ ró¿ no ro d noœæ
bio lo gi cz n¹ ro œ lin up ra w nych dla na stê p nych po ko leñ?

Sfor mu ³o wa nie ty tu ³u pro gra mu wie lo let nie go „Ulep sza nie Ro œ lin dla Zró w no wa ¿o -
nych Agro E ko Sy ste mów, Wy so kiej Ja ko œci ̄ y w no œci i Pro duk cji Ro œ lin nej na Ce le Nie -
¿y w no œcio we” mia ³o na ce lu pod kre œ le nie zna cze nia ba dañ na u ko wych zwi¹ za nych
z do star cza niem pol skie mu rol ni c twu no wych od mian ga tun ków ro œ lin up ra w nych
bar dziej od por nych na stre sy bio ty cz ne i abio ty cz ne, po zwa la j¹ ce na pro duk cjê pro wa -
dzo n¹ w spo sób zró w no wa ¿o ny, to jest przy zop ty ma li zo wa nych na k³a d ach na na wo zy
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i œrod ki ochro ny ro œ lin. Oz na cza to ró w nie¿, ¿e ba da nia na u ko we ma j¹ s³u ¿yæ udo s ko -
na le niu me tod i ma te ria ³ów wy jœ cio wych do ho dow li ro œ lin o okre œ lo nych ce chach ja -
ko œcio wych, któ re w efek cie po zwo l¹ ho dow com uzy s kaæ od mia ny o po lep szo nej
ja ko œci, prze zna czo ne na ce le ¿y w no œcio we, pa szo we i al ter na ty w ne. Pro po no wa ne
dzia ³a nia ukie run ko wa ne s¹ na wy ko rzy sta nie bio lo gi cz ne go po ten cja ³u ro œ lin up ra w -
nych w kie run ku uzy s ka nia od mian:

— o po lep szo nych ce chach ja ko œcio wych (np. zmie nio nym sk³a dzie kwa sów t³u sz --
czo wych w roœ li nach ole i stych, nie a ler gi cz nym bia³ ku w psze ni cy (dla cho rych na
ce lia kiê),

— o pod wy¿ szo nej od por no œci na cho ro by, szko dni ki i nie sprzy ja j¹ ce czyn ni ki œro --
do wis ka,

— na ce le nie ¿y wno œcio we do:

· pro duk cji bio e ner gii

· pro duk cji su row ców prze mys ³o wych
Ró¿ no ro d noœæ bio lo gi cz na zde fi nio wa na zo sta ³a w Kon wen cji o ró¿ no ro d no œci bio -

lo gi cz nej (Dz.U. 2002. nr 184, poz. 1532) ja ko ró¿ no ro d noœæ ¿y wych or ga ni z mów po -
cho dz¹ cych ze wszy s t kich is t nie j¹ cych Ÿró de³: miê dzy in ny mi z l¹ do wych, mor skich
i wo d nych eko sy s te mów oraz eko lo gi cz nych kom plek sów, któ rych te or ga ni z my s¹
kom po nen ta mi; do ty czy to za ró w no zmien no œci we wn¹trz ga tun ko wej, miê dzy ga tun -
ko wej jak ró w nie¿ zmien no œci po miê dzy eko sy s te ma mi.

W sek to rze rol ni czym od sze re gu lat re a li zo wa ny jest pro gram ochro ny ró¿ no ro d no -
œci ro œ lin u¿y t ko wych dla po trzeb ho dow li i ba dañ na u ko wych, któ re go re a li za cj¹ i ko or -
dy na cj¹ w ska li kra jo wej za j mu je siê IHAR. Pro wa dzo ne s¹ wspo ma ga j¹ ce pra ce
ba daw cze, z któ rych wy ni ków w du ¿ym stop niu ko rzy sta ho dow la pol ska. Ró w nie¿ za an -
ga ¿o wa nie Pol ski w op ra co wa nie Trak ta tu o za so bach ge ne ty cz nych ro œ lin dla wy ¿y wie -
nia i rol ni c twa œwiad czy o du ¿ej wa dze, ja k¹ re sort rol ni c twa przy k³a da do ochro ny
zmien no œci w sek to rze rol ni czym i jej wy ko rzy sta nia oraz pro ble mów z tym zwi¹ za nych.

Zmien noœæ ge ne ty cz na roœ lin up ra wnych i ich dzi kich kre wnia ków sta no wi nie zbê d -
ny ma te ria³ wy jœcio wy do ge ne ty cz ne go do sko na le nia roœ lin u¿y t ko wych za ró wno
w dro dze se lek cji pro wa dzo nej przez rol ni ków jak i kla sy cz nej ho dow li roœ lin oraz
wspó³ czes nej bio te chno lo gii, s³u ¿¹ cych za spo ka ja niu po trzeb cz³o wie ka. Jest ró w nie¿
nie zbê d na w pro ce sie ad ap ta cji roœ lin do nie prze wi dy wal nych zmian œro do wis ko wych.
Utrzy ma nie ró¿ no ro dno œci i zmien no œci ge ne ty cz nej roœ lin w eko sy ste mach wa run ku -
je utrzy ma nie ich ró wno wa gi, ma tak ¿e zna cze nie kul tu ro we, re krea cyj ne, este ty cz ne
i bio lo gi cz ne. Po stê pu j¹ ca eroz ja ge ne ty cz na roœ lin up ra wnych i ich dzi kich kre wnia -
ków oraz ubo ¿e nie roœ lin no œci i eko sy ste mów, w tym agro e ko sy ste mów, wy mu sza po -
de jmo wa nie dzia ³añ za po bie ga j¹ cych te mu pro ce so wi.

Pro jekt za k³a da roz sze rza nie zmien no œci ge ne ty cz nej wy ko rzy sty wa nej w ho dow li
no wych od mian w wa ¿ niej szych gru pach ro œ lin rol ni czych, a wiêc szer sze wy ko rzy sta -
nie form dzi kich, pry mi ty w nych od mian up ra w nych jak i sta rych od mian. Dzia ³a nia te
is tot nie ogra ni cza j¹ za wê ¿a nie siê pu li ge ne ty cz nej ro œ lin up ra wia nych w Pol sce.

Ro la Ban ku Ge nów i je go dzia ³al no œci upo w sze ch nie nio wej – to roz sze rza nie ofer ty
od mian do up ra wy o od mia ny sta re, lo kal ne. Dzia ³a nia te za po bie ga j¹ ero z ji ge ne ty cz -
nej na po lach. Z ko lei w³a œci we prze cho wy wa nie li cz nych eko ty pów, sta rych od mian,
li nii ho dow la nych etc., za bez pie cza is t nie j¹ c¹ bio ró¿ no ro d noœæ dla jej ewen tu al ne go
wy ko rzy sta nia w przy sz³o œci.

Ad 2. W ja ki spo sób za mie rza siê prze pro wa dziæ ba da nia, któ rych ce lem jest oce -
na skut ków ewen tu al nej up ra wy ro œ lin ge ne ty cz nie mo dy fi ko wa nych dla pro duk -
cji rol ni czej i œro do wi s ka?

Sto so wa nie trans ge ne zy w ho dow li roœ lin up ra wnych i wy ko rzy sty wa nie tak uzy s -
ka nych od mian w pro duk cji roœ lin nej jest naj o strzej kry ty ko wa nym dzia ³em bio te -
chno lo gii rol ni czej. Spo wo do wa ne to jest ró¿ ny mi czyn ni ka mi, z któ rych naj wa¿ niej sze
s¹ dwa: po pier wsze wy ko rzy sta nie GMO w tym dzia le pro duk cji wi¹ ¿e siê z wpro wa -
dza niem na sze ro k¹ ska lê do œro do wis ka przy ro dni cze go oraz ¿e zbie ra ny z tych roœ lin
plon lub uzy s ka ne z nie go pro du k ty s¹ ¿y wno œci¹. Po wy ¿ sze dwa aspek ty wy ko rzy sty -
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wa nia GMO sta no wi¹ g³ó wny mo tyw dys ku sji, za ró wno w de ba tach pub li cz nych jak
i w gro nach eks per ckich, przy go to wu j¹ cych me ry to ry cz ne prze s³an ki re gu la cji pra w -
nych w ob sza rze sto so wa nia GMO w go spo dar ce.

Ce lem pro po no wa nych ba dañ jest uzy s ka nie wia ry go d nych da nych do œwiad czal -
nych po zwa la j¹ cych na op ra co wa nie za sad ko eg zy sten cji up raw kon wen cjo nal nych,
eko lo gi cz nych i GMO zgo d nie z Re ko men da cj¹ UE z dnia 23 lip ca 2003 r.

W tym ce lu ko nie cz ne bê dzie prze pro wa dze nie do œwiad czeñ po lo wych z od mia na mi 
GM do pu sz czo ny mi do up ra wy w UE (tyl ko ta kich od mian do ty cz¹ re gu ³y ko eg zy sten -
cji) zgo d nie z wy mo ga mi i re gu la cja mi Usta wy o GMO z dnia 22 czer w ca 200l r. lub jej
prze wi dy wa nej no we li za cji.

Zgo d nie z ww. Usta w¹ nad zór nad dzia ³a nia mi z GMO pro wa dz¹ po przez swo je
agen dy Mi ni ster Œro do wi s ka w uz go d nie niu z Mi ni strem Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi.

Ad 3. Z ja kich œrod ków rz¹d za mie rza sfi nan so waæ koszt fun kcjo no wa nia pro gra mu?
Pro gram sfi nan so wa ny bê dzie ze œrod ków po cho dz¹ cych z bu d¿e tu pañ stwa, okreœ -

lo nych w usta wach bu d¿e to wych na po szcze gól ne la ta w ra mach œrod ków przy zna wa -
nych w czê œci 32 rol ni ctwo.

Ad 4. Dla cze go nie ma po do b nych pro gra mów ba da j¹ cych mo ¿ li wo œci tra dy cyj ne -
go i eko lo gi cz ne go rol ni c twa?

Ma j¹c na ce lu wspar cie po trzeb nej wie dzy pro du cen tów rol nych i prze twór ców ¿y w -
no œci eko lo gi cz nej, Mi ni ster stwo Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi od 2004 r. udzie la do ta cji na
pro wa dze nie ba dañ na rzecz rol ni c twa eko lo gi cz ne go.

W 2004 r. do fi nan so wa no 12 te ma tów ba daw czych na kwo tê 3,2 mln z³. Re a li za to -
ra mi ich by ³y in sty tu ty re sor to we, wy ¿ sze uczel nie rol ni cze oraz pla ców ki Pol skiej Aka -
de mii Na uk. W 2005 r. zre a li zo wa no 13 te ma tów na ³¹ cz n¹ kwo tê do fi nan so wa nia
2,4 mln z³, w 2006 r. te ma tów 14 na ³¹ cz n¹ kwo tê 2,9 mln z³, w 2007 r. by ³o to ju¿ 19 t e -
m a tów za kwo tê 4,7 mln z³. W bu d¿ e cie na 2008 r. przy zna no na do ta cje do ba dañ kwo -
tê wy so ko œci 4,5 mln z³. Do wy ko na nia za kwa li fi ko wa no na stê pu j¹ ce te ma ty, któ re
re a li zo waæ bê d¹ wska za ni wy ko naw cy:

In sty tut Wa rzy w ni c twa
w Skier nie wi cach

Op ra co wa nie me tod prze twór stwa wa rzyw z up raw
eko lo gi cz nych i oce na ich ja ko œci

Op ra co wa nie te chno lo gii pro duk cji wa rzyw kon sum pcyj nych
i na sien nych me to da mi eko lo gi cz ny mi

In sty tut Sa do wni ctwa i Kwia ciar -
stwa w Skier nie wi cach

Op ra co wa nie te chno lo gii po zy s ki wa nia mio du me to da mi
eko lo gi cz ny mi

Ba da nie bio lo gi cz nych i agro te chni cz nych aspek tów eko lo gi cz nej 
up ra wy roœ lin sa do wni czych

Pro duk cja ma te ria ³u szkó³ kar skie go na po trze by sa dów
eko lo gi cz nych uw zglê dnia j¹ ca no we te chni ki roz mna ¿a nia

In sty tut Ho dow li i Ak li ma ty za cji
Roœ lin w Ra dzi ko wie

Po pra wa efek ty wno œci pro duk cji roœ lin nej w sy s te mie
eko lo gi cz nym po przez sto so wa nie na wa dnia nia ze szcze gól nym
uw zglê dnie niem up ra wy ziem nia ka

Ba da nia war to œci sie wnej i u¿y t ko wej od mian zbó¿ i ziem nia ków 
w wa run kach plan ta cji na sien nych go spo darstw eko lo gi cz nych

In sty tut Up ra wy Na wo ¿e nia
i Gle bo znaw stwa w Pu ³a wach

Pro wa dze nie ba dañ w up ra wach po lo wych me to da mi
eko lo gi cz ny mi

In sty tut Bio te chno lo gii Prze mys ³u
Rolno-Spo¿ywczego w War sza wie

Ba da nie wp³y wu sto so wa nia eko lo gi cz nej me to dy ki sze nia ru ni
³¹ ko wej na ob ni ¿e nie za war to œci af la tok syn

In sty tut Me lio ra cji i U¿yt ków Zie lo -
nych w Fa len tach

Ba da nia pod wp³y wem pasz po cho dze nia ³¹kowo-pastwiskowego 
i pro duk cjê zwie rzê c¹ w go spo dar stwach eko lo gi cz nych

In sty tut Bu do wni ctwa, Me cha ni za cji 
i Elek try fi ka cji Rol ni ctwa w War sza wie

Op ra co wa nie roz wi¹ zañ te chni cz nych
i organizacyjno-ekonomicznych dla rol ni ctwa eko lo gi cz ne go
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Aka de mia Rol ni cza w Lublinie

Ba da nia nad efek ty wno œci¹ ¿y wie nia eko lo gi cz ne go ró¿ nych
mie sza ñ ców ro s n¹ cych œwiñ przy wy ko rzy sta niu pasz w³a s nych
z do dat kiem cer ty fi ko wa nych mie sza nek uzu pe³ nia j¹ cych lub
pre mik sów z udzia ³em zió³

SGGW – Wy dzia³ Ogro d ni c twa
i Ar chi tek tu ry Kra job ra zu

Pro duk cja zió³ me to da mi eko lo gi cz ny mi

SGGW – Wy dzia³ Na uk o ¯y wie niu
Cz³o wie ka i Kon sum pcji

Oce na war to œci od ¿yw czej, sen so ry cz nej oraz prze twór czej
wy bra nych ga tun ków wa rzyw z pro duk cji eko lo gi cz nej
i konwencjonalnej – kon ty nu acja i po sze rze nie ba dañ

Po pra wa ja ko œci i kon ku ren cyj no œci na ryn ku kra jo wym
i in nych kra jów UE na po jów wy pro du ko wa nych na ba zie so ków
owo co wych i wa rzy wnych z kra jo wych su row ców eko lo gi cz nych

In sty tut Ge ne ty ki i Ho dow li Zwie rz¹t 
PAN

Wp³yw cho wu eko lo gi cz ne go byd ³a mle cz ne go na war toœæ
bio lo gi cz n¹ pro du ko wa ne go mle ka, dob ro stan zwie rz¹t
i wskaŸ ni ki pro duk cyj ne sta da

In sty tut Roœ lin i Prze two rów
Zie lar skich w Po zna niu

Wpro wa dze nie roœ lin zie lar skich do up raw eko lo gi cz nych

In sty tut Zoo te chni ki w Kra ko wie

Op ra co wa nie mo de lo we go roz wi¹ za nia go spo dar stwa
eko lo gi cz ne go ukie run ko wa ne go na wie lo ga tun ko w¹ pro duk cjê
zwie rzê c¹

Wp³yw eko lo gi cz ne go spo so bu u¿y t ko wa nia pa stwisk gór skich
na sk³ad bo ta ni cz ny i che mi cz ny ru ni oraz ja koœæ miê sa jag niê -
ce go i mleka ow cze go

Wp³yw wa run ków œro do wis ko wych na efek ty wnoœæ pro duk cji
eko lo gi cz ne go cho wu byd ³a miês ne go

In sty tut Ochro ny Roœ lin
Wy ko rzy sta nie sub stan cji na tu ral nych i bio pre pa ra tów
w ochro nie eko lo gi cz nych up raw rol ni czych

Pañ stwo wy In sty tut Ma szyn
Rol ni czych W Po zna niu

Oce na przy dat no œci kul ty wa to ra œcier nis ko we go i bro ny
ta le rzo wej w up ra wie po ¿ni wo wej w go spo dar stwach
eko lo gi cz nych

Uni wer sy tet War miñ sko-Ma zur ski

Efek ty wnoœæ œrod ków ulep sza j¹ cych gle by ciê ¿ kie
w go spo dar stwach eko lo gi cz nych

Ba da nia ge ne ty cz nych Ÿró de³ wy so kiej war to œci ¿y wie nio wej
i od por no œci na wy bra ne pa to ge ny z ro dza ju Fu sa rium sp.
wy stê pu j¹ cych w ga tun kach Tri ti cum spel ta i T. di coc con

Uni wer sy tet Przy ro dni czy w Lub li nie

Pro duk cyj no-eko no micz na oce na zmia no wañ i od mian ro œ lin
up ra wia nych w sy s te mie rol ni ctwa eko lo gi cz ne go

Okreœ le nie wy stê po wa nia mi ko tok syn w ró¿ nych od mia nach
zbó¿ ozi mych i ja rych up ra wia nych me to da mi eko lo gi cz ny mi

Op ra co wa nie te chno lo gii pro duk cji chmie lu eko lo gi cz ne go

Uni wer sy tet Przy ro d ni czy
we Wroc ³a wiu

Po ró w na nie sk³a du che mi cz ne go ze szcze gól nym
uw zglê d nie niem za war to œci zwi¹z ków fe no lo wych, ak ty w no œci
prze ciw ut le nia j¹ cej oraz w³a œci wo œci prze ciw no wot wo ro wych
owo ców ja go do wych i ich prze two rów z up ra wy eko lo gi cz nej
oraz kon wen cjo nal nej

Z po wa ¿a niem
MINISTER
z up. Ma r ian Za lew ski
Pod se kre tarz Sta nu
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OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

War sza wa, 25.06.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na pi s mo z dnia 12 czer w ca 2008 ro ku, znak:

BPS/DSK-043-570/08, za wie ra j¹ ce oœ wiad cze nie pa na se na to ra Grze go rza Woj cie -
chow skie go w spra wie wie lo let nie go Pro gra mu Po pra wy Od mian Ro œ lin dla zró w no wa -
¿o nych Agro E ko Sy s te mów przed k³a dam na stê pu j¹ ce in for ma cje od no sz¹ ce siê do
pro ble ma ty ki za war tej w oœ wiad cze niu pa na se na to ra.

Do ku ment za wie ra j¹ cy wie lo let ni Pro gram Po pra wy Od mian Roœ lin zo sta³ przy go -
to wa ny w Mi ni ster stwie Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi i bê dzie fi nan so wa ny ze œrod ków bu d¿e -
to wych, któ ry mi dys po nu je Mi n i s ter Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi. Pro fil ba dañ wska zu je,
¿e wy ni ki te bê d¹ cen ne dla rol ni ków, pro du cen tów pasz i ¿y wno œci. Po twier dza to
od nie sie nie do tzw. Agro E ko Sy ste mu (agro ce no zy), czy li ze spo ³u od dzia ³u j¹ cych na sie -
bie or ga niz mów roœ lin nych i zwie rzê cych, uk szta³ to wa ne go w wy ni ku dzia ³al no œci rol -
ni czej cz³o wie ka.

Oce na skut ków up raw ro œ lin GM dla pro duk cji rol ni czej i œro do wi s ka jest mo ¿ li wa
po prze pro wa dze niu ba dañ wy ko ny wa nych w ra mach za mie rzo ne go uwol nie nia GMO
do œro do wi s ka. Zgo d nie z obe c nym Ra mo wym Sta no wi s kiem Pol ski do ty cz¹ cym GMO
nie wy da je siê de cy z ji w spra wie za mie rzo ne go uwol nie nia or ga ni z mów ge ne ty cz nie
zmo dy fi ko wa nych (ta ka uwa ga zo sta ³a prze ka za na re sor to wi rol ni c twa). Roz wa ¿a siê
wy da wa nie de cy z ji kra jo wym je d no st kom na u ko wym, któ re wy ko ny wa ³y by ba da nia
œro do wi s ko we ro œ lin trans ge ni cz nych na po trze by rz¹ du (wy ni ki ta kie mog ³y by byæ wy -
ko rzy sta ne do wpro wa dze nia kra jo wych za ka zów sto so wa nia po szcze gól nych ga tun -
ków ro œ lin GM). Na le ¿y nad mie niæ, ¿e wszy s t kie pra ce, któ re mia ³y by byæ pro wa dzo ne
w ot war tym œro do wi s ku bê d¹ siê od by waæ po prze pro wa dze niu wni k li wej oce ny od -
dzia ³y wa nia na œro do wi s ko, na pod sta wie od po wie d nich de cy z ji wy da nych przez Mi ni -
stra Œro do wi s ka. De cy z je okre œ l¹ spo sób i czas mo ni to ro wa nia pól do œwiad czal nych
oraz oso by od po wie dzial ne za nad zór.

Z uwa gi na fakt, ¿e pla no wa ne ba da nia nie bê d¹ obe j mo waæ aspek tów œro do wi s ko -
wych w stop niu za do wa la j¹ cym Mi ni stra Œro do wi s ka, re sort œro do wi s ka zg³o si³ uwa gê
aby wy kre œ liæ Mi ni stra Œro do wi s ka z li sty od bior ców tych ba dañ. Zgo d nie z przy jê t¹
po li ty k¹ eu ro pej sk¹ obe c ne ba da nia do ty cz¹ ce prak ty cz ne go wy ko rzy sta nia pro du k -
tów bio te ch no lo gi cz nych po win ny kon cen tro waæ siê na mo ni to ro wa niu GMO w œro do -
wi s ku (po win ny do ty czyæ od dzia ³y wa nia GMO na œro do wi s ko i œro do wi s ka na GMO).
Ewen tu al ne wy ni ki ba dañ, ja kie zo sta n¹ uzy s ka ne po win ny s³u ¿yæ or ga nom kra jo wym 
w po de j mo wa niu de cy z ji, któ rych przed mio tem s¹ pra ce z wy ko rzy sta niem GMO. Zda -
niem Mi ni stra Œro do wi s ka ten pro gram ba dañ nie gwa ran tu je uzy s ka nia wy ni ków,
któ re mog ³y by po s³u ¿yæ np. do prze ko na nia Ko mi sji Eu ro pej skiej o ko nie cz no œci wy -
³¹ cze nia ob sza ru Pol ski lub jej czê œci spod up raw ro œ lin GM.

Z powa¿aniem
z up. MI NI STRA
Pod se kretarz Sta nu
G³ó wny Kon ser wa tor Przy ro dy
dr Ma ciej Trze ciak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

 skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

Oœ wiad cze nie kie ru jê w spra wie nie uz y ska nia in for ma cji od rz¹ du na te -
mat p³at no œci bez po œre dnich.

Na po sie dze niu ple nar nym Se na tu w dniu 27 mar ca bie ¿¹ ce go ro ku oma -
wia na by ³a „In for ma cja dla Se jmu i Se na tu RP o udzia le Rze czy po spo li tej Pol -
skiej w pra cach Unii Eu ro pej skiej w okre sie li piec–gru dzieñ 2007 r. (pod czas
Pre zy den cji por tu gal skiej)”. W trak cie dys ku sji zwró ci ³em siê do przed sta wi -
cie la rz¹ du z pro œb¹ o udzie le nie in for ma cji na te mat struk tu ry i po zio mu p³at -
no œci bez po œre dnich w 2009 r. w zwi¹z ku z ewen tual ny mi zmia na mi
sy s te mo wy mi, któ re mo g¹ wejœæ w ¿y cie na po zio mie usta wo daw stwa
wspól no to we go. Nie ste ty, do tej po ry nie do cze ka ³em siê od po wie dzi.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym po no w nie zwra cam siê z za py ta niem, tym ra zem 
bez po œre d nio do Pa na Pre mie ra, i bar dzo pro szê o udzie le nie od po wie dzi.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

War sza wa, 3 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo nr BPS/DSK-043-518/08 z dnia 12 czer wca 2008 r. skie ro -

wa ne do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów – Pa na Do nal da Tus ka, do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia z³o -
¿o ne go przez Pa na Se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go pod czas 13. po sie dze nia
Se na tu RP w dniu 5 czer wca 2008 r., up rzej mie in for mu jê, ¿e od po wiedŸ na py ta nie do -
ty cz¹ ce struk tu ry i po zio mu p³at no œci bez po œre dnich w 2009 r., za da ne przez Pa na Se -
na to ra w dniu 27 mar ca 2008 r. i po wtó rzo ne w dniu 5 czer wca 2008 r., zo sta ³a
udzie lo na bez po œre dnio w piœ mie Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi z dnia 11 kwiet nia
2008 r., znak: PB-an-076-66/08(jc-605) – ko pia pis ma w za ³¹ cze niu.

Z po wa ¿a niem
z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Pod se kre tarz Sta nu
Ar tur £a wni czak
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Za³¹czni ki

Pi smo
SEKRETARZA STANU
W URZÊDZIE KOMITETU
INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

War sza wa, 3 kwiet nia 2008 r.

Pan An drzej Dy cha
Pod se kre tarz Sta nu
Mi ni ster stwo Rol ni c twa
i Roz wo ju Wsi

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze,
na po sie dze niu ple nar nym Se na tu w dniu 27 mar ca 2008 r. oma wia na by ³a „In for -

ma cja dla Se j mu i Se na tu RP o udzia le Rze czy po spo li tej Pol skiej w pra cach Unii Eu ro -
pej skiej w okre sie li piec–gru dzieñ 2007 r. (pod czas Pre zy den cji por tu gal skiej)”. Przy
oka z ji dys ku sji nad wspo mnia nym do ku men tem Pan Grze gorz Woj cie chow ski, Se na -
tor RP VII ka den cji, zw ró ci³ siê do Rz¹ du z pro œb¹ o udzie le nie in for ma cji na te mat
struk tu ry i po zio mu p³at no œci bez po œre d nich w 2009 r., w zwi¹z ku z ewen tu al ny mi
zmia na mi sy s te mo wy mi, któ re mo g¹ we jœæ w ¿y cie na po zio mie usta wo daw stwa wspó l -
n o to we go.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym i zgo d nie z kom pe ten cja mi zwra cam siê do Pa na Mi ni stra
z up rzej m¹ pro œb¹ o prze ka za nie Pa nu Se na to ro wi wy czer pu j¹ cej in for ma cji na wska -
za ny te mat do dnia 11 kwiet nia 2008 r.

Bê dê wdziê cz ny za otrzy ma nie ko pii pi s ma.

Z po wa ¿a niem
Miko³aj Dowgie le wicz

Pi smo
PODSEKRETARZA STANU
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

War sza wa, 11 kwiet nia 2008 r.

Pan
Grze gorz Woj cie chow ski
Se n a tor RP

W na wi¹ za niu do wy st¹ pie nia Pa na Se na to ra pod czas po sie dze nia Se na tu w dniu
27 mar ca 2008 r. oraz do pi s ma Pa na Mi ko ³a ja Dowgie le wi cza – Se kre ta rza Sta nu
w UKIE, z dnia 3 kwiet nia br. znak Min.MD/1901/2008/DPI-AL, up rzej mie prze ka zu jê
in for ma cjê w spra wie po zio mu i struk tu ry p³at no œci bez po œre d nich w 2009 ro ku.

Na pod sta wie Trak ta tu Ak ce syj ne go oraz roz po rz¹ dze nia Ra dy Nr 1782/2003
z dnia 29 wrzeœ nia 2003 r. usta na wia j¹ ce go wspól ne za sa dy dla sy s te mów wspar cia
bez po œre dnie go w ra mach wspól nej po li ty ki rol nej i usta na wia j¹ ce go okreœ lo ne sy s te -
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my wpar cia dla rol ni ków oraz zmie nia j¹ cym roz po rz¹ dze nia (EWG) nr 2019/93, (WE)
nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE)
nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE)
nr 2529/2001, w Pol sce w 2009 ro ku bê dzie na dal obo wi¹ zy wa³ Up ro sz czo ny Sy s tem
P³at no œci Bez po œre dnich (SAPS). Ma j¹c na uwa dze art. 143a ww. roz po rz¹ dze nia,
w 2009 ro ku p³at no œci bez po œre dnie (SAPS), bê d¹ sta no wi ³y 60% po zio mu p³at no œci
sto so wa nych we Wspól no cie w kszta³ cie na dzieñ 30 kwiet nia 2004 r., zgo d nie z za sa d¹ 
stop nio we go do cho dze nia do pe³ ne go po zio mu p³at no œci tzw. phas ing-in. Na pod sta wie
za ³¹ cz ni ka VIIIa przy wo ³a ne go roz po rz¹ dze nia, ko per ta fi nan so wa na p³at no œci bez po -
œre dnie w 2009 r. zo sta ³a za pla no wa na na po zio mie 1 877 107 tys. eu ro (w tym 159 392 
tys. eu ro na p³at no œci cu kro we i 6 715 tys. eu ro na p³at no œci do po mi do rów) i jest fi -
nan so wa na z bu d¿e tu wspól no to we go.

Po nad to, na pod sta wie art. 143c cy to wa ne go roz po rz¹ dze nia, no we pa ñ stwa cz³on -
kow skie ma j¹ mo ¿ li woœæ, za zgo d¹ Ko mi sji, uzu pe³ nie nia p³at no œci bez po œre d nich
o 30 pun k tów pro cen to wych po nad ma j¹ cy za sto so wa nie w tym ro ku po ziom 60%,
w od nie sie niu do sek to rów ob jê tych p³at no œcia mi bez po œre d ni mi w kra jach UE–15.
W zwi¹z ku z tym, w 2009 ro ku po ziom kra jo wych p³at no œci uzu pe³ nia j¹ cych (CNDP)
wraz z je d no li t¹ p³at no œci¹ ob sza ro w¹, dla ka ¿ de go z sek to rów ob jê tych tym wspar -
ciem, bê dzie móg³ wy no siæ mak sy mal nie 90% p³at no œci sto so wa nych we Wspól no cie
w dniu 30 kwiet nia 2004 r. W ra mach kra jo wych p³at no œci uzu pe³ nia j¹ cych pla nu je siê 
re a li za cjê na stê pu j¹ cych form po mo cy:

· p³at noœæ do gru py up raw pod sta wo wych (m.in. zbo ¿a, roœ li ny ole i ste, roœ li ny wy so --
ko bia³ ko we),

· p³at noœæ do po wie rzchni up ra wy chmie lu,

· p³at noœæ do ty to niu,

· p³at noœæ do ziem nia ków prze zna czo nych do pro duk cji skro bi,

· p³at noœæ do po wie rzchni roœ lin prze zna czo nych na pa szê, up ra wia nych na trwa --
³ych u¿yt kach zie lo nych tzw. p³at no œci zwie rzê ce.

Kra jo we p³at no œci uzu pe³ nia j¹ ce do po wie rzch ni up ra wy chmie lu, do ty to niu oraz
do ziem nia ków prze zna czo nych do pro duk cji skro bi, bê d¹ przy zna wa ne w dwóch czê -
œciach: zwi¹ za nej i nie zwi¹ za nej (hi sto ry cz nej) z wiel ko œ ci¹ pro duk cji.

Œrod ki prze zna czo ne na fi nan so wa nie p³at no œci uzu pe³ nia j¹ cych po cho dz¹ w ca ³o -
œci z bu d¿ e tu kra jo we go.

Je d no cze œ nie up rzej mie in for mu jê Pa na Se na to ra, i¿ zgo d nie z art. 143c wy ¿ ej wy -
mie nio ne go roz po rz¹ dze nia, pro gram je d no li tej p³at no œci ob sza ro wej oraz kra jo wych
p³at no œci uzu pe³ nia j¹ cych jest przy go to wy wa ny co ro cz nie, a na stê p nie za twier dza ny
przez Ko mi sjê Eu ro pej sk¹. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, szcze gó ³o wa in for ma cja o wy so ko -
œci wspar cia bê dzie mo ¿ li wa do prze ka za nia po za twier dze niu przez Ko mi sjê Eu ro pej -
sk¹ pro gra mu p³at no œci bez po œre d nich na rok 2009.

Ró w no cze œ nie, pra g nê prze ka zaæ in for ma cjê, ¿e obe c nie w fa zie uz ga d nia nia z KE
jest pro gram p³at no œci bez po œre d nich dla rol ni ków w Pol sce na rok 2008, na pod sta wie 
któ re go bê d¹ wy p³a ca ne p³at no œci bez po œre d nie w ter mi nie od 1 gru d nia 2008 r. do
30 czer wca 2009 r.

Po za wy ¿ ej wy mie nio ny mi for ma mi p³at no œci bez po œre d nich, w 2009 ro ku Pol ska
do dat ko wo za mie rza sto so waæ:

· od dziel n¹ p³at noœæ z ty tu ³u owo ców i wa rzyw (p³at noœæ do po mi do rów), któ ra bê --
dzie przy zna wa na w for mie p³at no œci hi sto ry cz nej (nie zwi¹ za nej z wiel ko œ ci¹ pro --
duk cji) do stêp nej dla tra dy cyj nych pro du cen tów po mi do rów. Zgo d nie z roz po --
rz¹ dze niem Ra dy nr 1782/2003, ko per ta fi nan so wa na ten cel, po cho dz¹ ca ze
œrod ków unij nych, wy no si 6 715 tys. eu ro,

· od dziel n¹ p³at noœæ z ty tu ³u cu kru (p³at noœæ cu kro wa), któ ra jest p³at no œci¹ od --
dzie lo n¹ od pro duk cj i i jest przy zna wa na na pod sta wie okre su re fe ren cyj ne go.
Zgo d nie z roz po rz¹ dze niem Ra dy nr 1782/2003, ko per ta fi nan so wa na ten cel, po --
cho dz¹ ca ze œrod ków unij nych, wy no si 159 392 tys. eu ro,
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· wspól no to w¹ p³at noœæ do up raw roœ lin ener ge ty cz nych, o któ rej mo wa w art. 88 cy --
to wa ne go roz po rz¹ dze nia, w wy so ko œci 45 eu ro/ha, przy za ³o ¿e niu, ¿e wspól no to --
wa gwa ran to wa na po wie rzchnia up raw na ce le ener ge ty cz ne wy no sz¹ ca 2 mln ha
dla UE-27 nie zo sta nie prze kro czo na,

· prze jœcio we p³at no œci z ty tu ³u owo ców miêk kich przy zna wa ne do po wie rzchni
up ra wy ma lin oraz trus ka wek wy mie nio ne w art. 110v przy wo ³a ne go roz po rz¹ dze nia.
Mak sy mal na po wie rzchnia re fe ren cyj na w Pol sce, do któ rej mo g¹ zo staæ przy zna --
ne p³at no œci do owo ców miêk kich wy no si 48 000 ha. Wspar cie pol skich pro du cen --
tów ma lin i trus ka wek kie ro wa nych do prze twór stwa wy no siæ bê dzie mak sy mal nie 
400 eu ro/ha tych up raw i sk³a da siê z po mo cy wspól no to wej (230 eu ro/ha) oraz
uzu pe³ nia j¹ cej j¹ po mo cy kra jo wej (do 170 eu ro/ha).

Andrzej Dycha
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go
oraz do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

W zwi¹z ku z wie lo ma kr¹ ¿¹ cy mi mi ta mi do ty cz¹ cy mi cen pasz nie za wie -
ra j¹ cych GMO, zwra cam siê do Pa nów Mi ni strów z na stê pu j¹ cy mi py ta nia mi.

1. Jak d³u go rz¹d bêdzie prze d³u ¿aæ ter min we jœcia w ¿y cie prze pi su o za -
ka zie kar mie nia zwie rz¹t pa sza mi ge ne ty cz nie mo dy fi ko wa ny mi za miast za -
pro po no waæ pro du cen tom al ter na ty wne rodzaje pasz bez GMO? W chwi li
obe c nej ma my usta wê o pa szach, któ ra de fa cto nie fun kcjo nu je.

2. Czy mi ni ster stwo po sia da kal ku la cje od noœ nie do cen pasz nie za wie -
ra j¹ cych w swym sk³a dzie roœ lin GMO? Je œ li nie, to czy re sort za mie rza pro -
wa dziæ te go ty pu wy li cze nia?

3. Ja ki pro cent pasz do stêp nych na pol skim ryn ku nie za wie ra GMO? Czy 
nie za cho dzi po de jrze nie zmo no po li zo wa nia pol skie go ryn ku pa szo we go
przez pa sze GMO? Czy nie is t nie je oba wa per ma nen tne go ³a ma nia pra wa
i bra ku mo¿ li wo œci do ko na nia przez pro du cen tów i ho dow ców rze tel ne go wy -
bo ru? Prze cie¿ kon su ment ma pra wo wy bo ru, a pro du cen ci i ho dow cy na by -
wa j¹ cy pa sze s¹ te¿ kon su men ta mi. Czy mi ni ster stwo pro wa dzi mo n i to r ing
ryn ku pa szo we go?

4. W ja ki spo sób mi ni ster stwo za mie rza in for mo waæ rol ni ków i ho dow -
ców o mo¿ li wo œciach kar mie nia zwie rz¹t pa sza mi nie za wie ra j¹ cy mi w swym
sk³a dzie roœ lin ge ne ty cz nie mo dy fi ko wa nych?

5. Czy mi ni ster stwo pra cu je nad pro gra mem wspie ra nia up ra wy roœ lin
wy so ko bia³ ko wych w Pol sce? Kie dy bê dzie on re a li zo wa ny? Czy jest pla no -
wa ne – a je œ li tak, to w ja kim za kre sie – wspar cie rol ni ków za jmu j¹ cych siê
pro duk cj¹ tych roœ lin? Wspar cie za chê ci ³o by rol ni ków do pro duk cji ta kich roœ -
lin i sku te cz nie za st¹ pi ³o by so jê GMO w pa szach.

6. Z op ra co wañ na u ko wych wy ni ka, i¿ jest mo¿ li we za st¹ pie nie soi GMO
w pa szach so j¹ nie mo dy fi ko wa n¹, wy pro du ko wa n¹ na Ukrai nie i spro wa -
dzo n¹ z te go kra ju. Czy pro wa dzo ne s¹ pra ce nad na wi¹ za niem wspó³ pra cy
go spo dar czej z Ukrai n¹ w tym za kre sie? Je œ li nie, to czy rz¹d za mie rza roz -
wa ¿yæ tê kwe stiê?

Pro szê Pa nów Mi ni strów o wy jaœ nie nie i roz wa ¿e nie tych nie zwyk le is tot -
nych za ga dnieñ.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

Sta no wi sko
MINISTRA ŒRODOWISKA

War sza wa, 18.06.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na pi s mo z dnia 12 czer w ca 2008 ro ku, znak BPS/DSK-043-570/08,

za wie ra j¹ ce oœ wiad cze nie pa na se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go w spra wie sto -
so wa nia pasz nie za wie ra j¹ cych GMO, up rzej mie in for mu jê, ¿e za kwe stie pasz, w tym
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pasz ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych oraz or g a n iz mów ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych
prze zna czo nych do u¿yt ku pa szo we go, od po wia da Mi ni ster Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi.
Mi ni ster Œro do wi s ka nie jest au to rem no we li za cji usta wy o pa szach i nie po sia da zwe -
ry fi ko wa nych in for ma cji na te mat mo ¿ li wo œci za st¹ pie nia œru ty so jo wej wy two rzo nej
z soi ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nej kon wen cjo nal ny mi od po wie d ni ka mi.

Dla te go Mi ni ster Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi jest w³a œci wym do udzie le nia od po wie dzi 
na wszy s t kie py ta nia za da ne przez Pa na Se na to ra.

Z po wa ¿a niem
z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
dr Ma ciej Trze ciak

Od po wie dŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

War sza wa, 2008.07.10

Pan
Bro ni s³aw Ko mo row ski
Mar sza ³ek Se jmu RP

Pa nie Mar sza³ ku!
W na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia Pa na se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go prze -

s³a ne go przy piœ mie znak: BPS/DSK-043-547 z dnia 12 czer w ca 2008 r. w spra wie
pasz ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych up rzej mie in for mu jê, ¿e spra wy do ty cz¹ ce pasz ge -
ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych ure gu lo wa ne s¹ usta w¹ z dnia 22 lip ca 2006 r. o pa szach
(Dz. U. Nr 144, poz. 1045) oraz prze pi sa mi roz po rz¹ dzeñ Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy nr 1829/2003 z dnia 22 wrze œ nia 2003 r. i nr 1830/2003 z dnia 22 wrze œ nia
2003 r.

Roz po rz¹ dze nia te obo wi¹ zu j¹ wprost we wszy s t kich pa ñ stwach cz³on kow skich
UE, a Pol ska bê d¹c cz³on kiem UE jest zo b li go wa na do ich prze strze ga nia.

Je dnak ¿e, w obo wi¹ zu j¹ cym obe c nie „Ra mo wym Sta no wis ku Pol ski do ty cz¹ cym or -
ga niz mów ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych (GMO)”, przy jê tym przez Ra dê Mi ni strów
w dniu 7 mar ca 2006 r., Rz¹d opo wia da siê prze ciw ko wpro wa dze niu do ob ro tu pasz
GM oraz prze ciw ko pro wa dze niu up raw ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nej ku ku ry dzy, rze -
pa ku, bu ra ka cu kro we go, ziem nia ka i soi, do pu sz cza j¹c je dno czeœ nie mo¿ li woœæ im -
por tu ¿y wno œci ge ne ty cz nie mo dy fi ko wa nej (GM) pod wa run kiem wy raŸ ne go jej
oz na ko wa nia i bez mo¿ li wo œci dal sze go prze twa rza nia w Pol sce.

Ra mo we Sta no wis ko Pol ski sta ³o siê pod sta w¹ wpro wa dze nia, na eta pie prac par -
la men tar nych, do usta wy z dnia 22 lip ca 2006 r. o pa szach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045), 
sprze cz ne go z obo wi¹ zu j¹ cym pra wem wspól no to wym, za ka zu wy twa rza nia, wpro -
wa dza nia do ob ro tu i sto so wa nia w ¿y wie niu zwie rz¹t pasz ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa -
nych oraz or ga niz mów ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych prze zna czo nych do u¿yt ku
pa szo we go.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e pod jê te zo sta ³y pra ce nad zmia n¹ usta wy
o pa szach. Usta wa przy jê ta przez Sejm RP w dniu 26 czer wca 2008 r. o zmia nie usta wy
o pa szach, prze su wa do dnia 1 sty cz nia 2013 r. ter min we jœcia w ¿y cie za ka zu wy twa -
rza nia, wpro wa dza nia do ob ro tu i sto so wa nia w ¿y wie niu zwie rz¹t pasz ge ne ty cz nie
zmo dy fi ko wa nych oraz or ga niz mów ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych prze zna czo nych do
u¿yt ku pa szo we go.
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Prze su niê cie ter mi nu we jœ cia w ¿y cie za ka zu okre œ lo ne go w art. 15 ust. 1 pkt 4
usta wy z dnia 22 lip ca 2006 r. o pa szach, a nie je go ca³ ko wi te uchy le nie jest wy ra zem
ostro ¿ ne go sta no wi s ka Pol ski w od nie sie niu do sto so wa nia GMO, a ró w no cze œ nie po -
zwa la na za cho wa nie kon ku ren cyj nej po zy cji kra jo wym pro du cen tom ¿y w no œci za ró w -
no na ryn ku kra jo wym jak i na ryn kach za gra ni cz nych.

Po nad to, up rzej mie in for mu jê, ¿e usta wa o pa szach z dnia 22 lip ca 2006 r. (Dz. U.
Nr 144, poz. 1045) jest obo wi¹ zu j¹ cym i fun k cjo nu j¹ cym ak tem pra w nym w za kre sie
pasz.

Od po wia da j¹c na py ta nie 2 up rzej mie in for mu jê, ¿e Mi ni ster stwo Rol ni c twa i Roz -
wo ju Wsi dys po nu je op ra co wa ny mi przez In sty tut Eko no mi ki Rol ni c twa i Go spo dar ki
¯y w no œcio wej Pa ñ stwo wy In sty tut Ba daw czy up ro sz czo ny mi kal ku la cja mi wp³y wu za -
st¹ pie nia œru ty so jo wej pro du ko wa nej z soi GMO œru t¹ non GMO na ce ny pasz prze -
mys ³o wych. Obe c nie œru ta nie mo dy fi ko wa na ge ne ty cz nie zgo d nie z da ny mi
op ra co wa ny mi przez ww. In sty tut jest œre d nio o oko ³o 20-25% dro ¿ sza ni¿ po wsze ch nie 
u¿y wa ne œru ty z od mian mo dy fi ko wa nych. Na le ¿y siê spo dzie waæ, ¿e po ewen tu al nym
wpro wa dze niu za ka zu w kra ju, po pyt œwia to wy na nie mo dy fi ko wa ne œru ty zwiê k szy³ by 
siê, co po ci¹ g nê ³o by za so b¹ wzrost ich cen o ko lej ne 20-30%. W per spek ty wie naj bli¿ -
szych kil ku lat na le ¿y spo dzie waæ siê dal sze go ogra ni cze nia po da ¿y œrut nie mo dy fi ko -
wa nych i zna cz¹ ce go wzro stu ich cen.

Ana li zê ko sz tów pro duk cji pasz prze mys ³o wych prze pro wa dzo no przy za ³o ¿e niu, ¿e
ce na œru ty so jo wej ule g nie zwiê k sze niu o 22%.

W przy pad ku kon cen tra tu pa szo we go dla dro biu wzrost ce ny œru ty so jo wej spo wo -
du je zmia nê ko sz tów ma te ria ³ów pa szo wych wy so ko bia³ ko wych o 20,8%, a w przy pad -
ku kon cen tra tu pa szo we go dla trzo dy chle w nej spo wo du je zmia nê ko sz tów ma te ria ³ów 
pa szo wych wy so ko bia³ ko wych o 18,7%.

W przy pad ku mie sza nek pa szo wych dla dro biu wzrost ce ny œru ty so jo wej spo wo -
du je zmia nê ko sz tów ma te ria ³ów pa szo wych wy so ko bia³ ko wych o 20,2%, a w przy pad -
ku mie sza nek pa szo wych dla trzo dy chle wnej spo wo du je zmia nê ko sz tów ma te ria ³ów
pa szo wych wy so ko bia³ ko wych o 16,2%.

Od po wia da j¹c na py ta nie 3 up rzej mie in for mu jê, ¿e Pol ska, jak wiê k szoœæ kra jów
stre fy umiar ko wa nej w któ rej nie mo¿ li wa jest up ra wa soi (Ka na da, kra je skan dy naw -
skie, Nie mcy, Bel gia, Ho lan dia, Da nia, Fran cja, W. Bry ta nia, Ro sja) jest im por te rem
pasz wy so ko bia³ ko wych, g³ó wnie œru ty po ek strak cyj nej so jo wej. Sza cu je siê, ¿e nie mal
w ca ³o œci jest to œru ta so jo wa GMO. Do stêp noœæ soi wol nej od GMO, jest bar dzo ogra ni -
czo na. Jej udzia³ w ob ro cie œwia to wym jest bar dzo nie wiel ki (naj wy ¿ ej 5% han dlu œwia -
to we go) i sy s te ma ty cz nie ma le je. Spoœ ród li cz¹ cych siê jej pro du cen tów i eks por te rów
je dy nie w Bra zy lii up ra wia siê je sz cze pe w ne ilo œci soi wol nej od GMO, ale z ro ku na rok 
jej udzia³ ma le je. Ze wzglê du na zna cz¹ cy wzrost cen na wo zów, œrod ków ochro ny roœ lin 
itp. zna cz nie zwiê k szy ³y siê ko sz ty pro duk cji, w tym zw³a sz cza soi wol nej od GMO
i obe c nie s¹ one w Bra zy lii o ok. 60% wy ¿ sze od ko sz tów pro duk cji soi GMO. W tej sy -
tua cji ocze ku je siê, ¿e w Bra zy lii ju¿ w naj bli¿ szym se zo nie zna cz nie wzroœ nie area³ up -
ra wy soi GMO, ko sz tem soi wol nej od GMO. W kon sek wen cji w kró t kim cza sie ró w nie¿
i w tym kra ju zna cze nie soi wol nej od GMO bê dzie mar gi nal ne.

W przy pad ku py ta nia 4 up rzej mie in for mu jê, ¿e zgo d nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 
22 lip ca 2006 r. o pa szach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045), wpro wa dza ne do ob ro tu ma te ria -
³y pa szo we i mie szan ki pa szo we mu sz¹ byæ oz na ko wa ne, w spo sób unie mo¿ li wia j¹ cy
wpro wa dze nie w b³¹d na byw cy, w szcze gól no œci co do ich to¿ sa mo œci, w tym ro dza ju,
w³a œci wo œci, po cho dze nia, sk³a du, ilo œci oraz spo so bu pro duk cji. Je dno czeœ nie art. 25
roz po rz¹ dze nia (WE) nr 1829/2003 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 22 wrzeœ -
nia 2003 r. w spra wie ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nej ¿y w no œci i pa szy (Dz. Urz. UE L 268
z 18.10.2003, str. 1) okre œ la szcze gó ³o we wy ma ga nia ety kie to wa nia pasz ge ne ty cz nie
zmo dy fi ko wa nych oraz or ga ni z mów ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych prze zna czo nych do
u¿yt ku pa szo we go. Prze pi sów tych nie sto su je siê do pa szy za wie ra j¹ cej ma te ria³, któ ry 
za wie ra, sk³a da siê lub jest wy pro du ko wa ny z GMO w czê œci nie wiê k szej ni¿ 0,9 pro -
cent pa szy i ka ¿ dej pa szy, z któ rej siê sk³a da z za strze ¿e niem, ¿e wy stê po wa nie GMO
jest przy pad ko we lub nie u nik nio ne te ch ni cz nie.
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W zwi¹z ku z po wy ¿ szym kon su ment do ko nu j¹c za ku pu pasz po sia da pe³ n¹ œwia -
do moœæ i mo ¿ li woœæ wy bo ru po miê dzy pa sz¹ kon wen cjo nal n¹, a ge ne ty cz nie zmo dy fi -
ko wa n¹.

Od po wia da j¹c na py ta nie 5 up rzej mie in for mu jê, ¿e w 2006 r. przy jê to w Mi ni ster -
stwie Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi pro gram po pra wy ja ko œci pro du k tów rol nych po przez
zwiê k sze nie zu ¿y cia kwa li fi ko wa ne go ma te ria ³u sie w ne go. Usta w¹ z dnia 11 mar ca
2004 r. o Agen cji Ryn ku Rol ne go i or ga ni za cji nie któ rych ryn ków rol nych (Dz. U. Nr 42, 
poz. 386, z póŸn. zm.) wpro wa dzo no do p³a ty z ty tu ³u zu ¿y te go do sie wu lub sa dze nia
ma te ria ³u sie w ne go ka te go rii eli tar ny lub kwa li fi ko wa ny.

Do p³a ta mi ob jê to wa ¿ ne go spo dar czo ga tun ki ro œ lin rol ni czych, któ rych pro du k ty
sta no wi¹ pod sta wo wy su ro wiec prze zna czo ny do bez po œre d nie go spo ¿y cia lub prze -
twór stwa. Obok zbó¿ i ziem nia ków do p³a ta mi ob jê to ró w nie¿ ro œ li ny str¹ cz ko we. Do -
p³a ty udzie la ne s¹ do po wie rzch ni grun tów rol nych ob sia nych lub ob sa dzo nych
kwa li fi ko wa nym ma te ria ³em sie w nym.

W paŸ dzier ni ku 2006 ro ku Ra da Mi ni strów roz po rz¹ dze niem w spra wie sta wek do -
p³at do 1 ha po wie rzchni grun tów or nych ob sia nych lub ob sa dzo nych ma te ria ³em sie wnym 
ka te go rii eli tar ny lub kwa li fi ko wa ny (Dz. U. Nr 201, poz. 1447) pod wy¿ szy ³a staw kê do -
p³at dla roœ lin str¹ cz ko wych z 60 do 160 z³/ha. Staw ka do p³a ty wzros ³a wiêc pra wie
trzy kro t nie. Usta na wia j¹c no we wy ¿ sze staw ki, w przy pad ku roœ lin str¹ cz ko wych,
wziê to pod uwa gê ich zna cze nie ja ko wy so ko bia³ ko wej pa szy dla zwie rz¹t oraz ich zna -
cze nie w p³o do zmia nie ja ko do sko na ³e go przed plo nu pod roœ li ny zbo ¿o we i prze mys ³o -
we wzbo ga ca j¹ ce go gle bê w azot.

Obe c nie w Mi ni ster stwie Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi trwa j¹ pra ce nad usta no wie niem 
sy s te mów wspar cia dla zwiê k sze nia wy ko rzy sta nia pasz nieza wie ra j¹ cych GMO.

Od po wia da j¹c na py ta nie 6 up rzej mie in for mu jê, ¿e Mi ni ster stwo Rol ni ctwa i Roz -
wo ju Wsi po przez Am ba sa dê Pol sk¹ na Ukrai nie zwró ci ³o siê z za py ta niem od noœ nie
mo¿ li wo œci eks por tu soi nie mo dy fi ko wa nej ge ne ty cz nie na po trze by pol skie go prze -
mys ³u pa szo we go do Ukraiñ skie go Zwi¹z ku Pro du cen tów i Prze twór ców Soi. We d³ug
prze wo dni cz¹ ce go Zwi¹z ku W. Tym czen ko mo¿ li wo œci pro duk cyj ne Ukrai ny w naj bli¿ -
szych la tach wy no sz¹ 700–800 tys. ton ro cz nie. Prze wo dni cz¹ cy zwi¹z ku wy ra zi³ go to -
woœæ do omó wie nia kwe stii do staw nie mo dy fi ko wa nej ge ne ty cz nie soi i œru ty so jo wej
z Ukrai ny do Pol ski z po ten cjal ny mi od bior ca mi. Ak tu al nie Mi ni ster stwo Rol ni ctwa
i Roz wo ju Wsi ocze ku je, prze s³a nia przez zwi¹ zek, pro po zy cji za sad na ja kich mog ³a by
od by waæ siê ww. wspó³ pra ca.

Po zdra wiam
z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Se kre tarz Sta nu
Ka zi mierz Ploc ke
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Pa nie Mi ni strze!
Sk³a dam oœ wiad cze nie w spra wie lik wi da cji ob jaz du dla po jaz dów o rze -

czy wi stej ma sie ca³ ko wi tej po wy ¿ ej 8 t, po ru sza j¹ cych siê na dro dze kra jo wej 
nr 12, na od cin ku od Wad le wa do Pio trko wa Try bu nal skie go.

Zwró ci³ siê do mnie pre zy dent mia sta Pio trko wa Try bu nal skie go z pro œb¹
o po moc w spra wie utrzy ma nia obo wi¹ zu j¹ ce go ob jaz du dla po jaz dów o rze -
czy wi stej ma sie ca³ ko wi tej po wy ¿ ej 8 t, po ru sza j¹ cych siê na dro dze kra jo wej 
nr 12, na od cin ku od m. Wad lew do m. Pio trków Try bu nal ski, przez
K¹ cik–Mzur ki. Otó¿ Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad, Od dzia³ 
w £o dzi, pis mem z dnia 30 kwiet nia 2008 r. po in for mo wa ³a, i¿ z dniem 31 ma -
ja br. zo sta nie wpro wa dzo na no wa or ga ni za cja ru chu i po jaz dy tak zwa ne go
ru chu ciê¿ kie go zo sta n¹ wpro wa dzo ne do Pio trko wa Try bu nal skie go.

W zwi¹z ku z za is t nia ³¹ sy tua cj¹ chcia³ bym za py taæ Pa na Mi ni stra, co zo -
sta ³o zro bio ne, a do k³a dniej ja kie na pra wy zo sta ³y po czy nio ne, ¿e GDDKiA
zno si obo wi¹ zu j¹ cy za kaz? Na ja kiej pod sta wie zo sta³ znie sio ny obo wi¹ zu -
j¹ cy za kaz? Czy wpro wa dze nie ru chu ciê¿ kie go do Pio trko wa Try bu nal skie go 
nie wp³y nie ne ga ty wnie na stan ulic i nie po gor szy wa run ków ru chu, a co naj -
wa¿ niej sze nie bê dzie sta no wiæ bez po œre dnie go za gro ¿e nia dla zdro wia i ¿y -
cia mie sz kañ ców mia sta?

Pro szê Pa na Mi ni stra o wy jaœ nie nie i roz wi¹ za nie opi sa ne go pro ble mu.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 29 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Grze go rza Woj cie -

chow skie go na 13. po sie dze niu Se na tu w dniu 5 czer wca 2008 r., prze ka za ne przy piœ -
mie z dnia 12 czer wca 2008 r., znak: BPS/DSK-043-562/08 w spra wie lik wi da cji
ob jaz du dla po jaz dów o rze czy wi stej ma sie ca³ ko wi tej po wy ¿ ej 8 ton, po ru sza j¹ cych siê
dro g¹ kra jo w¹ nr 12 na od cin ku Wad lew–Pio trków Try bu nal ski, dro g¹ po wia to w¹
K¹ cik–Mzur ki, up rzej mie prze ka zu jê na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Pio trków Try bu nal ski jest mia stem na pra wach po wia tu. Zgo d nie z art. 19 ust. 5
usta wy z dnia 21 mar ca 1985 r. o dro gach pub li cz nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 
z póŸn. zm.), w gra ni cach miast na pra wach po wia tu za rz¹d c¹ wszy s t kich dróg pub li cz -
nych, z wy j¹t kiem au to strad i dróg eks pre so wych, jest pre zy dent mia sta. Po za gra ni ca -
mi ad mi ni stra cyj ny mi mia sta za rz¹d c¹ dro gi kra jo wej nr 12 jest Ge ne ral ny Dy rek tor
Dróg Kra jo wych i Au to strad. Do za rz¹d cy dro gi na le ¿y m.in. wpro wa dze nie ogra ni czeñ
lub za my ka nie dróg i dro go wych obie k tów in ¿y nier skich dla ru chu oraz wy zna cza nie
ob jaz dów dro ga mi ró¿ nej ka te go rii, gdy wy stê pu je bez po œre dnie za gro ¿e nie bez pie -
czeñ stwa osób lub mie nia. Po wy ¿ sze re gu la cje spo wo do wa ³y, i¿ Ge ne ral na Dy rek cja
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Dróg Kra jo wych i Au to strad do ko na ³a ob jaz du dro gi kra jo wej nr 12 na od cin ku
£ask–Pio trków Try bu nal ski i stwier dzi ³a, ¿e nie wy stê pu j¹ na tej dro dze ¿a dne ogra ni -
cze nia (brak zna ków dro go wych z gru py B od B5 do B8), któ re uza sa dnia ³y by dal sze
utrzy ma nie zna ków F12 „znak wska zu j¹ cy prze jazd tran zy to wy umie sz cza ny przed
skrzy ¿o wa niem” i F5 „up rze dze nie o za ka zie” na od cin ku dro gi za rz¹ dza nej przez Ge ne -
ral n¹ Dy rek cjê Dróg Kra jo wych i Au to strad.

Umie sz czo ne na skrzy ¿o wa niu dro gi kra jo wej i dro gi wo je wó dz kiej w miej sco wo œci
Wa d lew zna ki F5 i F12 sta no wi ³y nie pra wid ³o woœæ w oz na ko wa niu dro gi, któ r¹ to nie -
pra wid ³o woœæ Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad usu nê ³a (jest to obo -
wi¹ zek za rz¹d cy ru chu). Za pi sy roz po rz¹ dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 3 lip ca
2003 ro ku w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków te ch ni cz nych dla zna ków i sy g na ³ów
dro go wych oraz urz¹ dzeñ bez pie cze ñ stwa ru chu dro go we go i wa run ków ich umie sz -
cza nia na dro gach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) w Za ³¹ cz ni ku Nr 1 w pun k cie 7.2.12
„wska za nie prze jaz du tran zy to we go przed skrzy ¿o wa niem”, mó wi¹ wy ra Ÿ nie, ¿e je ¿e li
prze jazd tran zy tu jest obo wi¹ zu j¹ cy zna ki F12 na le ¿y sto so waæ ja ko uzu pe³ nie nie od -
po wie d nich zna ków za ka zu (od B5 do B8) i ewen tu al nie od po wie d nich zna ków up rze -
dza j¹ cych o za ka zie (F5 i F6). Oczy wi stym jest wiêc, ¿e wo bec bra ku na dro dze zna ków
za ka zu, obe c noœæ w oz na ko wa niu dro gi zna ków F5 i F12 by ³o b³ê dem, któ ry nie zw³o cz -
nie po je go stwier dze niu zo sta³ usu niê ty.

Obe c nie sta ro sta Po wia tu Be³ cha tow skie go, ja ko or gan za rz¹ dza j¹ cy ru chem na
dro dze po wia to wej K¹ cik–Mzur ki, nie zga dza siê na ob jazd kie ru j¹ cy ruch tran zy to wy
na dro gê po wia to w¹, ze wzglê du na pro te sty mie sz ka ñ ców i ci¹g le po gar sza j¹ cy siê
stan te ch ni cz ny dro gi po wia to wej. Na to miast pre zy dent mia sta Pio tr ko wa Try bu nal -
skie go wpro wa dzi³ ogra ni cze nia w ru chu po jaz dów ciê ¿a ro wych po wy ¿ ej 8 ton na dro -
dze kra jo wej nr 12 w gra ni cach mia sta, uza sa d nia j¹c to z³ym sta nem te ch ni cz nym
dro gi kra jo wej w ob rê bie mia sta nie wy zna cza j¹c przy tym dróg ob jaz do wych.

Zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cym pra wem, zmia na or ga ni za cji ru chu wpro wa dza j¹ ca ogra -
ni cze nia lub za ka zy, wy ma ga op ra co wa nia i za twier dze nia pro jek tu or ga ni za cji ru chu,
a or gan, któ ry te zmia ny wpro wa dza, zo bo wi¹ za ny jest do wpro wa dze nia i uz go d nie nia
tras ob jaz dów. Usta wie nie zna ku dro go we go bez za twier dzo ne go pro jek tu zmia ny or -
ga ni za cji ru chu, sta no wi na ru sze nie wa run ków roz po rz¹ dze nia Mi ni stra In fra struk tu -
ry z dnia 23 wrze œ nia 2003 ro ku w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków za rz¹ dza nia
ru chem na dro gach oraz wy ko ny wa nia nad zo ru nad tym za rz¹ dze niem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729).

Ruch dro go wy na dro dze kra jo wej nr 12 po wi nien od by waæ siê bez za k³ó ceñ, nie za -
le ¿ nie od te go, kto jest za rz¹d c¹ na da nym jej od cin ku, a ta k ¿e na tra sie zgo d nej z jej
prze bie giem, okre œ lo nym w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 14 mar ca
2005 r. w spra wie usta le nia prze bie gu dróg kra jo wych w wo je wó dz twach lu bel skim,
lu bu s kim, ³ó dz kim, ma ³o pol skim, opol skim, pod kar pac kim, pod la s kim, œwiê to krzy s -
kim, war miñ sko-ma zur skim, wiel ko pol skim (Dz. U. Nr 55, poz. 486). Na od cin ku prze -
bie ga j¹ cym przez mia sto Pio tr ków Try bu nal ski prze bieg ten zo sta³ wy zna czo ny
na stê pu j¹ co: ul. Woj ska Pol skie go, Al. Ar mii Kra jo wej, Al. Pi³ sud skie go, Al. Ko per ni ka,
ul. Su le jow ska.

Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad w prze ci¹ gu dwóch lat przy st¹ pi
do re a li za cji ob wo dni cy Be³ cha to wa. In we sty cja ta umo¿ li wi po pro wa dze nie ru chu
tran zy to we go dro g¹ krajow¹ nr 12 z £as ku do Wad le wa, na stê p nie od cin kiem dro gi
wo je wó dz kiej nr 485 do w³¹ cze nia do ob wo dni cy Be³ cha to wa – tj. do dro gi kra jo wej
nr 8. Je dnak do cza su re a li za cji tej in we sty cji je dy ne mo¿ li we tra sy tran zy to we pro wa -
dz¹ al bo przez mia sto Pio trków Try bu nal ski al bo dro g¹ po wia to w¹ K¹ cik–Mzur ki
tj. dro ga mi bê d¹ cy mi po za za rz¹ dem Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad.

Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad sta ra j¹c siê do pro wa dziæ do po ro -
zu mie nia, zor ga ni zo wa ³a w dniu 24 czer wca 2008 r., w Od dzia le Ge ne ral nej Dy rek cji
Dróg Kra jo wych i Au to strad w £o dzi, spot ka nie w tej spra wie, w któ rym ucze stni czy li
przed sta wi cie le w³adz sa mo rz¹ do wych i za rz¹d cy dróg mia sta Pio trko wa Try bu nal skie -
go oraz Sta ro stwa Po wia to we go w Be³ cha to wie, a tak ¿e przed sta wi cie le Po li cji i Ge ne -
ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad. Na spot ka niu tym usta lo no, ¿e do cza su
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re a li za cji ob wo dni cy Be³ cha to wa, ruch tran zy to wy od by waæ siê bê dzie do tych cza so w¹
tra s¹ tj. ob jaz dem m.in. dro g¹ po wia to w¹ K¹ cik–Mzur ki. Za rz¹d cy dro gi kra jo wej nr 12 
tj. Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad oraz Pre zy dent Pio trko wa Try bu nal -
skie go par ty cy po waæ bê d¹ w zwiê k szo nych ko sz tach utrzy ma nia i re mon tów od cin ka
dro gi po wia to wej K¹ cik–Mzur ki. Przed sta wi cie le mia sta Pio trko wa Try bu nal skie go obie -
ca li przed sta wiæ po wy ¿ szy pro b lem mie sz kañ com na naj bli¿ szej se sji Ra dy Mia sta.

Na ko lej nym spo t ka niu w dniu 4 lip ca 2008 r., w Od dzia le Ge ne ral nej Dy rek cji
Dróg Kra jo wych i Au to strad w £o dzi, przed sta wio ne zo sta ³y pro po zy cje do ty cz¹ ce po -
trzeb fi nan so wych Sta ro stwa Be³ cha tow skie go zwi¹ za nych ze zwiê k szo ny mi ko sz ta mi
utrzy ma nia dro gi po wia to wej oraz mo ¿ li wych dzia ³a niach w tej spra wie ze stro ny pre -
zy den ta Pio tr ko wa Try bu nal skie go oraz Od dzia ³u Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych
i Au to strad w £o dzi, a ta k ¿e wspó³ pra cy ze Sta ro stwem Po wia to wym w Be³ cha to wie
w za kre sie po kry cia czê œci tych ko sz tów.

W dniu 16 lip ca 2008 r., w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry od by ³o siê ko lej ne spo t ka -
nie za in te re so wa nych do ty cz¹ ce oma wia nej spra wy, z udzia ³em pa na Mi ni stra Ce za re -
go Gra bar czy ka. Na spo t ka niu tym usta lo no, ¿e Sta ro stwo Po wia to we w Be³ cha to wie
ak cep tu je prze bieg tra sy ob jaz do wej pod wa run kiem prze pro wa dze nia re mon tu dro gi
po wia to wej K¹ cik–Mzur ki, do ko ñ ca ro ku Sta ro stwo wy st¹ pi do Mi ni ster stwa o do fi -
nan so wa nie tych prac. Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad zo bo wi¹ za ³a
siê do par ty cy pa cji w ko sz tach zi mo we go utrzy ma nia ww. dro gi, a ta k ¿e do prze pro wa -
dze nia ba dañ obie k tów i pod bu do wy oraz prze ka za nia wy ni ków tych ba dañ Sta ro stwu. 
W³a dze mia sta Pio tr ko wa Try bu nal skie go zo bo wi¹ za ³y siê do spo rz¹ dze nia pro jek tów
or ga ni za cji ru chu na tra sie ob jaz do wej.

Wszy s t kie dzia ³a nia re sor tu in fra struk tu ry w tej spra wie, ma j¹ na ce lu jak naj szyb -
sze osi¹g niê cie kom pro mi su, za pe wnia j¹ ce go zmi ni ma li zo wa nie utrud nieñ dla spo ³e cz -
no œci lo kal nych Mia sta Pio trko wa Try bu nal skie go oraz Sta ro stwa Be³ cha tow skie go
przy za pe wnie niu ci¹g ³o œci ru chu tran zy to we go z kie run ku za cho dnie go na wschód
dro g¹ kra jo w¹ nr 12.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Zbi gniew Rap ciak
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Mi cha ³a Woj t cza ka

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

W swoim oœwiadczeniu chcia³ bym siê zwró ciæ o roz wa ¿e nie przy sz³o œci
In sty tu tu Pol skie go w Pa ry ¿u.

Jest to pla ców ka nie zwyk le za s³u ¿o na dla krze wie nia pol skiej kul tu ry,
tra dy cji i hi sto rii na emi gra cji. To miej sce, któ re sta ³o siê bar dzo is tot ne nie tyl -
ko dla Po la ków, któ rzy wy e mi gro wa li w okre sie sta nu wo jen ne go czy w la -
tach wczeœniejszych, ale tak ¿e dla wszy s t kich, któ rzy w ja ki kol wiek spo sób
in te re su j¹ siê pol sk¹ hi sto ri¹ i pol sk¹ kul tu r¹. Mo¿ na tam zna leŸæ in for ma cje
bar dzo po pu lar ne, niemniej jednak In sty tut Pol ski od lat s³u ¿y tak ¿e po mo c¹
w przygotowywaniu prac na u ko wych. By ³o to miej sce, gdzie spo ty ka li
siê wy bit ni przed sta wi cie le kul tu ry, gdzie tak¿e z nimi mo¿ na by ³o siê spot -
kaæ, gdzie pre zen to wa no fil my i od by wa ³y siê spek tak le tea tral ne oraz kon -
cer ty. Pra co wni cy In sty tu tu Pol skie go w Pa ry ¿u do dnia dzi siej sze go
pro wa dz¹ kur sy jê zy ka pol skie go, wci¹¿ cie sz¹ ce siê wœród ob co kra jow ców,
g³ó wnie Fran cu zów, du ¿¹ po pu lar no œci¹. W tym samym czasie In sty tut gro -
ma dzi³ te¿ bib lio te kê, któ ra dzi siaj li czy dzie siêæ ty siê cy czy po nad dzie siêæ
ty siê cy wo lu mi nów. Po ro ku 1989, po od zy s ka niu przez Pol skê nie pod leg ³o -
œci, by ³o to miej sce, w któ rym spo ty ka li siê Po la cy z tej naj œwie¿ szej, so li dar -
no œcio wej emi gra cji – mog li oni wre sz cie spot kaæ siê w miej scu, któ re by ³o
ka wa³ kiem Pol ski wol nej, ju¿ ofi cjal nie wol nej, w miej scu nawet bar dziej
przy jaz nym ni¿ na sza am ba sa da czy kon su lat. Za in te re so wa nie Pol sk¹
przychodzi³o w dwóch przy naj mniej fa lach, to jest po od zy s ka niu przez Pol -
skê nie pod leg ³o œci w 1989 r., a na stê p nie po wst¹ pie niu Pol ski do Unii Eu ro -
pej skiej, dla te go te¿ ten in sty tut, mie sz cz¹ cy siê w sa mym ser cu Pa ry ¿a,
cie szy³ siê du ¿¹ po pu lar no œci¹.

Teraz do wia du jê siê, ¿e lo sy in sty tu tu s¹ bar dzo po wa¿ nie za gro ¿o ne, ¿e
za pad ³a de cyz ja o je go lik wi da cji. Z osta t nim dniem ma ja za koñ czy ³a swo j¹
dzia ³al noœæ pol ska bib lio te ka, a jej zbio ry s¹ obecnie prze ka zy wa ne do je d ne -
go z pa rys kich uni wer sy te tów. A prze cie¿ In sty tut Pol ski w Pa ry ¿u wpi su je
siê w bo ga t¹, d³u go let ni¹ tra dy cjê pol skiej emi gra cji, od Ho te lu Lam bert po
œro do wis ko zwi¹ za ne z mie siê cz ni kiem „Kon takt”, wy da wa nym tam w okre -
sie sta nu wo jen ne go. Sta ram siê zro zu mieæ to, ¿e utrzy ma nie te go in sty tu tu
wi¹¿e siê z ogrom nymi ko sz tami, ale wiem te¿, bo przepro wa dzi ³em tam wie le 
roz mów, ¿e is t nie je mo¿ li woœæ przy naj mniej czê œ cio we go sa mo fi nan so wa nia
siê in sty tu tu. Chy ba je dnak nikt po ta kie rozwi¹zanie do tej po ry nie siêg n¹³,
choæ na przy k³ad Duñ czy cy zro bi li to w przy pad ku po do b ne go in sty tu tu, gdy
nie za mie rzali go lik wi do waæ.

Chcia³ bym za tem za py taæ pa na pre mie ra, po pier wsze, ja kie prze s³an ki
zde cy do wa ³y o ewen tual nej, choæ, zda je siê, ju¿ pod jê tej de cyz ji o lik wi da cji
In sty tu tu Pol skie go w Pa ry ¿u. Czy rze czy wi œcie zwa ¿o no wszy s t kie ar gu -
men ty za, za ró wno te daj¹ce siê z mierzyæ w z³o tów kach czy w eu ro, jak i te
nie wy mier ne, nie ma te rial ne, któ rych pe w nie do koñ ca zmie rzyæ siê nie da,
a któ re s¹ – je s tem o tym prze ko na ny – zna cz nie wa¿ niej sze od z³o tó wek wy -
da nych na pro mo cjê pol skiej kul tu ry w miej scu tak wa¿ nym w Eu ro pie jak
Pa ry ¿? Po dru gie, czy roz pa try wa no mo¿ li woœæ choæ by czê œ cio we go sa mo fi -
nan so wa nia siê in sty tu tu? Po trze cie, jak rz¹d pol ski za mie rza skom pen so -
waæ brak In sty tu tu Pol skie go w Pa ry ¿u? W ja ki inny spo sób bê dzie my
pro mo waæ pol sk¹ kul tu rê, pol ski jê zyk, pol sk¹ tra dy cjê, pol sk¹ hi sto riê we
Fran cji?

Micha³ Wojtczak
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

War sza wa, 23 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c z upo wa ¿ nie nia Pre ze sa Ra dy Mi n i s trów na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne

przez Se na to ra Mi cha ³a Woj t cza ka pod czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer w ca
2008 r., do ty cz¹ ce rze ko mej li k wi da cji In sty tu tu Pol skie go w Pa ry ¿u, pra g nê po in for -
mo waæ, ¿e od 20 mar ca br. na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Spraw Za gra ni cz nych
zna le Ÿæ mo ¿ na in for ma cjê Rzecz ni ka Pra so we go MSZ de men tu j¹ c¹ po do b ne po g³os ki
i ró wno czeœ nie wy ja œ nia j¹ c¹ za mia ry na sze go re sor tu w sto sun ku do tej nie zwy k le is -
tot nej dla nas pla có w ki. Przy po m nê naj wa ¿ niej sze te zy tam opu b li ko wa ne.

MSZ trak tu je sieæ In sty tu tów Pol skich oraz ata sza tów kul tu ral nych ja ko nie zwy k le
wa ¿ ny in stru ment kszta³ to wa nia ob ra zu Pol ski, ja ko kra ju dy na mi cz ne go, no wo cze s -
ne go o bo ga tej tra dy cji hi sto ry cz nej i wspó³ czes nej ofer cie kul tu ral nej. O zna cze niu, ja -
kie Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych przy wi¹ zu je do tej for my pro mo cji Pol ski
œwiad czy fakt, ¿e w osta t nim dzie siê cio le ciu po wo ³a no 5 no wych te go ty pu pla có wek,
a w bie ¿¹ cym ro ku po wstaæ ma j¹ dwa ko lej ne In sty tu ty Pol skie – w Bruk se li i Ma d ry -
cie. In sty tu to wi Pol skie mu w Pa ry ¿u nie tyl ko nie gro zi za mkniê cie lub ogra ni cza nie
mo ¿ li wo œci dzia ³a nia, ale prze ci w nie – w bie ¿¹ cym ro ku je go bu d¿ et pro gra mo wy ule ga
pod wy ¿ sze niu w sto sun ku do lat po prze d nich. Ak tu al nie trwa ot war ty kon kurs na sta -
no wi s ko dy rek to ra IP w Pa ry ¿u.

Prag nie my, aby wszy s t kie in sty tu ty pe³ ni ³y fun kcje kom pe ten tnych cen trów pro -
mo cji Pol ski po przez dzia ³al noœæ informacyjno-edukacyjn¹ oraz za pe wnie nie pol skiej
obe c no œci w ¿y ciu kul tu ral nym po szcze gól nych kra jów. G³ó wny mi za da nia mi tych pla -
có wek jest wpro wa dza nie pol skiej kul tu ry do naj wa¿ niej szych oœ rod ków ¿y cia kul tu -
ral ne go w kra jach ich fun kcjo no wa nia oraz dba ³oœæ o za pe wnie nie zna cz¹ cej pol skiej
obe c no œci w przed siêw ziê ciach miê dzy na ro do wych, a tak ¿e dzia ³a nie na rzecz na wi¹ zy -
wa nia trwa ³ych kon tak tów miê dzy pol ski mi i za gra ni cz ny mi par tne ra mi ak ty w ny mi
w sfe rze miê dzy na ro do wej wy mia ny kul tu ral nej.

Po prze pro wa dzo nej w dru giej po ³o wie lat 90. szcze gó ³o wej ana li zie ów czes ne go mo -
de lu dzia ³al no œci wie lu In sty tu tów Pol skich do szliœ my do wnios ku, ¿e za sa dni czej
zmia nie ulec mu si wcze œ niej sza, za zwy czaj je sz cze PRL-owska kon cep cja in sty tu tów
ja ko do mów kul tu ry, za pra sza j¹ cych na gros swoich pro gra mów do w³a s nej sie dzi by.
Kon sta ta cja ta by ³a w pe³ ni zgo d na z do œwiad cze nia mi wie lu in nych pañstw, w któ rych
dyp lo ma cja kul tu ral na nie opie ra siê o ma so we na u cza nie w³a s ne go jê zy ka. Oka zu je
siê bo wiem, ¿e przy po do b nych na k³a dach si³ i œrod ków in sty tu ty mie sz cz¹ ce siê w oka -
za ³ych sie dzi bach, z w³a s ny mi sa la mi wy sta wo wy mi i kon cer to wy mi, osi¹ ga j¹ wy raŸ nie
ni¿ sze efek ty od tych, któ re fun kcjo nu j¹ ra czej ja ko biu ra promocyjno-impresaryjne –
na sta wio ne na dy na mi cz ne wpro wa dza nie pol skiej ofer ty do miej sco wych in sty tu cji
kul tu ral nych, nie tyl ko w mie œcie lo ka li za cji da nej pla ców ki, ale tak ¿e w ca ³ym re gio nie 
lub kra ju. Czê sto dzia ³al noœæ tych In sty tu tów Pol skich, któ re ocze ku j¹ od od bior ców
skie ro wa nia siê do ich w³a s nych sie dzib do cie ra za le dwie do nie wiel kie go (acz kol wiek
bar dzo dla nas wa¿ ne go!) krê gu osób ju¿ prze ko na nych do wa lo rów pol skiej ofer ty lub
do pub li cz no œci zwi¹ za nej z Pol sk¹. Tym cza sem oczy wi st¹ mi sj¹ dyp lo ma cji kul tu ral -
nej jest sku te cz ne do cie ra nie do mo¿ li wie naj szer szych miej sco wych œro do wisk ar ty -
sty cz nych i opi nio twór czych, w szcze gól no œci po przez blis k¹ wspó³ pra cê z lo kal ny mi,
re no mo wa ny mi in sty tu cja mi kul tu ry. W pra cy tej nie o ce nio ny mi i na tu ral ny mi so ju -
szni ka mi s¹ ci przed sta wi cie le Po lo nii czy przy ja cie le i znaw cy pol skiej kul tu ry, któ rzy
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dys po nu j¹ na miej scu ogrom nym ka pi ta ³em spe cja li sty cz nej wie dzy, kon tak tów i do -
œwiad czeñ.

Na to miast spe cy fi cz ne ocze ki wa nia i po trze by kul tu ral ne spo ³e cz no œci po lo nij -
nych, nie znaj du j¹ ce od po wie dzi w ofer cie pro gra mo wej na szej dy p lo ma cji kul tu ral nej,
sta ra j¹ siê spe³ niaæ pol skie am ba sa dy, a zw³a sz cza s³u¿ ba kon su lar na. Pol skie kon su -
la ty otrzy mu j¹ ja s ne dys po zy cje i pe w ne œrod ki s³u ¿¹ ce wspie ra niu w³a s nej ak ty w no œci 
kul tu ral nej i edu ka cyj nej na szej emi gra cji.

W efek cie po wy ¿ szej ana li zy i po ró w nañ z in ny mi pa ñ stwa mi pro wa dz¹ cy mi ak ty w n¹ 
dy p lo ma cjê kul tu ral n¹ ut wo rzo no no we In sty tu ty Pol skie (m.in. w No wym Jor ku, Ki jo -
wie, Tel Awi wie i w Bu ka re sz cie) od ra zu w for mu le roz bu do wa nych biur pro mo cyj nych,
z per so ne lem kra jo wym i miej sco wym sku pia j¹ cym siê na dzia ³a niu po pu la ry za tor skim,
a nie na ad mi ni stro wa niu roz bu do wa n¹ sie dzi b¹. Roz po czê to ta k ¿e prze kszta³ ca nie in -
sty tu tów fun k cjo nu j¹ cych wcze œ niej w tra dy cyj nej for mu le (Ber lin, Lon dyn, Pra ga)
w pla ców ki o no wym sche ma cie or ga ni za cji. Po kil ku la tach mo ¿e my je d no zna cz nie
stwier dziæ, ¿e przy jê ta przed pra wie 10 la ty kon cep cja oka za ³a siê nad wy raz s³u szna
– no wo cze s ne In sty tu ty Pol skie œwiet nie wy pe³ nia j¹ swo j¹ mi sjê po pu la ry za tor sk¹, op ty -
mal nie wy ko rzy stu j¹ swój per so nel, wy j¹t ko wo bli s ko wspó³ pra cu j¹ z miej sco wy mi „so -
ju szni ka mi” – znaw ca mi i po pu la ry za to ra mi pol skiej kul tu ry.

Te raz po do b ne mu pro ce so wi zmian pod da wa ny jest In sty tut Pol ski w Pa ry ¿u i ma -
my na dzie jê, ¿e przy czy ni siê to – w po ³¹ cze niu z wiê k szy mi mo ¿ li wo œcia mi fi nan so wy -
mi – do lep szej pro mo cji Pol ski na te re nie ca ³ej Fran cji.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
w z. MINISTRA
Pod se kre tarz Sta nu
Gra ¿y na Ber na to wicz
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Oœ wiad cze nie se na to ra Hen ry ka Wo Ÿ nia ka

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra go spo dar ki Wal de ma ra Paw la ka

Sza no w ny Pa nie Pre mie rze!
Ener ge ty ka i bez pie cze ñ stwo ener ge ty cz ne Pol ski s¹ dziœ te ma tem po -

wsze ch nie obe c nym w na szej œwia do mo œci.
W opi nii eks per tów is t nie j¹ zna cz ne mo¿ li wo œci po pra wy bi lan su ener ge -

ty cz ne go kra ju po przez lep sze za go spo da ro wa nie za so bów ga zu ziem ne go.
Kra jo we ro cz ne wy do by cie re a li zo wa ne przez PGNiG wy no si 4,3 mi liar da m3

ga zu ziem ne go – w prze li cze niu na gaz wy so ko me ta no wy.
Wy do by wa ny gaz ziem ny sta no wi oko ³o 30% zu ¿y cia kra jo we go i jest je d -

nym z klu czo wych czyn ni ków za pe wnia j¹ cych PGNiG kon ku ren cyj n¹ po zy cjê 
na ryn ku ze wzglê du na ni¿ sze ko sz ty po zy s ka nia w po ró w na niu z ko sz ta mi
za ku pu ga zu im por to wa ne go. To po zwa la na czê œ cio we unie za le¿ nie nie siê
od skut ków wzro stu cen ga zu po cho dz¹ ce go z za gra ni cy – ce ny ga zu s¹
zwi¹ za ne z ce na mi pro du k tów ro po po cho dnych – oraz sy tua cji geo po li ty cz nej.

Po mi mo zna cze nia, ja kie ma kra jo we wy do by cie ga zu ziem ne go i ro py
na fto wej w ca ³o kszta³ cie dzia ³al no œci PGNiG, dzia ³a nia w tym za kre sie
dwóch ko lej nych za rz¹ dów PGNiG spo wo do wa ³y, ¿e w naj bli¿ szych la tach
na le ¿y spo dzie waæ siê spad ku wy do by cia za ró wno ro py na fto wej, jak i ga zu
ziem ne go. Przed sta wio ne przez PGNiG pla ny wy do byw cze – 5,5 mi liar da m3

ga zu ziem ne go w prze li cze niu na gaz wy so ko me ta no wy, po cz¹w szy od
2008 r., i 1,1 mi lio na t ro py na fto wej od 2010 r. – s¹ nie real ne i bê d¹ wy ma ga -
³y ko rek ty w dó³, co w przy pad ku spó ³ki gie³ do wej bê dzie mia ³o okreœ lo ne
kon sek wen cje.

Na le ¿y ró w nie¿ za ³o ¿yæ, ¿e do sta wy ga zu ziem ne go ze z³ó¿ za gra ni cz -
nych – Nor we gia, Da nia, Li bia – oraz do sta wy LNG po przez ga zo port mo g¹
ulec opóŸ nie niu.

Ta ki stan rze czy wy ma ga pod jê cia sta now czych i ener gi cz nych dzia ³añ
w za kre sie:

— po zy s ka nia no wych kon ce sji po szu ki waw czych – ak tu al nie po sia da ne 
nie gwa ran tu j¹ zna cz¹ cych od kryæ z³ó¿ ro py na f to wej i ga zu ziem ne go;

— zdy na mi zo wa nia i pod nie sie nia efek ty w no œci prac po szu ki waw czych;
— zdy na mi zo wa nia pro ce sów in we sty cyj nych w za kre sie bu do wy no -

wych ko pa lñ ro py na f to wej i ga zu ziem ne go, pod ziem nych ma ga zy nów ga zu
i pa liw p³yn nych;

— utrzy ma nia obe c nej i wy szko le nia no wej ka d ry gór ni czej i ener go me -
cha ni cz nej;

— op ra co wa nia i wdro ¿e nia no wych pro ce dur umo ¿ li wia j¹ cych no wo cze -
s ne i efek ty w ne za rz¹ dza nie fir m¹;

— wdra ¿a nia no wo cze s nych te ch no lo gii pod no sz¹ cych efek ty w noœæ eks -
plo a ta cji z³ó¿ ro py na f to wej i ga zu ziem ne go;

— roz wo ju ryn ku ga zu za a zo to wa ne go, szcze gól nie w od nie sie niu do od -
bior ców prze mys ³o wych;

— two rze nia przed siê w ziêæ go spo dar czych w ce lu pro duk cji z ga zu za a -
zo to wa ne go ener gii elek try cz nej.

Pra g nê po nad to zwró ciæ siê do Pa na Pre mie ra z pro œb¹ o in ter wen cjê
w spra wie zwiê k sze nia do staw ga zu do pó³ noc nej czê œci wo je wó dz twa lu bu -
s kie go.

Wy st¹ pi ³a tu taj bo wiem, szcze gól nie w oko li cach S³u bic, Go rzo wa i Ko -
strzy na, bar dzo trud na sy tu a cja, gdy¿ po stro nie Gaz -Sy s te mu SA s¹ ogra ni -
cze nia swo bo d ne go prze sy ³u ga zu, po wo du j¹ ce od mo wê przy ³¹ cze nia do
sie ci wnio s ko daw ców. Pro blem do ty czy za ró w no od bior ców in dy wi du al nych, 
jak i prze mys ³o wych skon cen tro wa nych w Ko strzy ñ sko -S³u bic kiej Spe c jal nej
Stre fie Eko no mi cz nej.

Na tym ob sza rze jest naj wiê k sza w kra ju kon cen tra cja li cz by od bior ców,
a wy mo wa spo ³e cz na i go spo dar cza te go zja wis ka jest fa tal na. Mam œwia do -
moœæ, ¿e ca³ ko wi te roz wi¹ za nie te go pro ble mu, do ty cz¹ ce go pó³ noc no -za cho dniej
Pol ski, jest mo¿ li we w efek cie pla no wa nych w per spek ty wie kil ku lat wiel kich
na k³a dów in we sty cyj nych.
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Je dnak ¿e, jak stwier dza dy rek tor OT URE w Szcze ci nie, wszy s t kie sk³a da -
ne do URE wnios ki œwiad cz¹ o tym, ¿e jest mo¿ li woœæ te chni cz na przy ³¹ cze nia,
bra ku je tyl ko ga zu. Je dno czeœ nie dy rek tor WOSD oœ wiad cza, ¿e od co naj mniej
dwóch lat za ka ¿ dym ra zem, kie dy op e r a tor wno si o zwiê k sze nie mo¿ li wo œci
prze sy ³a nia ga zu, otrzy mu je od mo wy zwiê k sze nia prze pu stów na sta cjach
pier wsze go stop nia, mi mo ¿e wszy s t kie te sta cje ma j¹ te chni cz ne zdol no œci
prze sy ³a nia wiê k szej ilo œci ga zu, oraz przed sta wia da ne te chni cz ne z dzie siê ciu
sta cji, mó wi¹ ce o ich wy ko rzy sta niu na po zio mie 20–60%, a mo¿ li wo œci roz -
wi¹ za nia pro ble mu wi dzi w po zwo le niu Gaz -Sy s te mu SA na zwiê k sze nie mo cy
na sta cjach prze sy ³o wych pier wsze go stop nia.

Mam pe³ n¹ œwia do moœæ, ¿e Pan Pre mier do strze ga wiel k¹ wa gê pro ble -
mu w ska li ma kro, ale pra g nê te¿ pro siæ Pa na Pre mie ra o in ge ren cjê, aby na -
st¹ pi ³o mo ¿ li wie szyb kie roz wi¹ za nie pro ble mu do staw ga zu w wy mia rze
re gio nal nym w re gio nie go rzow skim.

Z usza no wa niem
Hen ryk WoŸ niak

OdpowiedŸ

War sza wa, 11.07.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

W od po wie dzi na pis mo Pa na Mar sza³ ka z dnia 12 czer wca 2008 r.
(BPS/DSK-043-527/08), przy któ rym prze s³a ne zo sta ³o oœ wiad cze nie se na to ra Hen ry -
ka WoŸ nia ka w spra wie bez pie czeñ stwa ener ge ty cz ne go kra ju oraz pro ble mów z do sta -
w¹ ga zu w pó³nocno-zachodniej Pol sce, przed sta wiam po ni¿ sze in for ma cje w spra wach 
po ru szo nych przez Pa na Se na to ra.

W zwi¹z ku z po ru szo ny mi w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra za ga d nie nia mi zwi¹ za ny -
mi z bez pie cze ñ stwem ener ge ty cz nym kra ju, up rzej mie in for mu jê, i¿ zu ¿y cie ga zu
ziem ne go w Pol sce w 2007 r. wy nios ³o ok. 14,3 mld m3 w tym ok. 4,3 mld m3 (ok. 30%)
po cho dzi ³o z wy do by cia kra jo we go. Bio r¹c pod uwa gê fakt, ¿e ro cz ny spa dek wy do by cia 
ze z³ó¿ eks plo a to wa nych wy no si oko ³o 7%, to dla utrzy ma nia obe c ne go po zio mu wy do -
by cia (ok. 4,3 mld m3 ro cz nie) co ro ku mu sz¹ byæ pod ³¹ cza ne do eks plo a ta cji no we z³o -
¿a o ro cz nym wy do by ciu oko ³o 300 mln m3. Na le ¿y uz naæ, ¿e jest to zna cz¹ cy wy si ³ek
z uwa gi na to, ¿e no wo  od kry wa ne z³o ¿a s¹ sto sun ko wo ma ³e, a pro ce du ry zwi¹ za ne
z uzy s ka niem po zwo leñ na bu do wê ko pa lñ s¹ d³u go trwa ³e (1,5–2 lat).

Pra g nê po in for mo waæ, ¿e Za rz¹d PGNiG S.A. przy go to wa³ wstêp ny plan prac po szu -
ki waw czych na la ta 2008–2017. Za k³a da on stop nio we zwiê k sza nie na k³a dów na pra ce 
po szu ki waw cze w kra ju do kwo ty 650 mln z³ (wo bec 560 mln z³ w ro ku 2008). Pod jê to
po nad to dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do roz wo ju no wych te ch no lo gii po szu ki waw czo-wy do -
byw czych oraz prze zna czo no do dat ko we œrod ki na za kup no wo cze s ne go sprzê tu ba -
daw cze go. Pro ces ten jest ukie run ko wa ny na od kry wa nie no wych ob sza rów z³o ¿o wych, 
no wych z³ó¿ w ob sza rach teo re ty cz nie ju¿ roz po z na nych oraz roz sze rze nie mo ¿ li wo œci
wy do byw czych z is t nie j¹ cych z³ó¿ wê glo wo do rów.

Zgo d nie z za ³o ¿e nia mi Po li ty ki dla prze mys ³u ga zu ziem ne go z dnia 20 mar ca 2007 r., 
je d nym z klu czo wych za dañ po sta wio nych przed Mi ni strem Go spo dar ki jest za pe wnie -
nie bez pie czeñ stwa ener ge ty cz ne go RP, po przez dy wer sy fi ka cjê Ÿró de³ do staw ga zu
ziem ne go.

Rz¹d RP wspie ra ini cja ty wy i pro jek ty miê dzy na ro do we w za kre sie po szu ki wa nia
i wy do by cia ga zu ziem ne go. Przed siê bior stwa poszukiwawczo-wy do byw cze po de j mu j¹
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dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu za pe w nie nie do stê pu do z³ó¿ za gra ni cz nych. Ja ko przy k³ad
mo ¿ na po daæ dzia ³a nia pod jê te przez PGNiG S.A. w Nor we gii, Li bii, Egip cie.

Do g³ó w nych pro jek tów in we sty cyj nych zmie rza j¹ cych do zró¿ ni co wa nia Ÿró de³ do -
staw ga zu na le ¿¹ bez po œre d nie po ³¹ cze nie ga zo ci¹ giem ze z³o ¿a mi skan dy naw ski mi
oraz bu do wa ter mi na la do od bio ru ga zu skro p lo ne go na pol skim wy brze ¿u. Za ko ñ cze -
nie obu in we sty cji pla no wa ne jest na 2012–2013 r.

Od no sz¹c siê do pro œby Pa na Se na to ra o in ter wen cjê w spra wie pro ble mów zwi¹ za -
nych z do sta w¹ ga zu ziem ne go w pó³ noc nej czê œci wo je wó dz twa lu bu s kie go pra g nê po -
twier dziæ, i¿ w re jo nie tym wy stê pu j¹ ogra ni cze nia prze pu sto wo œci sie ci prze sy ³o wej.
Z in for ma cji przed sta wio nych przez kra jo we go ope ra to ra sie ci prze sy ³o wej OGP Gaz-
-Sy s tem S.A. wy ni ka, i¿ w chwi li obe c nej nie ma te ch ni cz nych mo ¿ li wo œci przy ³¹ cza nia
do sie ci no wych pod mio tów ze wzglê du na brak mo ¿ li wo œci za pe w nie nia ci¹g ³ych do -
staw pa liw ga zo wych is t nie j¹ c¹ sie ci¹ prze sy ³o w¹ oraz ko nie cz noœæ za pe w nie nia do -
staw pa liw ga zo wych dla do tych cza so wych od bior ców. Z te go po wo du Gaz-Sy s tem S.A. 
od d³u¿ sze go cza su od ma wia przy ³¹ cze nia do sie ci no wych pod mio tów, jak ró w nie¿
zwiê k sze nia ilo œci prze sy ³a ne go pa li wa ga zo we go do is t nie j¹ cych pun k tów wy jœ cia.

W ce lu po pra wy sy tu a cji w pó³noc no-za chod niej Pol sce Gaz-Sy s tem S.A. roz po cz¹³
dzia ³a nia in we sty cyj ne zmie rza j¹ ce do bu do wy no wej t³ocz ni ga zu w Go le nio we. In we -
sty cja ta po zwo li na zwiê k sze nie prze pu sto wo œci sie ci prze sy ³o wej w tym re jo nie kra ju,
co wp³y nie na po pra wê sy tu a cji ta k ¿e w pó³ noc nej czê œci wo je wó dz twa lu bu s kie go.

Po nad to pra g nê po in for mo waæ, i¿ w pó³noc no-za chod niej Pol sce pla no wa na jest
bu do wa ok. 600 km ga zo ci¹ gów sie ci prze sy ³o wej. W pla nach s¹ miê dzy in ny mi ga zo -
ci¹ gi na od cin kach:

a) Œwi no uj œ cie–Szcze cin – in we sty cja obe j mu je bu do wê ga zo ci¹ gu na od cin ku od
pla no wa ne go Ter mi na la LNG do pro jek to wa ne go wêz ³a Go le niów (obe c nie etap
wpro wa dza nia ga zo ci¹ gu do miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen --
ne go),

b) Szcze cin–Lwó wek – in we sty cja obe j mu je bu do wê ga zo ci¹ gu prze sy ³o we go z re jo nu 
Szcze ci na (Go le niów) do re jo nu Lwów ka (roz po czê to pra ce pla ni sty cz ne i pro jek --
to we na te re nie gmin K³o da wa, San tok, De szcz no),

c) Szcze cin–Gda ñsk – in we sty cja obe j mu je bu do wê ga zo ci¹ gu prze sy ³o we go ³¹ cz¹ ce --
go ag lo me ra cje Gda ñ ska i Szcze ci na. W ra mach te go pro jek tu zo sta n¹ za pro jek to --
wa ne obie k ty za pe w nia j¹ ce roz dzia³ ga zu w re jo nie pó³ noc nej Pol ski.

Roz bu do wa sie ci prze sy ³o wej po zwo li na zwiê k sze nie atrak cyj no œci in we sty cyj nej
pó³noc no-za cho d nich re gio nów Pol ski, w tym roz wój Ko strzyñ sko-S³u bic kiej Spe c jal -
nej Stre fy Eko no mi cz nej.

Roz bu do wê sie ci dys try bu cyj nej pla nu je Wiel ko pol ski Ope ra tor Sy s te mu Dys try -
bu cyj ne go Sp. z o.o. Spó ³ka roz po czê ³a pro ces in we sty cyj ny zmie rza j¹ cy do bu do wy:

a) ga zo ci¹ gu DN 200 PN 6,4 Mpa ³¹ cz¹ ce go roz li cze nio w¹ sta cjê po mia ro w¹ wy so kie --
go ciœ nie nia z is t nie j¹ cym sy s te mem dys try bu cyj nym wy so kie go ciœ nie nia WOSD
w Ko strzy nie nad Odr¹,

b) ga zo ci¹ gu dys try bu cyj ne go wy so kie go ciœ nie nia DN 200 PN 6,4 Mpa re la cji Ko --
strzyn nad Odr¹–Wit ni ca o d³u go œci ok. 11 km wzd³u¿ is t nie j¹ ce go ga zo ci¹ gu DN
100 PN 6,4 Mpa,

c) t³ocz ni ga zu w re jo nie Ko strzy na Wlkp.
Do dat ko wym czyn ni kiem wp³y wa j¹ cym na po pra wê sy tua cji w za kre sie do staw ga zu

w wo je wó dz twie lu bus kim bê dzie prze sta wie nie ag lo me ra cji po znañ skiej z ga zu ziem ne -
go pod gru py Ls na gaz ziem ny gru py E. Po zwo li to bo wiem na od ci¹ ¿e nie ga zo ci¹ gu prze -
sy ³o we go re la cji Kro bia–Po li ce. Za koñ cze nie ww. ope ra cji pla no wa ne jest w 2009 r.

Wszy s t kie te dzia ³a nia po win ny przy czy niæ siê do zwiê k sze nia ilo œci do star cza ne go
ga zu ziem ne go do pó³nocno-zachodniej Pol ski, w tym do wo je wó dz twa lu bus kie go.

Prze ka zu j¹c po wy ¿ sze wy jaœ nie nia na rê ce Pa na Mar sza³ ka, wy ra ¿am na dzie jê, ¿e
przed sta wio ne in for ma cje Pan Se n a tor uz na za wy czer pu j¹ c¹ od po wiedŸ na po ru szo ne
w oœ wiad cze niu kwe stie.

Waldemar Pawlak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Hen ry ka Wo Ÿ nia ka

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vin cen ta -Ro stow skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Za pe wne jest Pa nu zna na po wsze chna ne ga ty wna opi nia o bra ku obo -

wi¹z ku pro wa dze nia kas fis kal nych przez oso by uzy s ku j¹ ce przy cho dy
z dzia ³al no œci w za wo dach pra wni czych i ochro ny zdro wia.

Ja ko oso bie, któ ra przez wie le lat kie ro wa ³a urzê dem skar bo wym, do b rze
zna ne s¹ mi trud no œci w usta le niu przy cho dów i do cho dów tych dwóch grup
za wo do wych, z ja ki mi bo ry ka j¹ siê pra co w ni cy s³u¿b skar bo wych. Ja ko se na -
tor mam te¿ wie le oka z ji, by s³y szeæ kry ty kê is t nie j¹ cej sy tu a cji pra w nej w tym
za kre sie ze stro ny opi nii pu b li cz nej, któ ra trak tu je tê sy tu a cjê ja ko ni czym nie u -
za sa d nio ne up rzy wi le jo wa nie tych dwóch, bar dzo wa ¿ nych, wiel kich grup za -
wo do wych. Nie je d no krot nie wy ra ¿a ne s¹ opi nie, i¿ oma wia ny stan pra w ny
na ru sza kon sty tu cyj n¹ za sa dê ró w no œci oby wa te li wo bec pra wa.

W zwi¹z ku z tym prag nê za py taæ Pa na Mi ni stra, czy re sort fi nan sów pra -
cu je nad roz ci¹ g niê ciem obo wi¹z ku pro wa dze nia kas fis kal nych na wspo -
mnia ne gru py za wo do we.

Z usza no wa niem
Hen ryk Wo Ÿ niak

OdpowiedŸ

War sza wa, 3 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze ka za ne przy piœ mie znak: BPS/DSK-043-556/08 z dnia

12 czer wca 2008 r. oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Hen ry ka WoŸ nia ka w spra wie wpro -
wa dze nia obo wi¹z ku pro wa dze nia ewi den cji przy za sto so wa nia kas re je stru j¹ cych dla
le ka rzy i pra wni ków, up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Obo wi¹ zek ewi den cjo no wa nia ob ro tów i kwot po dat ku na le ¿ ne go przy za sto so wa -
niu kas re je stru j¹ cych wy ni ka bez po œre d nio z art. 111 ust. 1 usta wy z dnia 11 mar ca
2004 r. o po dat ku od to wa rów i us ³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póŸn. zm.). Dzia ³a j¹c
w opar ciu o de le ga cjê wy ni ka j¹ c¹ z art. 111 ust. 7 pkt 3 ww. usta wy, Mi ni ster Fi nan -
sów mo ¿e wpro wa dzaæ w dro dze roz po rz¹ dze nia na czas okre œ lo ny zwol nie nia z obo -
wi¹z ku ewi den cjo no wa nia przy za sto so wa niu kas re je stru j¹ cych nie któ rych grup
po dat ni ków oraz nie któ rych czyn no œci, ze wzglê du na ro dzaj pro wa dzo nej dzia ³al no œci
lub wy so koœæ ob ro tu.

Ak tu al nie pro ble ma ty kê ww. zwol nieñ od ewi den cjo no wa nia na okres do 31 gru d -
nia 2008 r. re gu lu je roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Fi nan sów z dnia 27 czer w ca 2008 r.
w spra wie kas re je stru j¹ cych (Dz. U. Nr 113, poz. 720). Na mo cy § 2 i poz. 17 i 26 za -
³¹ cz ni ka do ww. roz po rz¹ dze nia us ³u gi w za kre sie ochro ny zdro wia i opie ki spo ³e cz nej
oraz us ³u gi pra w ni cze, s¹ zwol nio ne z obo wi¹z ku pro wa dze nia ewi den cji przy za sto so -
wa niu kas re je stru j¹ cych do dnia 31 gru d nia 2008 r.

Pro blem za sto so wa nia kas ró w nie¿ w tych dzie dzi nach us ³ug jest po wa ¿ nie ana li zo -
wa ny. Z je d nej stro ny bra ny jest pod uwa gê fakt, ¿e z wpro wa dze niem kas ³¹ cz¹ siê ob -
ci¹ ¿e nia bu d¿ e to we zwi¹ za ne z tym, ¿e bu d¿ et par ty cy pu je w ko sz tach na by cia kas
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przez po dat ni ków w wy so ko œci 50% ce ny za ku pu (net to), nie wiê cej je d nak ni¿ 2500 z³
za na by t¹ przez po dat ni ka ka sê. Z dru giej stro ny za w sze bie rze siê pod uwa gê to, aby
wpro wa dze nie kas do sto so wa nia przy ewi den cjo no wa niu w da nej gru pie po dat ni ków
by ³o efek ty w ne, tj. by is t nia ³y mo ¿ li wo œci eg ze k wo wa nia te go obo wi¹z ku. Wa ¿ ne jest tu
m.in. aby klien ci, pa cjen ci tych po dat ni ków by li za in te re so wa ni tym, aby ¿¹ daæ np. od
le ka rza, czy pra w ni ka spe³ nie nia obo wi¹z ku wy da nia pa ra go nu na byw cy tych us ³ug.
Au to ma ty cz nie wy mu sza to za e wi den cjo no wa nie trans ak cji na ka sie. Spe cy fi ka tych
us ³ug jest na to miast ta ka, ¿e wie lo kro t nie brak jest mo ¿ li wo œci ob ser wa cji przez oso by
trze cie fak tu za e wi den cjo no wa nia trans ak cji na ka sie (np. pa cjent roz li cza siê czê sto
w ga bi ne cie le kar skim z ty tu ³u na by tej us ³u gi).

Ana li zy nad op ra co wa niem naj bar dziej op ty mal ne go roz wi¹ za nia w za kre sie przed -
mio to wych us ³ug nie zo sta ³y je sz cze za ko ñ czo ne.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
prof. dr hab. El ¿bie ta Chojna-Duch
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Oœ wiad cze nie se na to ra Hen ry ka Wo Ÿ nia ka
z³o¿one wspól nie z in ny mi se na to ra mi

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy o szko le niu i eg za mi no wa niu (Roz po rz¹ dze nie

Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 27 paŸ dzier ni ka 2005 r. w spra wie szko le nia,
eg za mi no wa nia i uzy s ki wa nia up ra wnieñ przez kie ru j¹ cych po jaz da mi, in -
struk to rów i eg za mi na to rów – DzU z 2005 r. Nr 217, poz.1834 – zwa ne da lej
roz po rz¹ dze niem) wpro wa dzi ³y sze reg zmian do ty cz¹ cych eg za mi no wa nia
i kon tro li nad tym pro ce sem, z któ rych na pier wszy plan wy su wa siê re je stra -
cja pro ce su eg za mi no wa nia. Jak po ka zu j¹ do œwiad cze nia WORD, sy s tem
mo ni to rin gu za pro po no wa ny przez mi ni ster stwo spraw dzi³ siê. Re je stra cja
eg za mi nu oka za ³a siê bar dzo do brym na rzê dziem kon tro li za ró wno we wnê trz -
nej (eg za mi na tor nad zo ru j¹ cy) jak i ze wnê trz nej (urz¹d mar sza³ kow ski) oraz
po zwo li ³a na bar dziej obiek ty wn¹ ob s³u gê skarg na prze bieg eg za mi nu.
Ko lej nym kro kiem do po pra wy pro ce su szko le nia i eg za mi no wa nia po win no
byæ do pro wa dze nie do te go, aby na eg za mi nie po ja wia li siê jak naj le piej przy -
go to wa ni kan dy da ci na kie row ców. Po ni ¿ej przed sta wia my pro po zy cje
zmian, któ re po win ny do pro wa dziæ do pod wy¿ sze nia po zio mu przy go to wa -
nia przy sz³ych kie row ców do eg za mi nu.

1. Zmia na za sad prze pro wa dza nia eg za mi nu teo re ty cz ne go.
Obe c nie eg za min teo re ty cz ny nie jest rze czy wi stym mier ni kiem wie dzy,

któ r¹ wi nien siê wy ka zaæ kan dy dat na kie row cê. Ma ³a li cz ba do stêp nych po -
wsze chnie py tañ (oko ³o 450 dla ka te go rii B) spo wo do wa ³a, ¿e szko ³y na u ki
jaz dy, za miast szko liæ kur san tów z prze pi sów ru chu dro go we go (Usta wa
z dnia 20 czer wca 1997 r. – Pra wo o ru chu dro go wym, DzU z 2005 r. Nr108,
poz. 908, zwa na da lej usta w¹), ogra ni cza j¹ siê do prze ka za nia im ze sta wu
py tañ do na u cze nia. Oso by zda j¹ ce eg za min nie po tra fi¹ prze ³o ¿yæ wie dzy
za war tej w py ta niach na sy tua cje zda rza j¹ ce siê na dro dze. Ko lej nym pro ble -
mem jest to, ¿e py ta nia te nie przed sta wia j¹ wszy s t kich za ga dnieñ za war -
tych w prze pi sach pra wa o ru chu dro go wym. Na le ¿a ³o by za tem jak
naj szyb ciej zmie niæ za sa dy prze pro wa dza nia eg za mi nu teo re ty cz ne go: py ta -
nia eg za mi na cyj ne win ny byæ zbli ¿o ne do pra w dzi wych sy tua cji na dro dze;
py ta nia eg za mi na cyj ne obe jmo waæ po win ny swoim za kre sem ca ³oœæ za ga dnieñ 
z pra wa o ru chu dro go wym przy je dno czes nym ich up ro sz cze niu (wiê k szoœæ
py tañ po win na byæ nie ja wna); czas od po wia da nia na py ta nie wi nien byæ
ogra ni czo ny – za st¹ pie nie sy s te mu 18 py tañ w 25 mi nut sy s te mem py ta nie –
ogra ni czo ny czas do na mys ³u – od po wiedŸ.

Zmia ny te po win ny do pro wa dziæ do te go, ¿e szko ³y na u ki jaz dy za czn¹
siê po no w nie przy k³a daæ do szcze gó ³o we go prze ka zy wa nia wie dzy teo re ty cz -
nej z pra wa o ru chu dro go wym, za miast, jak do tych czas, prze ka zy waæ do
wy u cze nia za kres po wsze chnie zna nych py tañ.

2. Obo wi¹z ko we co ro cz ne szko le nia dla in struk to rów na u ki jaz dy.
Pra wo o ru chu dro go wym ca ³y czas siê zmie nia. Obo wi¹z ko we co ro cz ne

szko le nia wpro wa dzo ne zo sta ³y dla eg za mi na to rów (art. 111 pkt 4 usta wy),
a in struk to rzy ba zu j¹ na raz zdo by tej wie dzy. Po win no siê wpro wa dziæ na stê -
pu j¹ ce za sa dy szko leñ dla in struk to rów: pro ces szko le nia po wi nien byæ ob li ga -
to ryj ny dla wszy s t kich czyn nych in struk to rów na u ki jaz dy; je d nym
z wy k³a dow ców po wi nien byæ eg za mi na tor (naj le piej nad zo ru j¹ cy), tak aby
pod czas szko leñ is t nia ³a mo¿ li woœæ prze ka zy wa nia do œwiad czeñ z pro ce su
eg za mi no wa nia (ob ser wa cja naj czê œciej po pe³ nia nych przez oso by eg za mi no -
wa ne b³ê dów); kur sy dla kan dy da tów na in struk to rów na u ki jaz dy po win ny
byæ or ga ni zo wa ne tyl ko przez wo je wó dz kie oœ rod ki ru chu dro go we go (do tych -
czas or ga ni zu j¹ je ró w nie¿ in ne pod mio ty!).

Wpro wa dzo ne zmia ny zmu si ³y by in struk to rów na u ki jaz dy do pod no sze -
nia swoich kwa li fi ka cji za wo do wych i je dno czeœ nie za pe wni ³y by œcis ³e po -
wi¹ za nie miê dzy pro ce sem szko le nia i eg za mi no wa nia.

3. Do pre cy zo wa nie za sad kon tro li nad oœ rod ka mi szko le nia kie r ow ców.
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Op rócz mo¿ li wo œci, ja kie stwa rza j¹ usta wo we za pi sy do ty cz¹ ce kon tro li
nad oœ rod ka mi szko le nia kie row ców (art. 103, 104 i 108 usta wy) i in struk to -
ra mi na u ki jaz dy (art. 105, 106, 107 i 108 usta wy), roz po rz¹ dze nie do ty cz¹ ce 
szko le nia i eg za mi no wa nia po win no wpro wa dziæ od po wie d nie me cha niz my
nad zo ru ze stro ny sta rostw. In for ma cja o wy ni kach eg za mi nów uzy s ka nych
przez oso by eg za mi no wa ne w od nie sie niu do in struk to rów i je dno stek szko -
l¹ cych, któ r¹ dy rek tor oœ rod ka eg za mi no wa nia prze ka zu je w okre sach pó³ ro cz -
nych do sta rostw (§ 30 ust. 7 pkt 2 roz po rz¹ dze nia), nie ma prze ³o ¿e nia na
ewen tual ne san kcje w sto sun ku do szkó³ i in struk to rów osi¹ ga j¹ cych s³a be
wy ni ki na u cza nia. Na le ¿a ³o by wpro wa dziæ na stê pu j¹ ce roz wi¹ za nia: szko ³y
na u ki jaz dy, któ re wy ka zu j¹ siê zda wal no œci¹ zna cz nie od bie ga j¹ c¹ od œre dniej,
po win ny byæ ob li ga to ryj nie kon tro lo wa ne pod wzglê dem po pra w no œci
prze bie gu pro ce su na u cza nia i pro wa dze nia do ku men ta cji; po win no siê sto -
so waæ za ka zy pro wa dze nia dzia ³al no œci przez szko ³y, w któ rych w wy ni ku
kon tro li wy kry je siê ra ¿¹ ce na ru sza nie za sad szko le nia i pro wa dze nia do ku -
men ta cji; in struk to rzy na u ki jaz dy, któ rzy wy ka zu j¹ siê zda wal no œci¹ zna cz -
nie od bie ga j¹ c¹ od œre dniej, po win ni byæ w pier wszej ko lej no œci kie ro wa ni na 
kur sy do szka la j¹ ce, a w przy pad ku bra ku po pra wy ich wy ni ków na kon trol -
ny eg za min in struk tor ski; ran kin gi szkó³ na u ki jaz dy po win ny byæ po da wa ne 
do pub li cz nej wia do mo œci, a szko ³y na u ki jaz dy po win ny obo wi¹z ko wo mieæ
umie sz czo n¹ w swoim lo ka lu in for ma cjê o wy ni kach zda wal no œci swoich kur -
san tów po twier dzo n¹ przez sta ro stwo po wia to we wraz z od nie sie niem do
œre dniej dla po wia tu.

Zmia ny te po win ny wp³y n¹æ na po pra wê szko le nia i zwiê k sze nie od po -
wie dzial no œci szkó³ i in struk to rów na u ki jaz dy za wy ko ny wa n¹ przez sie bie
pra cê. Szko le nie kie row ców jest dzia ³al no œci¹ za rob ko w¹, ale ko nie cz ne jest
wpro wa dze nie ta kich me cha niz mów, aby mo¿ li we by ³o usu niê cie z ryn ku
szkó³ i in struk to rów nie u czci wie i nie u dol nie wy ko nu j¹ cych swo j¹ pra cê.

Op rócz zmian w pro ce sie szko le nia war to wpro wa dziæ kos me ty cz ne
zmia ny do ty cz¹ ce prze pro wa dza nia eg za mi nu prak ty cz ne go: do sto so wa nie
„Ar ku sza prze bie gu eg za mi nu prak ty cz ne go” (wzór nr 7 do za ³¹ cz ni ka nr 5
roz po rz¹ dze nia) do za dañ eg za mi na cyj nych za war tych w ta be li 7 in struk cji
eg za mi no wa nia (In struk cja prze pro wa dza nia eg za mi nów pañ stwo wych na
pra wo jaz dy lub po zwo le nie – za ³¹ cz nik nr 5 do roz po rz¹ dze nia); zmia na kry -
te riów oce ny za dañ na pla cu ma new ro wym: za kaz na je¿ d¿a nia na li nie – jaz -
da na pla cu ma new ro wym po li nii jest do pu sz czal na, na to miast pod czas
jaz dy w mie œcie uz na wa na jest ja ko b³¹d; skró ce nie za da nia pier wsze go na
pla cu ma new ro wym – „przy go to wa nia do jaz dy” – po przez po ka zy wa nie tyl -
ko wy bra nych przez eg za mi na to ra p³y nów i œwia te³ oraz prze nie sie nie „ru -
sze nia z miej sca” do za da nia eg za mi na cyj ne go dru gie go; wpro wa dze nie
je dno li tych za sad prze rwa nia eg za mi nu prak ty cz ne go na pla cu ma new ro -
wym dla wszy s t kich ka te go rii pra wa jaz dy; uak tual nie nie wy mia rów pla cu
ma new ro we go dla ka te go rii C+E, tak aby mo¿ li we by ³o wy ko na nie za dañ eg -
za mi na cyj nych no wy mi po jaz da mi, w któ re oœ rod ki eg za mi no wa nia za o pa -
tru j¹ siê, ma j¹c na uwa dze zmia ny w prze pi sach obo wi¹ zu j¹ ce od 1 lip ca
2010 r. (§ 43 ust. 4 pkt 10 i 11 oraz § 59 ust. 11 roz po rz¹ dze nia mi ni stra in fra -
struk tu ry z dnia 31 gru dnia 2002 r. w spra wie wa run ków te chni cz nych po -
jaz dów oraz za kre su ich nie zbê d ne go wy po sa ¿e nia – DzU z 2003 r. Nr 32,
poz. 262); uœciœ le nie kil ku nie ja s nych de fi ni cji, jak na je cha nie, prze je cha nie,
na ru sze nie itp.

Do eg za mi nu pañ stwo we go w WORD pod cho dz¹ tak ¿e oso by pod le ga -
j¹ ce kon trol ne mu spraw dze niu kwa li fi ka cji (art. 114 usta wy). Wy da je siê, ¿e
pro ces po no w ne go przy zna wa nia im up ra wnieñ jest zbyt up ro sz czo ny, szcze -
gól nie gdy ma siê na uwa dze dzia ³a nia po de jmo wa ne w ce lu po pra wy bez pie -
czeñ stwa ru chu dro go we go. £at woœæ po no w ne go uzy s ka nia up ra wnieñ
w na szym kra ju do sko na le wi daæ na przy k³a dzie oby wa te li nie miec kich, któ -
rzy po za koñ czo nej ka rze za ka zu pro wa dze nia po jaz dów wo l¹ skoñ czyæ kurs 
na u ki jaz dy i zdaæ eg za min w Pol sce ni¿ przejœæ skom pli ko wa n¹ pro ce du rê
od zy s ki wa nia up ra wnieñ w swo jej oj czyŸ nie. Wy da je siê, ¿e do usta wy – Pra -
wo o ru chu dro go wym po win ny byæ wnie sio ne na stê pu j¹ ce po praw ki: oso by,
któ rym za bra no up ra wnie nie do kie ro wa nia po jaz dem w wy ni ku pro wa dze -
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nia po jaz du w sta nie nie trzeŸ wo œci, po win ny byæ pod da ne roz sze rzo nym ba -
da niom w ce lu stwier dze nia bra ku uza le¿ nie nia od al ko ho lu; na le ¿y
wy d³u ¿yæ z je d ne go ro ku do trzech lub piê ciu lat okres, w któ rym no wi kie row -
cy mo g¹ utra ciæ pra wo jaz dy po prze kro cze niu dwu dzie stu pun któw kar nych
(art. 140 ust. 1 pkt 3 usta wy); dru gie prze kro cze nie dwu dzie stu czte rech pun któw
kar nych (art. 130 usta wy) na le ¿a ³o by ka raæ cza so wym za ka zem pro wa dze -
nia po jaz dów.

Pra wo jaz dy jest do ku men tem u³at wia j¹ cym ¿y cie, ale w ce lu po pra wy
bez pie czeñ stwa na dro gach po win no siê eli mi no waæ tych kie row ców, któ rzy
lek ce wa ¿¹ prze pi sy ru chu dro go we go i sta no wi¹ re al ne za gro ¿e nie na dro -
gach.

Bez ma ³a 6 ty siê cy œmier tel nych ofiar wy pad ków dro go wych w ka ¿ dym
ro ku to bar dzo du ¿o, zbyt du ¿o, aby nie po sta wiæ py ta nia, czy w sfe rze szko -
le nia i eg za mi no wa nia, a tak ¿e w sfe rze ety ki ru chu dro go we go nie mo¿ na
zro biæ nic wiê cej. Z tym py ta niem, przed sta wia j¹c po wy ¿ sze pro po zy cje,
zwra ca my siê do Pa na Mi ni stra.

Z usza no wa niem
Hen ryk Wo Ÿ niak
Ja nusz Se pio³
Sta ni s³aw Bi szty ga

OdpowiedŸ

War sza wa, 21 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na pi s mo z dnia 12 czer w ca 2008 r. prze ka zu j¹ ce oœ wiad cze nie se -

na to rów Hen ry ka Wo Ÿ nia ka, Ja nu sza Se pio ³a, Sta ni s³a wa Bi szty gi w spra wie zmia ny
sy s te mu przy go to wa nia i eg za mi no wa nia kan dy da tów na kie row ców przed sta wiam na -
stê pu j¹ ce wy ja œ nie nia.

Mi ni ster stwo In fra struk tu ry przy go to wa ³o pro jekt usta wy o kie ru j¹ cych po jaz da -
mi, któ ry kom plek so wo re or ga ni zu je sy s tem uzy s ki wa nia up ra w nieñ do kie ro wa nia
po jaz da mi. Zgo d nie z har mo no gra mem prac Rz¹ du pro jekt ma zo staæ przy jê ty przez
Ra dê Mi ni strów w trze cim kwar ta le 2008 r. i bê dzie po no w nie prze ka za ny pod ob ra dy
Se j mu. W trak cie prac Ko mi sji Sej mo wych po s³o wie i se na to ro wie zde cy du j¹ osta te cz -
nie o za sa dach or ga ni za cji i prze pro wa dza nia eg za mi nu na pra wo jaz dy, za sa dach
szko le nia kan dy da tów na kie row ców oraz za sa dach nad zo ru nad oœ rod ka mi szko le nia
kan dy da tów na kie row ców i Wo je wó dz ki mi Oœ rod ka mi Ru chu Dro go we go.

Po uchwa le niu ww. usta wy przez Par la ment mi ni ster w³a œci wy do spraw trans por -
tu, zgo d nie z od po wie d ni mi de le ga cja mi usta wo wy mi, przy go tu je ak ty wy ko naw cze do
usta wy, któ re szcze gó ³o wo bê d¹ re gu lo wa ³y miê dzy in ny mi za sa dy prze pro wa dza nia
i kry te ria oce ny eg za mi nu pa ñ stwo we go na pra wo jaz dy.

Pod su mo wu j¹c pra g nê pod kre œ liæ ¿e po de j mu jê wszel kie mo ¿ li we dzia ³a nia zmie rza -
j¹ ce do po pra wy bez pie cze ñ stwa w ru chu dro go wym. Pro po no wa ne w ww. usta wie prze pi -
sy, okre œ la j¹ ce no we za sa dy szko le nia i eg za mi no wa nia oraz wzmo ¿o ny nad zór nad
kie ru j¹ cy mi po jaz da mi ma j¹ za za da nie ogra ni czyæ ilo œci wy pad ków na pol skich dro gach.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Przy jê ty do re a li za cji przez GDDKiA spo sób sko mu ni ko wa nia To ru nia na

wêŸ le Lu bicz z przy go to wy wa n¹ do bu do wy au to stra d¹ A1 skut ko waæ bê -
dzie, zda niem w³adz To ru nia,  pa ra li ¿em ko mu ni ka cyj nym na wa¿ nej dro dze
wy lo to wej z mia sta. W³o da rze To ru nia, w ce lu unik niê cia te go wiel ce praw do -
po dob ne go za gro ¿e nia, pro po nu j¹ za swej stro ny, aby w³¹ czyæ do pro jek tu
i bu do wy A1 na od cin ku No we Ma rzy–Czer nie wi ce dru gi etap mo der ni za cji
uli cy Szo sa Lu bic ka. Od ci nek ten, o d³u go œci oko ³o 1 km, le ¿¹ cy w ci¹ gu dro gi
kra jo wej nr 80, ³¹ czy Byd goszcz i To ruñ z au to stra d¹ A1 oraz przy sz³¹ dro gê
eks pre so w¹ S10. Ma on mieæ uk ³ad dwu jez dnio wy i wy e li mi nu je w po zio mie
to rów prze jazd przez czyn n¹ li niê ko le jo w¹ nr 27 To ruñ–Lip no. In we sty cja ta
pra wid ³o wo sko mu ni ku je To ruñ i ca ³y re gion (w tym Byd goszcz) z au to stra d¹
A1 i bê dzie is tot nym ele men tem fun kcjo no wa nia stra te gi cz ne go uk ³a du dro -
go we go. Win na za tem sta no wiæ in te gral n¹ czêœæ bu do wy wêz ³a Lu bicz, w ra -
mach za da nia au to stra do we go.

Ma j¹c na wzglê dzie do b ro to ru nian oraz ro s n¹ cych rzesz tu ry stów od wie -
dza j¹ cych gród Ko per ni ka, up rzej mie pro szê Pa na Mi ni stra o ¿y czli we od nie -
sie nie siê do z³o ¿o nej w tej spra wie pro œby pre zy den ta To ru nia b¹dŸ
za pro po no wa nie in nych roz wi¹ zañ.

Z wy ra za mi sza cun ku
Jan Wy ro wiñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.07.03

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie pa na Se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go (nr BPS/

DSK-043-564/08) w spra wie dru gie go eta pu mo der ni za cji ul. Szo sa Lu bic ka, up rzej -
mie prze ka zu jê po ni¿ sz¹ od po wiedŸ.

Z³o ¿o ne za py ta nie do ty czy od cin ka dro gi kra jo wej nr 80 po ³o ¿o nej w gra ni cach mia -
sta na pra wach po wia tu, a wiêc zgo d nie z za pi sa mi usta wy o dro gach pu b li cz nych
z dnia 21 mar ca 1985 r. (tj. z 2007 r. Dz. U. nr 19, poz. 115 ze zm.), za rz¹d c¹ przed mio -
to we go od cin ka dro gi kra jo wej jest Pre zy dent Mia sta To ru nia. Za kres prze bu do wy dro -
gi nr 80 wy ni ka j¹ cy z pro jek tu bu dow la ne go obe j mu je od cin ki dróg po za gra ni ca mi
mia sta To ru nia. Prze bu do wa na w ra mach pro jek tu, dwu jez dnio wa dro ga nr 80 zo sta ³a
w³¹ czo na do is t nie j¹ cej, je d no jez dnio wej dro gi nr 80 na gra ni cy mia sta. W pro jek cie
bu dow la nym za pe w nio no je d nak mo ¿ li woœæ roz bu do wy dro ga nr 80 do prze kro ju dwu -
jez dnio we go w ob rê bie mia sta bez ko nie cz no œci prze bu do wy wêz ³a au to stra do we go.

Po nie wa¿ je d nak je d no jez dnio wy obe c nie od ci nek ul. Szo sa Lu bic ka (dru gi etap
mo der ni za cji) wraz z pro jek to wa nym wia duk tem nad li ni¹ ko le jo w¹ To ruñ–Sierpc,
znaj du je siê ca³ ko wi cie na te re nie mia sta To ru nia wo bec te go za sa d ni czo fi nan so wa nie 
oraz pro wa dze nie roz bu do wy od cin ka miej skie go dro gi kra jo wej nr 80 le ¿y w kom pe -
ten cjach za rz¹d cy – Pre zy den ta Mia sta To ru nia.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FASTRUKTURY
Pod se kre tarz Sta nu
Zbi gniew Rapciak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Sk³a dam oœ wiad cze nie w spra wie Sto wa rzy sze nia Gmin Po mor skich na

rzecz Bu do wy Au to stra dy A1.
W po nie dzia ³ek 2 czer wca 2008 r. w Ko wa le wie Po mor skim od by ³o siê po -

sie dze nie cz³on ków Sto wa rzy sze nia Gmin Po mor skich na rzecz Bu do wy Au -
to stra dy A1. W spot ka niu ucze stni czy li wój to wie gmin i bur mi strzo wie miast
z wo je wództw po mor skie go i ku jaw sko -po mor skie go, przez te ry to ria któ rych
prze bie ga lub prze bie gaæ bê dzie au to stra da A1. By li ró w nie¿ przed sta wi cie le
wo je wo dów, mar sza³ ków wo je wództw oraz Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo -
wych i Au to strad.

Nie ste ty, po mi mo za pro sze nia na spot ka nie nie przy by³ ¿a den przed sta -
wi ciel mi ni stra in fra struk tu ry. Co wiê cej, kie ro wa ny przez Pa na re sort na wet
nie uspra wied li wi³ nie o be c no œci swe go re pre zen tan ta.

Wszys cy ze brani, ³¹ cz nie ze mn¹, przy jê li ten fakt z ob u rze niem i po trak -
to wa li go ja ko prze jaw lek ce wa ¿e nia sto wa rzy sze nia. By ³o mi wstyd, ¿e mój
rz¹d w ta ki spo sób trak tu je po wa¿ ne spot ka nia do ty cz¹ ce ¿y wot nych spraw
spo ³e cz no œci lo kal nych. Ze brani ocze ki wa li w szcze gól no œci in for ma cji do ty -
cz¹ cych bu do wy au to stra dy A1 na od cin ku No we Ma rzy–Czer nie wi ce.

Bê dê Pa nu wdziê cz ny za wy jaœ nie nia w tej spra wie.

Z wy ra za mi sza cun ku
Jan Wy ro wiñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 28 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go pod -

czas 13. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 czer wca br. w spra wie nie o be c no œci przed sta -
wi cie la mi ni stra in fra struk tu ry na po sie dze niu cz³on ków Sto wa rzy sze nia Gmin
Po mor skich na rzecz Bu do wy Au to stra dy A-1 w Ko wa le wie Po mor skim w dniu 2 czer -
wca br., prze ka zu je na rê ce Pa na Mar sza³ ka na stê pu j¹ ce wy jaœ nie nia.

Zgo d nie z art. 2 usta wy z dnia 27 pa Ÿ dzier ni ka 1994 r. o au to stra dach p³at nych
oraz Kra jo wym Fun du szu Dro go wym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 ze zm.) mi ni -
ster w³a œci wy do spraw trans por tu jest na czel nym or ga nem w³a œci wym w spra wach
przy go to wa nia bu do wy i eks plo a ta cji au to strad dzia ³a j¹ cym przy po mo cy Ge ne ral ne go
Dy rek to ra Dróg Kra jo wych i Au to strad, któ ry wy ko nu je za da nia m.in. zwi¹ za ne z przy -
go to wa niem i ko or dy no wa niem bu do wy i eks plo a ta cji au to strad p³at nych. Wo bec po -
wy ¿ sze go za pro sze nie zo sta ³o prze ka za ne do od dzia ³u re a li zu j¹ ce go bez po œre d nio
za da nie. Z ra mie nia Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad udzia³ wzi¹³ Pan
Lech Ja wor ski – Za stêp ca Dy rek to ra ds. Przy go to wa nia In we sty cji.

Ró w no cze œ nie za pe w niam, ¿e Mi ni ster stwo In fra struk tu ry do ko nu je wszel kich sta -
rañ w ce lu ter mi no wej re a li za cji od cin ka au to stra dy A-1 No we Ma rzy–To ruñ. In for mu -

13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008 r. 205



jê, ¿e w dniu 30 czer w ca br. zo sta ³a pod pi sa na przez Mi ni stra In fra struk tu ry oraz
spó ³kê Gda ñsk Trans port Com pa ny S.A. Umo wa Przed wstêp na w spra wie zmie nio nej
i uje d no li co nej umo wy o bu do wê i eks plo a ta cjê au to stra dy A-1, zgo d nie z któ ra za mia -
rem stron jest wy bu do wa nie i od da nie do u¿y t ko wa nia od cin ka No we Ma rzy–To ruñ do
dnia 31 gru d nia 2011 r.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Zbi gniew Rap ciak
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Sk³a dam oœ wiad cze nie w spra wie pro gra mu „Szko ³a dla ro dzi ców i wy -

cho waw ców”.
Je s te œ my zasypywani przera¿aj¹cymi do nie sie nia mi o okrut nym trak to -

wa niu dzie ci przez ro dzi ców. Pro po no wa ne roz wi¹ za nia pra w ne, w tym za -
kaz bi cia dzie ci, do koñ ca nie roz wi¹ ¿¹ te go pro ble mu.

Po trze b¹ chwi li jest pod jê cie in ten sy w nych dzia ³añ zmie rza j¹ cych do upo -
wsze ch nia nia wœ ród ro dzi ców i wy cho waw ców wie dzy w za kre sie bu do wa nia 
pra wid ³o wych re la cji miê dzy ni mi a dzie æ mi. Sko ro prze moc wo bec dzie ci jest
w g³ó w nej mie rze prze ja wem i skut kiem bez ra d no œci do ros ³ych, spra w¹ nad -
rzê dn¹ wy da je siê do ³o ¿e nie wszel kich sta rañ, aby w szcze gól no œci ro dzi com
za o fe ro waæ sze ro ko za kro jo n¹ po moc w wy cho wy wa niu dzie ci.

Jak Pa ni za pe wne do sko na le wie, ofer t¹ te go ro dza ju po mo cy jest re a li zo -
wa ny przez dzia ³a j¹ ce przy MEN Cen trum Me to dy cz ne Po mo cy Psy cho lo gi cz -
no -Pe da go gi cz nej pro gram „Szko ³a dla ro dzi ców i wy cho waw ców”. Od no szê
wra ¿e nie, ¿e ten do bry pro gram nie jest po wsze chnie zna ny. In for ma cja o nim 
do cie ra tyl ko do czê œci szkó³ oraz do tych ro dzi ców, któ rzy ju¿ ko rzy sta j¹
z po mo cy wy spe cja li zo wa nych in sty tu cji i sto wa rzy szeñ nio s¹ cych po moc
ofia rom uza le¿ nieñ oraz ro dzi nom dzie ci i m³o dzie ¿y z za bu rze nia mi roz wo ju.

Pro gram „Szko ³a dla ro dzi ców i wy cho waw ców” po wi nien byæ do stêp ny
dla wszy s t kich. In for ma cja o nim mu si to wa rzy szyæ edu ka cyj nym dzia ³a niom 
pub li cz nym, mog ³a by zo staæ wple cio na w sto so wne pro gra my emi to wa ne
w ra diu pub li cz nym i te le wiz ji pub li cz nej. Po win na ró w nie¿ zna leŸæ siê w re -
kla mach.

Szer szy do stêp do war szta tów psy cho e du ka cyj nych wy ma ga³ by zwiê k -
sze nia li cz by re a li za to rów pro gra mu, co wi¹ za ³o by siê z ko nie cz no œci¹ wy -
szko le nia wiê k sze go ni¿ do tych czas gro na pe da go gów i psy cho lo gów, któ rzy
chcie li by uzy s kaæ od po wie d nie up ra wnie nia.

Po nie wa¿, jak mi siê wy da je, gra jest war ta œwie cz ki, za py tu jê Pa ni¹ Mi -
n i s ter, czy po dzie la Pa ni mój po gl¹d co do ko nie cz no œci upo wsze chnie nia pro -
gra mu „Szko ³a dla ro dzi ców i wy cho waw ców”. Je ¿e li tak, to co Pa ni zda niem
na le ¿y zro biæ w tym kie run ku?

Za j¹ ³em siê t¹ spra w¹ za in spi ro wa ny przez pa na Le sz ka Za les kie go,
eme ry to wa ne go to ruñ skie go pe da go ga, któ ry od d³u¿ sze go cza su sta ra siê
upo wsze chniaæ w swoim œro do wis ku wie dzê o pro gra mie „Szko ³a dla ro dzi -
ców i wy cho waw ców”.

Z wy ra za mi sza cun ku
Jan Wy ro wiñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.24

Sza no wny Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne na 13. po sie dze niu Se na tu RP w dniu 5 czer wca

2008 ro ku przez Pa na Se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go (BPS/DSK-043-575/08) w spra -
wie pro gra mu „Szko ³a dla Ro dzi ców i Wy cho waw ców”, up rzej mie wy jaœ niam.
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Od 1996 ro ku, kie dy na st¹ pi ³o pod pi sa nie po ro zu mie nia po miê dzy Fun da cj¹ im.
M. Re ja a Cen trum Me to dy cz nym Po mo cy Psy cho lo gi cz no-Pe da go gi cz nej, wy two rzy ³a
siê sto so w na at mo s fe ra do roz po czê cia Pro gra mu Po mo cy Ro dzi nie, któ re go ce lem by ³o 
szko le nie pro fe sjo na li stów (pe da go gów i psy cho lo gów) do pra cy z ro dzi ca mi me to d¹ Fa -
ber-Maz lish.

Cen trum Me to dy cz ne Po mo cy Psy cho lo gi cz no-Pe da go gi cz nej ja ko cen tral na pla -
ców ka do sko na le nia na u czy cie li po wo ³a na przez Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej in i cju je
i kreu je sy s te mo we roz wi¹ za nia na rzecz wspie ra nia roz wo ju dziec ka w sy s te mie edu -
ka cji, a jej je d nym z g³ó w nych ce lów sta tu to wych jest op ra co wy wa nie i pro mo wa nie no -
wa tor skich roz wi¹ zañ w za kre sie two rze nia bez pie cz ne go i zdro we go œro do wi s ka
wy cho wa nia i na u ki, wspie ra nia roz wo ju, zwiê k sza nia edu ka cyj nych i ¿y cio wych szans 
dzie ci i m³o dzie ¿y.

Dzia ³a nia do ty cz¹ ce pro mo cji pro gra mu Szko ³a dla Ro dzi ców i Wy cho waw ców oraz
na dal in no wa cyj ne po de jœ cie do pro ble mu ko mu ni ka cji miê dzy do ros ³y mi a dzie æ mi
po wo du j¹ po sze rze nie krê gu od bior ców oraz trwa ³e efek ty pra cy.

W la tach 1996–2007 CMPPP zre a li zo wa ³o prze szko le nie 433 grup (5370 osób) psy -
cho lo gów i pe da go gów pod k¹ tem przy go to wa nia ich do re a li za cji pro gra mu oraz war -
sz ta ty dla 177 grup ro dzi ców i na u czy cie li, w któ rych ucze st ni czy ³y 2142 oso by.

Zor ga ni zo wa no gru py wspar cia i su per wi z je dla re a li za to rów (psy cho lo gów i pe da -
go gów) – 49 spo t kañ dla 452 osób oraz ab sol wen tów war sz ta tów (ro dzi ców i na u czy cie li)
– 90 spo t kañ dla 369 osób. W ro ku 2007 pro mo cj¹ pro gra mu ob jê to oko ³o 100 tys. ro -
dzi ców i na u czy cie li w ca ³ym kra ju.

Dziê ki ak ty w no œci w spo ³e cz no œciach lo kal nych po wsta ³o Sto wa rzy sze nie na Rzecz
Ro dzi ny Szko ³a dla Ro dzi ców i Wy cho waw ców „Bez Po ra ¿ek” z sie dzi b¹ w War sza wie
(obe c na na zwa „Szko ³a dla Ro dzi ców i Wy cho waw ców”), pro jekt gmi ny Bie la ny, gmi ny
Be mo wo (do tar cie z pro gra mem ró w no le g le do na u czy cie li i ro dzi ców), po wo ³a no pod -
las k¹, œl¹s k¹ i ma ³o pol sk¹ Aka de miê dla Ro dzi ców. Stwo rzo no gru py wspar cia, klu by
dla ro dzi ców.

Pro mo wa no Pro gram na 21 re gio nal nych kon fe ren cjach, 7 se mi na riach i 1 ogól no -
pol skiej kon fe ren cji, ta k ¿e w szko ³ach i pla ców kach oœwia to wo-wy cho waw czych pod -
czas szko leñ, rad pe da go gi cz nych i ze brañ z ro dzi ca mi. Pro pa go wa no tre œci
wy cho waw cze w me diach – co ty go dnio we fe lie to ny, 14 po ste rów, 26 au dy cji ra dio wych
i te le wi zyj nych w me diach lo kal nych. Wy da no „Ze szy ty æwi czeñ”, wy dru ko wa no 2 ze -
szy ty me to dy cz ne i 30 tys. ulo tek.

Zmo dy fi ko wa no Pro gram dla szcze gól nych od bior ców – pre zen ta cja na 10 te ma ty cz -
nych war szta tach, w któ rych ucze stni czy ³o po nad 550 osób.

W ra mach Pro gra mu „Ze ro To le ran cji dla Prze mo cy w Szko le” prze szko lo no 2233
oso by przy wspó³ pra cy 16 ko or dy na to rów wo je wó dz kich i 320 re a li za to rów, któ rzy po -
pro wa dzi li 161 grup.

Pro gram Szko ³a dla Ro dzi ców i Wy cho waw ców cie szy siê du ¿ym uz na niem wœ ród
spo ³e cz no œci zwi¹ za nej z oœ wia t¹, dla te go Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej w pro jek -
cie Rz¹ do we go pro gra mu „Bez pie cz na i przy ja z na szko ³a” ko rzy sta z mo de lu do brej
prak ty ki wy ty cza j¹c za ³o ¿e nia, któ re kon cen tru j¹ siê na spo ³e cz nym wy mia rze kli ma tu
szko ³y ja ko is tot ne go czyn ni ka po pra wy sta nu bez pie cze ñ stwa w szko ³ach.

Roz wi ja nie œro do wis ka szko ³y ja ko wspól no ty, bu do wa nie ot war tej ko mu ni ka cji in -
ter per so nal nej, kszta³ to wa nie umie jêt no œci ra dze nia so bie z kon flik ta mi, kon struk ty wne
roz wi¹ zy wa nie spo rów, bu do wa nie re al nej sa mo o ce ny i po czu cia w³a s nej war to œci u cz -
niów ma j¹ gwa ran to waæ prio ry te to we za da nie pro gra mu „Bez pie cz na i przy jaz na szko -
³a”, ja kim jest osi¹g niê cie rze czy wi stej po pra wy sta nu bez pie czeñ stwa u cz niów
w pol skich szko ³ach, ogra ni cze nie wy stê pu j¹ cych zja wisk pa to lo gi cz nych, w tym szcze -
gól nie agre sji i prze mo cy ró wieœ ni czej po przez po pra wê kli ma tu psy cho spo ³e cz ne go
szko ³y i wpro wa dze nie pro gra mu wy cho waw cze go w opar ciu o za sa dy so li dar no œci, de -
mo kra cji, to le ran cji, spra wied li wo œci, sza cun ku i wol no œci.

Pro gram „Bez pie cz na i przy jaz na szko ³a” za k³a da upo wsze chnia nie wie dzy, do sko -
na le nie umie jêt no œci wy cho waw czych na u czy cie li i ro dzi ców, a tak ¿e in nych pra co wni -
ków szko ³y.

208 13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008 r.



W ra mach pro gra mu re a li zo wa ne bê d¹ m.in. kie ro wa ne do na u czy cie li i ro dzi ców,
dzia ³a nia na sta wio ne na pod no sze nie ich kom pe ten cji wy cho waw czych. Za tem, ot wie -
ra siê prze strzeñ do re a li za cji ta k ¿e pro gra mu Szko ³a dla Ro dzi ców i Wy cho waw ców.

Ob jê cie dzia ³a nia mi ró w no cze œ nie na u czy cie li i ro dzi ców da je mo ¿ li woœæ re a li za cji
prio ry te to wych za dañ pro gra mu, tj. two rze nia wspól ne go, je d no ro d ne go œro do wi s ka wy -
cho waw cze go, wspie ra nia ro dzi ny w jej pra wid ³o wym fun k cjo no wa niu przez na pra wê
i ochro nê wiê zi emo cjo nal nych, bu do wa nie kli ma tu za spo ka ja j¹ ce go po trze by mi ³o œci,
bez pie cze ñ stwa i ak cep ta cji, two rze nie lo kal nych grup wspar cia, w któ rych ro dzi ce i na -
u czy cie le nie tyl ko mo g¹ zy s kaæ po moc w roz wo ju ¿y cia oso bi ste go, ro dzin ne go i za wo do -
we go, ale ró w nie¿ in i cjo waæ zmia ny na rzecz ro dzi ny i szko ³y w spo ³e cz no œci lo kal nej.

Pro gram „Bez pie cz na i przy ja z na szko ³a” za k³a da nie tyl ko zwiê k sze nie kom pe ten cji 
wy cho waw czych ro dzi ców i na u czy cie li, ale ró w nie¿ kreu je przy jaz ne, wspie ra j¹ ce œro -
do wi s ko w szko ³ach i pla ców kach po przez po pra wê re la cji miê dzy u cz nia mi oraz na u -
czy cie la mi i u cz nia mi. K³a dzie na cisk na in te gro wa nie œro do wi s ka szkol ne go wo kó³
pro ble mów wy cho waw czych oraz do sko na le nie umie jêt no œci wy cho waw czych ro dzi -
ców, nie zbê d nych do pra wid ³o we go pe³ nie nia ról w ro dzi nie.

Wy ra ¿am na dzie jê, ¿e w³¹ cze nie re a li zo wa ne go od 12 lat pro gra mu Szko ³a dla Ro -
dzi ców i Wy cho waw ców do no we go Rz¹ do we go pro gra mu wy cho wa nia w szko ³ach
i pla ców kach „Bez pie cz na i przy ja z na szko ³a” od nie sie za mie rzo ny sku tek a po przez
efekt mul ti p li ka cji po zwo li na rze czy wi ste i za ra zem od czu wal ne pod wy ¿ sze nie po zio -
mu bez pie cze ñ stwa w Pol skiej Szko le.

Z po wa ¿a niem
wz. MINISTRA
Se kre tarz Sta nu
Kry sty na Szu mi las
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Zien tar skie go

skie ro wa ne do mi ni stra Skar bu Pañ stwa Alek san dra Gra da

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Przed mio tem ni niej sze go oœ wiad cze nia prag nê uczy niæ sy tua cjê osób

ubie ga j¹ cych siê o uzy s ka nie re kom pen sa ty za mie nie po zo sta wio ne po za
gra ni ca mi Pol ski w zwi¹z ku z II woj n¹ œwia to w¹. 

Prze wlek ³oœæ po stê po wañ o przy zna nie pra wa do re kom pen sa ty, pro wa -
dzo nych przez urzê dy wo je wó dz kie, ur¹ ga wszel kim stan dar dom okreœ lo -
nym w prze pi sach po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go czy w kon sty tu cji.
Prze wlek ³oœæ po stê po wañ wy stê pu je ró w nie¿ na po zio mie or ga nu dru giej in -
stan cji, któ rym w przed mio to wych spra wach jest mi n i s ter skar bu. 

Nad to prag nê zwró ciæ uwa gê na to, i¿ ju¿ po uzy s ka niu de cyz ji o przy zna -
niu re kom pen sa ty up ra wnie ni ma j¹ pro ble my z re a li za cj¹ up ra wnieñ. Sam
fakt uzy s ka nia po zy ty wnej de cyz ji oka zu je siê swoi st¹ fik cj¹, a pro ble mem
fak ty cz nym po zo sta je uzy s ka nie wy p³a ty pie niê dzy czy te¿ otrzy ma nie re -
kom pen sa ty w in nej for mie.

Przy k³a dem opi sa nej sy tua cji jest spra wa pa ni Ja dwi gi Ry chle wicz, któ -
ra do mo je go biu ra se na tor skie go zg³o si ³a siê z pro ble mem zwi¹ za nym z uja wnie -
niem w re je strze wo je wó dz kim wy bra nej for my re a li za cji pra wa do
re kom pen sa ty. Wnio sek o uja wnie nie for my re a li za cji pra wa do re kom pen sa -
ty, z³o ¿o ny przez za in te re so wa n¹ do wo je wo dy za cho dnio po mor skie go, spo -
wo do wa³ wszczê cie pro ce du ry stwier dze nia nie wa¿ no œci de cyz ji
przy zna j¹ cej pra wo do re kom pen sa ty. Po cz¹t ko wo spra wa wy wo ³a ³a spo ry
kom pe ten cyj ne po miê dzy wo je wo d¹ za cho dnio po mor skim a mi ni strem Skar -
bu Pañ stwa. Osta te cz nie za or gan w³a œci wy uz na no mi ni stra Skar bu Pañ stwa,
któ ry pro wa dzi po stê po wa nia oz na czo ne syg na tu ra mi MSP/DE RRi -
KA/6285/07 i DE RRiUA -EW -6541 -576/07. Do ku men ty zo sta ³y prze ka za ne
przez wo je wo dê za cho dnio po mor skie go do Mi ni ster stwa Skar bu Pañ stwa
w piœ mie z dnia 15 paŸ dzier ni ka 2007 r. 

Za in te re so wa na wie lo kro t nie czy ni ³a sta ra nia o uzy s ka nie in for ma cji, na
ja kim eta pie znaj du je siê po stê po wa nie w jej spra wie, je dnak nie otrzy ma ³a
od po wie dzi. Mi mo up ³y wu kil ku mie siê cy, po stê po wa nie w spra wie nie zo sta -
³o za koñ czo ne. 

Po mi ja j¹c ca ³¹ skom pli ko wa n¹ pro ble ma ty kê pra w n¹ spraw zwi¹ za nych 
z uzy s ki wa niem pra wa do re kom pen sa ty, prag nê szcze gól n¹ uwa gê zwró ciæ
na fakt, i¿ opie sza ³oœæ or ga nów pro wa dzi do prze wlek ³o œci po stê po wañ,
trwa j¹ one na wet kil ka lat. Ta ka sy tua cja sta no wi za prze cze nie wszy s t kich
pod sta wo wych za sad po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, w szcze gól no œci za -
sa dy szyb ko œci po stê po wa nia, i po wo du je pod wa ¿e nie za u fa nia oby wa te li
do pañ stwa. Dla te go te¿ pro szê o pod jê cie dzia ³añ zmie rza j¹ cych do uspra wnie -
nia fun kcjo no wa nia ad mi ni stra cji pro wa dz¹ cej po stê po wa nia z za kre su uzy -
s ki wa nia re kom pen sat za po zo sta wio ne mie nie w ta ki spo sób, aby re a li za cja
re kom pen sat sta ³a siê rze czy wi sto œci¹, a prze sta ³a byæ fik cj¹.

Z wy ra za mi sza cun ku
Piotr Zien tar ski
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OdpowiedŸ

War sza wa, 8 lip ca 2008 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku!
W od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na se na to ra Pio tra Zien tar skie go. z³o ¿o ne na

13. po sie dze niu Se na tu w dniu 5 czer w ca 2008r, do ty cz¹ ce re kom pen sat za tzw. mie -
nie za bu ¿añ skie, up rzej mie in for mu jê:

1. Spra wa P.P. Ja dwi gi Ry chle wicz, Wan dy Wo ³od ko wicz, Ali cji Wo ³od ko wicz, Ja na
Wo ³od ko wicz i Zo fii Wo ³od ko wicz jest w chwi li obe c nej przed mio tem nie roz strzy g --
niê te go ne ga ty w ne go spo ru o w³a œci woœæ po miê dzy Wo je wo d¹ Za cho d nio po mor --
skim a Mi ni strem Skar bu Pa ñ stwa. Nie jest zgo d ne ze sta nem fak ty cz nym, ¿e
w przed mio to wej spra wie or ga nem w³a œci wym uz na no Mi ni stra Skar bu Pa ñ stwa.
Ww. spór do ty czy wska za nia or ga nu w³a œci we go w spra wie stwier dza nia nie wa ¿ --
no œci za œwiad czeñ/de cy z ji do ty cz¹ cych re kom pen sat za mie nie za bu ¿añ skie, wy --
da wa nych przez or ga ny ad mi ni stra cji na pod sta wie prze pi sów in nych ni¿ obe c nie
obo wi¹ zu j¹ ca usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o re a li za cji pra wa do re kom pen sa ty
z ty tu ³u po zo sta wie nia nie ru cho mo œci po za obe c ny mi gra ni ca mi Rze czy po spo li tej 
Pol skiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418, Dz. U. z 2006 r. Nr 195, poz.1437) oraz
usta wa z dnia 12 gru d nia 2003 r. o za li cze niu na po czet ce ny sprze da ¿y al bo op ³at
z ty tu ³u u¿y t ko wa nia wie czy ste go nie ru cho mo œci Skar bu Pa ñ stwa war to œci nie --
ru cho mo œci po zo sta wio nych po za obe c ny mi gra ni ca mi pa ñ stwa pol skie go (Dz. U.
z 2004 r. Nr 6, poz. 39). Na le ¿y za zna czyæ, ¿e Pre zes Ra dy Mi ni strów w roz strzy g --
niê tych ju¿ ana lo gi cz nych spo rach kom pe ten cyj nych, za ka ¿ dym ra zem wska zy --
wa³ wo je wo dê, ja ko or gan w³a œci wy w spra wie. Po roz strzy g niê ciu przed mio to wej
spra wy, zo sta nie ona prze ka za na or ga no wi w³a œci we mu – wska za ne mu w roz --
strzy g niê ciu Pre ze sa Ra dy Mi ni strów.

2. Od no œ nie za rzu tu prze wlek ³o œci po stê po wañ ad mi ni stra cyj nych w spra wie po --
twier dze nia pra wa do re kom pen sa ty, pro wa dzo nych w po szcze gól nych urzê dach
wo je wó dz kich oraz w Mi ni ster stwie Skar bu Pa ñ stwa, up rzej mie in for mu jê, ¿e ten
stan rze czy jest spo wo do wa ny za ró w no du ¿¹ li cz b¹ wnio s ków, ich z³o ¿o nym cha --
rak te rem wy ma ga j¹ cym do g³êb nej ana li zy, jak ró w nie¿ w pe w nym stop niu nie wy --
star cza j¹ cy mi mo ¿ li wo œcia mi ka d ro wy mi na po zio mie urzê dów. Na le ¿y wska zaæ.
¿e prze wi dzia na w uza sa d nie niu do usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o re a li za cji pra wa 
do re kom pen sa ty z ty tu ³u po zo sta wie nia nie ru cho mo œci po za obe c ny mi gra ni ca --
mi Rze czy po spo li tej Pol skiej ob sa da ka d ro wa od po wie d nich ko mó rek or ga ni za --
cyj nych urzê dów wo je wó dz kich i Mi ni ster stwa Skar bu Pa ñ stwa nie zo sta ³a zre a li --
zo wa na z po wo du bra ku œrod ków fi nan so wych prze zna czo nych na ten cel. Skut --
kiem te go, w or ga nach ad mi ni stra cji pro wa dz¹ cych po stê po wa nia w spra wie po --
twier dze nia pra wa do re kom pen sa ty za mie nie za bu ¿añ skie pra cu je o oko ³o po ³o --
wê mniej osób ni¿ prze wi dy wa no w uza sa d nie niu do ww. usta wy.

3. W spra wie ter mi nu wy p³at re kom pen sat dla osób, któ re ma j¹ ju¿ po twier dzo ne
pra wo do œwiad cze nia, pra g nê po in for mo waæ, ¿e pod ko niec bie ¿¹ ce go ro ku zo sta --
nie uru cho mio ny ogól no pol ski sy s tem kom pu te ro wy do ob s³u gi re je strów wo je --
wó dz kich. Sy s tem ten po zwo li na szyb sze prze ka zy wa nie do Ban ku Go spo dar --
stwa Kra jo we go da nych na p³y wa j¹ cych do re je stru cen tral ne go. Dziê ki te mu mo ¿ --
li we bê dzie wy p³a ca nie re kom pen sat zna cz nie wiê k szej li cz bie osób ni¿ obe c nie,
a okres ocze ki wa nia na re kom pen sa tê, zo sta nie zre du ko wa ny do nie zbê d ne go mi --
ni mum.

Z po wa ¿a niem
MINISTER
Alek san der Grad
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14. POSIEDZENIE SENATU
(26 czerwca 2008 r.)





Oœ wiad cze nie se na tor Ma³ go rza ty Adam czak

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vin cen ta -Ro stow skie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Pro jek to wa nie wszel kich re form do ty cz¹ cych sa mo rz¹ du te ry to rial ne go

po win no byæ zwi¹ za ne z roz wa ¿e niem kon cep cji fi nan so wa nia sa mo rz¹ du te -
ry to rial ne go w Pol sce. Bez od po wie dniej zmia ny usta wy o do cho dach je dno -
stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go wszel kie na wet naj bar dziej roz s¹ dne i po ¿¹ da ne 
zmia ny nie przynio s¹ suk ce su.

Dla pe w nej gru py gmin pro ble mem jest tak zwa ne pra wo Ja no si ka, któ re
obo wi¹ zu je na grun cie usta wy z 13 li s to pa da 2003 r. o do cho dach je d no stek
sa mo rz¹ du te ry to rial ne go – Dz. U. z 2003 r. nr 203, poz. 1966 ze zmia na mi.
Is to t¹ tej re gu la cji jest to, ¿e gmi ny o wy so kim po zio mie roz wo ju, któ re go wy -
ra zem jest do chód po dat ko wy gmi ny w prze li cze niu na je d ne go jej mie sz ka ñ -
ca, mu sz¹ prze ka zy waæ wy li czo n¹ we d³ug od po wie d nie go wzo ru su mê,
prze zna cza n¹ na zwiê k sze nie czê œci ró w no wa ¿¹ cej sub wen cji ogól nej. Tak
zwa ny wspó³ czyn nik G – do chód po dat ko wy w prze li cze niu na mie sz ka ñ ca
gmi ny – s³u ¿y ta k ¿e do ob li cze nia czê œci wy ró w naw czej sub wen cji ogól nej.
A wiêc gmi ny, któ re ma j¹ wy so ki wspó³ czyn nik G, op rócz te go, ¿e mu sz¹ od -
pro wa dzaæ ze swo ich œrod ków pe w n¹ su mê – tak zwa ne pra wo Ja no si ka –
na do da tek s¹ w prak ty ce po zba wio ne do cho du w po sta ci sub wen cji wy ró w -
naw czej.

Spo sób ob li cze nia wskaŸ ni ka G nie od zwier cied la do b rze po zio mu roz wo -
ju gmin. Pro b lem po ja wia siê miê dzy in ny mi w ma ³ych wiej skich gmi nach
o cha rak te rze tu ry sty cz nym. Li cz ba mie sz kañ ców sta ³ych ta kich gmin jest
nie wiel ka, osi¹ ga ne na to miast do cho dy po dat ko we s¹ na wy so kim po zio mie. 
Wy ni ka to z du ¿ej li cz by po dat ni ków, po sia da j¹ cych na przy k³ad dzia³ ki re -
krea cyj ne. Ta kie gmi ny wo bec te go nie otrzy ma j¹ sub wen cji wy ró wnaw czej,
od pro wa dza j¹ za to je sz cze œrod ki w ra mach „pra wa Ja no si ka”. Roz wi¹ za -
nie ta kie jest krzyw dz¹ ce, po nie wa¿ gmi ny te nie tyl ko mu sz¹ re a li zo waæ pe w -
ne za da nia w sto sun ku do swoich mie sz kañ ców, któ rych li cz ba sta no wi
pod sta wê do ob li cze nia wskaŸ ni ka G. Gmi ny te mu sz¹ tak ¿e wspie raæ i re a li -
zo waæ za da nia w sto sun ku do po zo sta ³ych po dat ni ków, któ rzy sa mi te go siê
do ma ga j¹, wy cho dz¹c z za ³o ¿e nia, ¿e je ¿e li p³a c¹ po dat ki, to coœ im siê od
gmi ny na le ¿y. Po nad to, bio r¹c pod uwa gê nis kie bu d¿e ty tych gmin, kry ty ko -
wa ne roz wi¹ za nie ob ni ¿a zna cz¹ co zdol no œci in we sty cyj ne, co jest nie po ko -
j¹ ce, zwa ¿yw szy na per spek ty wê uzy s ki wa nia œrod ków z Unii Eu ro pej skiej.

Pla nu j¹c zmia ny do ty cz¹ ce do cho dów gmin, na le ¿a ³o by siê za sta no wiæ
nad li k wi da cj¹ tak zwa ne go pra wa Ja no si ka. Dla cze go gmi ny, któ re s¹ do b -
rze roz wi niê te, ma j¹ byæ za to ka ra ne? Ow szem, nie mo ¿ na za po mi naæ o s³ab -
szych je d no st kach, je d nak for my wspar cia po win ny byæ kie ro wa ne do nich
z bu d¿ e tu pa ñ stwa, a nie ob ci¹ ¿aæ in nych sa mo rz¹ dów. Ko nie cz na jest ta k ¿e
re wi z ja spo so bu ob li cza nia wska Ÿ ni ka G. Przed sta wio na po wy ¿ ej sy tu a cja
wska zu je, ¿e obe c ny spo sób nie jest do bry. Za sa d ne by ³o by, aby wska Ÿ nik
ten ob li czaæ, dzie l¹c do cho dy po dat ko we przez li cz bê po dat ni ków da nej gmi -
ny, a nie tyl ko przez li cz bê sta ³ych mie sz ka ñ ców.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym pro szê up rzej mie o od po wie dŸ na mo je py ta nie:
czy Mi ni ster stwo Fi nan sów do strze ga opi sa ny pro blem oraz w ja ki spo sób
ma za miar go roz wi¹ zaæ?

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma³ go rza ta Adam czak
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Od po wie dŸ

War sza wa, 17 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z prze s³a nym, przy piœ mie z dnia 3 lip ca 2008 r. Nr BPS/DSK-043-591/08,

oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez se n a tor Ma³ go rza tê Adam czak pod czas 14. po sie dze nia 
Se na tu RP w dniu 26 czer wca 2008 r. do ty cz¹ cym wp³at gmin z prze zna cze niem na
czêœæ ró wno wa ¿¹ c¹ sub wen cji ogól nej dla gmin oraz spo so bu wy li cza nia do cho dów po -
dat ko wych gmin w prze li cze niu na je d ne go mie sz kañ ca (tzw. „wskaŸ ni ka G”) –  up rzej -
mie wy jaœ niam:

Je d n¹ z pod sta wo wych za sad, na któ rych opie ra siê sy s tem fi nan so wy je d no stek
sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, jest obiek ty wi za cja za si leñ bu d¿ e tów sa mo rz¹ do wych w for -
mie sub wen cji ogól nej z bu d¿ e tu pa ñ stwa. Oz na cza to w szcze gól no œci:

1) usta le nie œciœ le sfor ma li zo wa nych za sad usta la nia wiel ko œ ci sub wen cji ogól nej
dla po szcze gól nych je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, a ta k ¿e wp³at do bu d¿ e tu
pa ñ stwa do ko ny wa nych przez te je d no st ki,

2) znie sie nie mo ¿ li wo œci uz na nio we go przy zna wa nia przez Mi ni stra Fi nan sów – 
z w³a s nej ini cja ty wy lub w wy ni ku kie ro wa nych do re sor tu in dy wi du al nych wnio s --
ków – do dat ko wych œrod ków, po za okre œ lo ny mi w usta wie (np. czê œæ wy ró w naw --
cza sub wen cji ogól nej dla gmin, po wia tów lub wo je wództw, za ró w no w za kre sie
kwo ty pod sta wo wej, jak i kwo ty uzu pe³ nia j¹ cej, jest na li cza na we d³ug zo biek ty wi --
zo wa nych i usta wo wo okre œ lo nych kry te riów, nie we d³ug zg³a sza nych po trzeb).

Zgo d nie z art. 29 ust. 1 i art. 30 ust. 1 usta wy z dnia 13 li s to pa da 2003 r. o do cho -
dach je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) –  gmi ny,
w któ rych wska Ÿ nik do cho dów po dat ko wych na je d ne go mie sz ka ñ ca w gmi nie (wska Ÿ -
nik G) jest wiê k szy od 150% wska Ÿ ni ka do cho dów po dat ko wych wszy s t kich gmin
(wska Ÿ ni ka Gg), do ko nu j¹ wp³at do bu d¿ e tu pa ñ stwa z prze zna cze niem na czê œæ ró w -
no wa ¿¹ c¹ sub wen cji ogól nej dla gmin.

Wy so koœæ wp³at gmi ny jest wiêc uza le ¿ nio na od wy so ko œci wska Ÿ ni ka do cho dów
po dat ko wych w prze li cze niu na 1 mie sz ka ñ ca tej gmi ny w od nie sie niu do ana lo gi cz ne -
go wska Ÿ ni ka ob li czo ne go ³¹ cz nie dla wszy s t kich gmin i li cz by mie sz ka ñ ców gmi ny.

Sto so wnie do ww. usta wy o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, wskaŸ -
nik G ob li cza siê dzie l¹c kwo tê do cho dów po dat ko wych gmi ny, usta la nych z uw zglê -
dnie niem art. 32 ust. 1 i 3 tej usta wy, za rok po prze dza j¹ cy rok ba zo wy przez li cz bê
mie sz kañ ców gmi ny. Na le ¿y przy tym zwró ciæ uwa gê, ¿e ile kroæ w usta wie jest mo wa
o li cz bie mie sz kañ ców – ro zu mie siê przez to li cz bê mie sz kañ ców fak ty cz nie za mie sz ka -
³ych na ob sza rze da nej je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go lub ob sza rze kra ju, we d³ug
sta nu na dzieñ 31 gru dnia ro ku po prze dza j¹ ce go rok ba zo wy, usta lo n¹ przez Pre ze sa
G³ó wne go Urzê du Sta ty sty cz ne go.

Tak wiêc, pod sta wê do wy li cze nia wska Ÿ ni ka G sta no wi po ten cja³ do cho do wy gmin, 
na któ ry sk³a da j¹ siê kwo ty:

1) wy ko na nych do cho dów po dat ko wych,
2) skut ków uchwa³ rad gmin o sto so wa niu sta wek po dat ko wych ni¿ szych od sta wek

mak sy mal nych,
3) skut ków fi nan so wych wy ni ka j¹ cych z za sto so wa nia prze wi dzia nych w prze pi sach 

pra wa po dat ko we go, ulg po dat ko wych i ulg w sp³a cie zo bo wi¹ zañ.
Je dno czeœ nie na le ¿y mieæ na uwa dze to, ¿e po ziom do cho dów je dno stek sa mo -

rz¹ du te ry to rial ne go za le ¿y nie tyl ko od wy so ko œci œrod ków otrzy ma nych z bu d¿e tu pañ -
stwa w for mie do ta cji i sub wen cji. W przy pad ku gmin, wiel koœæ do cho dów w³a s nych
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za le ¿y ró w nie¿ od de cyz ji w³adz gmin, któ re po sia da j¹ mo¿ li woœæ usta la nia sta wek po -
dat ko wych oraz udzie la nia ulg w za kre sie po dat ków lo kal nych.

Up rzej mie in for mu jê Pa na Mar sza³ ka, ¿e dniu 5 gru d nia 2007 r. na po sie dze niu Ze -
spo ³u ds. Sy s te mu Fi nan sów Pu b li cz nych Ko mi sji Wspól nej Rz¹ du i Sa mo rz¹ du Te ry -
to rial ne go wy pra co wa ne zo sta ³o sta no wi s ko w spra wie po stu la tu za wie sze nia wp³at
gmin do bu d¿ e tu pa ñ stwa z prze zna cze niem na czê œæ ró w no wa ¿¹ c¹ sub wen cji ogól nej
dla gmin, za war te go w Sta no wi s ku Ra dy m.st. War sza wy Nr 11 z dnia 22 li s to pa da
2007 r.

W ww. sta no wis ku Ze spo ³u, Stro na sa mo rz¹ do wa uz na ³a, ¿e w ra zie za wie sze nia
tzw. „ja no si ko we go” rz¹d mu sia³ by zre kom pen so waæ uby tek do cho dów s³ab szym gmi -
nom, w in nym ra zie nie po prze wnios ku. Lik wi da cja „ja no si ko we go” – zda niem sa mo -
rz¹ dów – nie mo ¿e siê od byæ ko sz tem prze ka za nia do ta cji z bu d¿e tu pañ stwa na
re a li za cjê du ¿ych im prez o cha rak te rze miê dzy na ro do wym, ta kich jak EU RO 2012.

Stro na rz¹ do wa po in for mo wa ³a, i¿ nie jest mo ¿ li we za wie sze nie wp³at je d no stek sa -
mo rz¹ du te ry to rial ne go do bu d¿ e tu pa ñ stwa. Usta wa o do cho dach je d no stek sa mo -
rz¹ du te ry to rial ne go nie za wie ra re gu la cji, na mo cy któ rych je d no st ki sa mo rz¹ du
te ry to rial ne go mog ³y by byæ zwol nio ne z obo wi¹z ku do ko ny wa nia wp³at. Po nad to, za -
wie sze nie wp³at oz na cza ³o by zbu rze nie obo wi¹ zu j¹ ce go sy s te mu sub wen cjo no wa nia
je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, gdy¿ œrod ki po cho dz¹ ce z wp³at s¹ prze zna czo ne
w tej sa mej wy so ko œci na czê œæ ró w no wa ¿¹ c¹ sub wen cji dla gmin i po wia tów oraz czê œæ 
re gio nal n¹ dla wo je wództw i dzie lo ne we d³ug œciœ le okre œ lo nych kry te riów usta wo wych 
z uw zglê d nie niem miê dzy in ny mi wy dat ków do ty cz¹ cych do dat ków mie sz ka nio wych,
ro dzin za stêp czych, czy po zio mu zre a li zo wa nych do cho dów.

Zwol nie nie gmin z wp³at na czê œæ ró w no wa ¿¹ c¹ sub wen cji ogól nej spo wo do wa ³o by
uby tek do cho dów w ubo ¿ szych je d no st kach sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, a w kon se k -
wen cji spo wo do wa ³o by po g³ê bie nie ró¿ nic w roz wo ju eko no mi cz nym po szcze gól nych
je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Pra g nê zwró ciæ uwa gê Pa na Mar sza³ ka, i¿ do ko ny wa nie przez je d no st ki sa mo rz¹ du
te ry to rial ne go wp³at do bu d¿ e tu pa ñ stwa z prze zna cze niem na czê œæ ró w no wa ¿¹ c¹
(gmi ny i po wia ty) lub re gio nal n¹ (wo je wó dz twa) sub wen cji ogól nej jest zwi¹ za ne z sy s -
te mem wy ró w ny wa nia do cho dów je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w wy ni ku re dy -
s try bu cji œrod ków po miê dzy ty mi je d no st ka mi (sy s tem po zio me go wy ró w ny wa nia
do cho dów) – œrod ki z ty tu ³u wp³at wp³y wa j¹ do bu d¿ e tu pa ñ stwa, a na stê p nie s¹ one
w tej sa mej wy so ko œci wy dat ko wa ne z prze zna cze niem dla je d no stek sa mo rz¹ du te ry -
to rial ne go.

Przy jê cie ta kie go sy s te mu wy pe³ nia zo bo wi¹ za nia wy ni ka j¹ ce z po sta no wieñ art. 9
ust. 5 Eu ro pej skiej Kar ty Sa mo rz¹ du Te ry to rial ne go, we d³ug któ re go ochro na spo ³e cz -
no œci lo kal nych, fi nan so wo s³ab szych, wy ma ga za sto so wa nia pro ce dur wy ró wnaw -
czych lub dzia ³añ ró wno wa ¿¹ cych, ma j¹ cych na ce lu ko ry go wa nie skut ków nie ró w ne go 
po dzia ³u po ten cjal nych Ÿró de³ do cho dów, a tak ¿e wy dat ków, ja kie te spo ³e cz no œci
po no sz¹.

Prze gl¹d sy s te mów fi nan so wa nia sa mo rz¹ dów wska zu je, ¿e wpro wa dze nie me cha -
ni z mu so li dar no œcio we go jest ko nie cz ne w pa ñ stwach, w któ rych:

— sto pieñ de cen tra li za cji w za kre sie za dañ i œrod ków jest du ¿y,
— sto sun ko wo ma ³y udzia³ ma j¹ trans fe ry z bu d¿ e tu pa ñ stwa,
— po trze ba wy ró w ny wa nia do cho dów wy ni ka ze zna cz nych dys pro por cji w po ten --

cja le do cho do wym.
Sy s tem do ko ny wa nia wp³at przez je d no st ki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go zna ny jest

ró w nie¿ w in nych kra jach Unii Eu ro pej skiej (Nie m cy, Da nia, Szwe cja i Fran cja).
Je œ li zaœ cho dzi o uw zglê d nie nie przy wy li cza niu wska Ÿ ni ka G nie tyl ko mie sz ka ñ -

ców fak ty cz nie za mie sz ka ³ych, ale ró w nie¿ li cz by wcza so wi czów i tu ry stów, to na le ¿y
zwró ciæ uwa gê, ¿e w ana lo gi cz nej sy tu a cji jest bar dzo wie le gmin za ró w no nie du ¿e gmi -
ny, któ rych po ³o ¿e nie geo gra fi cz ne (nad mo rzem, w gó rach, nad je zio ra mi, itp.) pre de -
sty nu je do li cz nych wi zyt go œci, ale ró w nie¿ gmi ny o sta tu sie wiel kie go mia sta (np.:
Kra ków, Gda ñsk, War sza wa, Po znañ, Szcze cin, itd.).
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Fak tem jest, i¿ oso by po sia da j¹ ce dzia³ ki re kre a cyj ne po ³o ¿o ne na te re nie gmi ny tu -
ry stycz no-uzdro wi sko wej, p³a c¹ po dat ki i op ³a ty zwi¹ za ne z po sia da niem nie ru cho mo -
œci (naj czê œciej usta la ne we d³ug mak sy mal nych sta wek), a ta k ¿e ma j¹ wp³yw na roz wój 
go spo dar czy gmi ny. W tych gmi nach roz wi ja siê in fra struk tu ra tu ry sty cz na, two rzo ne
s¹ no we miej sca pra cy – co po wo du je do dat ko wy na p³yw do bu d¿ e tu gmi ny œrod ków
po cho dz¹ cych z po dat ków. Ewen tu al ne wy dat ki po no szo ne przez gmi nê na ob s³u gê
wcza so wi czów i tu ry stów s¹ re kom pen so wa ne wiê k szy mi wp³y wa mi do bu d¿ e tu wno -
szo ny mi bez po œre d nio przez te oso by oraz z po dat ków i op ³at wno szo nych przez oso by
pro wa dz¹ ce skle py, pun k ty ga stro no mi cz ne, a na wet sta cje ben zy no we, itp.

Gmi na tu ry stycz no-wy po czyn ko wa nie po no si zwiê k szo nych wy dat ków na wie le
za dañ, do wy ko ny wa nia któ rych na rzecz wspól no ty (mie sz ka ñ ców gmi ny) jest zo bo -
wi¹ za na usta wo wo, np. wy dat ków na edu ka cjê pu b li cz n¹, gmin ne bu do w ni c two mie -
sz ka nio we, po moc spo ³e cz n¹, w tym oœ rod ki i za k³a dy opie ku ñ cze, bo wiem
wcza so wi cze i tu ry œci prze by wa j¹ na jej te re nie je dy nie w se zo nie tu ry sty cz nym, a obo -
wi¹ zek za pe w nie nia im ww. œwiad czeñ spo czy wa na gmi nach, któ re fak ty cz nie za mie -
sz ku j¹.

Po nad to, trud no by ³o by okre œ liæ me to do lo giê usta la nia li cz by mie sz ka ñ ców, ja k¹
na le ¿a ³o by przy j mo waæ do ob li czeñ do cho dów po dat ko wych da nej gmi ny w prze li cze -
niu na je d ne go mie sz ka ñ ca gmi ny, tak aby uw zglê d nio na zo sta ³a su ge stia se na tor
Ma³ go rza ty Adam czak, oraz œre d nich do cho dów po dat ko wych wszy s t kich gmin,
w prze li cze niu na je d ne go mie sz ka ñ ca kra ju.

Na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e usta wa o do cho dach je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go nie
prze wi du je roz wi¹ zañ sy s te mo wych po le ga j¹ cych na szcze gól nym trak to wa niu wy bra -
nych grup gmin, a w szcze gól no œci wy bra nych gmin. Usta wa ta za wie ra na to miast roz -
wi¹ za nia, któ re w spo sób je d no li ty i obiek ty w ny re gu lu j¹ fi nan se po szcze gól nych
je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Z wy ra za mi sza cun ku
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
El ¿bie ta Suchocka-Roguska
Sekretarz Stanu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Prze mys ³a wa B³a sz czy ka

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z li cz ny mi za py ta nia mi, ja kie do cie ra j¹ do mo je go biu ra se na -

tor skie go, do ty cz¹ cy mi pla no wa nej bu do wy dro gi S14, a wy ni ka j¹ cy mi
ze spo t ka nia przed sta wi cie li Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad
z w³a dza mi mia sta Zgierz, mam kil ka py tañ.

Czy zo sta ³a ju¿ usta lo na osta te cz na wer s ja prze bie gu jej tra sy po za cho dniej
stro nie Zgie rza? Je œ li nie, to czy s¹ ja kieœ kon kret ne  pro po zy cje.

Czy zo sta ³y do ko na ne pier w sze wy w³a sz cze nia z te re nów, na któ rych
ma po wstaæ ta tra sa?

Ja ki jest ter min roz po czê cia ro bót do ty cz¹ cych wy mie nio nej dro gi?
Od po wie dzi na te py ta nia po zwo l¹ mi po in for mo waæ o tym mie sz ka ñ ców

te re nów, przez któ re ma prze bie gaæ ta dro ga i wy ja œ niæ im przed sta wio ne po -
wy ¿ ej kwe stie.

Z wy ra za mi sza cun ku
Prze mys ³aw B³a sz czyk

Od po wie dŸ

War sza wa, 21.08.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pi s mo z dnia 3 lip ca 2008 r., znak: BPS/DSK-043-599/08, przy

któ rym prze ka za no oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Prze mys ³a wa B³a sz czy ka, do ty cz¹ ce
pla no wa ne go prze bie gu dro gi S14, up rzej mie przed sta wiam in for ma cje w spra wie za a -
wan so wa nia prac do ty cz¹ cych bu do wy dro gi eks pre so wej S14 na od cin ku Emi lia–wê -
ze³ £ódŸ-Po³ud nie.

Up rzej mie wy ja œ niam, i¿ w ra mach za war tej w 2007 r. umo wy op ra co wy wa na jest
ak tu al nie do ku men ta cja pro jek to wa stu dium techniczno-ekonomiczno-œrodowiskowe 
(w dwóch eta pach) oraz Kon cep cja pro gra mo wa. W ra mach umo wy uzy s ka na zo sta nie
de cy z ja o œro do wi s ko wych uwa run ko wa niach zgo dy na re a li za cjê przed siê w ziê cia oraz
de cy z ja lo ka li za cyj na.

Do pie ro po za ko ñ cze niu ww. eta pu mo ¿ li we bê dzie na li cza nie od szko do wañ za
grun ty wy ku py wa ne pod pla no wa ny pas dro go wy S14.

Do tych czas op ra co wa ny zo sta³ I etap stu dium te chni cz no-eko no mi cz no-œro do wis -
kowego, pra ce nad II eta pem stu dium tech nicz no-eko no micz no-œro do wi sko we go s¹ na 
uko ñ cze niu.

Dro ga eks pre so wa S14 na przed mio to wym od cin ku pro jek to wa na jest ja ko za cho -
d nia ob wo d ni ca £o dzi i Zgie rza. Obe c nie ana li zo wa ne s¹ szc ze gó ³o we wa rian ty prze -
bie gu dro gi.

W lip cu 2008 r. od by ³o siê spo t ka nie in for ma cyj ne, w któ rym wziê ³y udzia³ w³a dze
gmin i sta rostw po wia to wych, przez te ren któ rych pro jek to wa ny jest prze bieg dro gi
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eks pre so wej S14 oraz przed sta wi cie le urzê dów i in sty tu cji opi niu j¹ cych te go ro dza ju
przed siê w ziê cia.

Po uzy s ka niu wy ma ga nych opi nii, prze bieg wa rian tów zo sta nie upu b li cz nio ny
i pod da ny kon sul ta cjom spo ³e cz nym. Prze wi du je siê, i¿ kon sul ta cje spo ³e cz ne roz po cz -
n¹ siê we wrze œ niu 2008 r. Na le ¿y mieæ je d nak na uwa dze, i¿ pro ces przy go to wa nia in -
we sty cji jest pra co ch³on ny, d³u go trwa ³y i po ch³a nia j¹ cy du ¿e na k³a dy fi nan so we.

Wa run kiem nie zbê d nym do roz po czê cia bu do wy przed mio to wej in we sty cji jest uzy -
s ka nie prze wi dzia nych pra wem po zwo leñ. Po ich otrzy ma niu prze wi dy wa ne jest roz po -
czê cie prac bu dow la nych, któ re na st¹ pi w 2011 ro ku.

Z powa¿niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Zbi gniew Ra p c iak
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Lu cja na Ci cho sza

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

W zwi¹z ku z li cz ny mi za py ta nia mi do ty cz¹ cy mi usta wy – Pra wo bu dow -
la ne z dnia 7 lip ca 1994 r., zwra cam siê do Pa na z pro œb¹ o wy ja œ nie nie w¹t -
pli wo œci do ty cz¹ cych po stê po wa nia po prze dza j¹ ce go roz po czê cie ro bót
bu dow la nych.

Zgo d nie z art. 28 przy wo ³a nej usta wy ro bo ty bu dow la ne mo ¿ na roz po cz¹æ
je dy nie na pod sta wie osta te cz nej de cy z ji o po zwo le niu na bu do wê. Wy j¹ tek
sta no wi tu taj miê dzy in ny mi in sty tu cja zg³o sze nia ro bót bu dow la nych, kie dy
to in we stor mo ¿e roz po cz¹æ ro bo ty bu dow la ne, do ko nu j¹c wy ³¹ cz nie zg³o sze -
nia w³a œci we mu or ga no wi ad mi ni stra cji ar chi tek to ni cz no -bu dow la nej.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zwra cam siê z pro œb¹ o udzie le nie in for ma cji
do ty cz¹ cych za da nia „Za bez pie cze nie przed ero z j¹ – ut war dza nie dna
w¹ wo zu w ci¹ gu dro gi gmin nej od km 0+000 do km 0+130,00 z od pro wa dze -
niem wód po wie rzch nio wych”, obe j mu j¹ ce go wy ko na nie od cin ka dro gi o kon -
struk cji, na któ r¹ sk³a da siê:

– pod bu do wa z grun tu sta bi li zo wa ne go ce men tem o gru bo œci 31 cm,
– war stwa œcie ral na, czy li na wie rzch nia z be to nu as fal to we go o gru bo œci

5 cm,
– wy ko na nie od wo d nie nia z je d nej sztu ki stu dzien ki œcie ko wej uli cz nej

fi 500 i ko ryt œcie ko wych ¿el be to wych 130 mb.
Czy re a li za cja te go za da nia win na byæ po prze dzo na uzy s ka niem de cy z ji

o po zwo le niu na bu do wê, czy te¿ wy star czy zg³o sze nie ro bót bu dow la nych
w³a œci we mu or ga no wi ad mi ni stra cji ar chi tek to ni cz no -bu dow la nej?

Lu cjan Ci chosz

Od po wie dŸ

War sza wa, 4 sier p nia 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na Se na to ra Lu cja na Ci cho sza

pod czas 14. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 26 czer w ca 2008 r., prze ka za ne go przy piœ -
mie z dnia 3 lip ca 2008 r., znak: BPS/DSK-043-600/08, do ty cz¹ ce go ko nie cz no œci
uzy s ka nia po zwo le nia na bu do wê, up rzej mie prze ka zu jê na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Ge ne ral n¹ za sa dê wa run ku j¹ c¹ mo ¿ li woœæ roz po czê cia ro b ót bu dow la nych za wie ra 
prze pis art. 28 ust. 1 usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. –  Pra wo bu dow la ne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z póŸn. zm.), zgo d nie z któ r ym ro bo ty bu dow la ne mo ¿ na roz po cz¹æ
je dy nie na pod sta wie osta te cz nej de cy z ji o po zwo le niu na bu do wê. Wy j¹t ki od tej za sa -
dy zo sta ³y wska za ne w art. 29 oraz 29a usta wy. Zgo d nie z ty mi prze pi sa mi po zwo le nia
na bu do wê nie wy ma ga wy ko na nie ro bót bu dow la nych po le ga j¹ cych m.in. na re mon -
cie is t nie j¹ cych obi e k tów bu dow la nych oraz prze bu do wie dróg. Oby dwa po jê cia, za ró wno 
re mont jak i prze bu do wa, zo sta ³y sz cze gó ³o wo zde fi nio wa ne bez po œre d nio w usta wie.
W œwie t le art. 3 pkt 7a usta wy, pod po jê ciem prze bu do wa na le ¿y ro zu mieæ wy ko ny wa -
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nie ro bót bu dow la nych, w wy ni ku kt ó r ych na stê pu je zmia na pa ra me trów u¿y t ko wych
lub te ch ni cz nych is t nie j¹ ce go obie k tu bu dow la ne go, z wy j¹t kiem cha rak te ry sty cz nych 
pa r a me tr ów, jak: ku ba tu ra, po wie rzch nia za bu do wy, wy so koœæ, d³u goœæ, sze ro koœæ
b¹dŸ li cz ba kon dy g na cji; w przy pad ku dróg s¹ do pu sz czal ne zmia ny cha rak te ry sty cz -
nych pa r a me tr ów w za kre sie nie wy ma ga j¹ cym zmia ny gra nic pa sa dro go we go. Na to -
miast po jê cie re mont zo sta ³o zde fi nio wa ne ja ko wy ko ny wa nie w is t nie j¹ cym obie k cie
bu dow la nym ro bót bu dow la nych po le ga j¹ cych na od two rze niu sta nu pier wot ne go,
a nie sta no wi¹ cych bie ¿¹ cej kon ser wa cji, przy czym do pu sz cza siê sto so wa nie wy r o b -
ów bu dow la nych in nych ni¿ u¿y to w sta nie pier wot nym. Za tem je ¿e li pod nie sio na
przez Pa na Se na to ra in we sty cja spe³ nia prze s³an ki za li cze nia jej do prze bu do wy b¹dŸ
re mon tu, to do jej wy ko na nia wy star cza j¹ ce jest zg³o sze nie ro bót bu dow la nych w³a -
œci we mu or ga no wi. Je d na k ¿e na le ¿y pa miê taæ, i¿ or gan w ka ¿ dym przy pad ku mo ¿e
sko rzy staæ z przy s³u gu j¹ ce go mu pra wa okre œ lo ne go w art. 30 ust. 7 i na ³o ¿yæ w dro -
dze de cy z ji obo wi¹ zek uzy s ka nia po zwo le nia na wy ko na nie ro bót bu dow la nych ob jê -
tych zg³o sze niem. Obo wi¹ zek ten mo ¿e zo staæ na ³o ¿o ny je ¿e li re a li za cja ro bót mo ¿e
na ru szaæ usta le nia miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go lub spo -
wo do waæ:

1) za gro ¿e nie bez pie cze ñ stwa lu dzi lub mie nia;
2) po gor sze nie sta nu œro do wi s ka lub sta nu za cho wa nia za byt ków;
3) po gor sze nie wa run ków zdro wot no-sa ni tar nych;
4) wpro wa dze nie, utrwa le nie b¹dŸ zwiê k sze nie ogra ni czeñ lub uci¹¿ li wo œci dla te re --

nów s¹ sie dnich.

Z wy ra za mi sza cun ku
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ol gierd Dzie koñ ski
Podsekretarz Stanu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Lu cja na Ci cho sza

skie ro wa ne do mi ni ster pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej Jo lan ty Fe dak

W zwi¹z ku z li cz ny mi za py ta nia mi do ty cz¹ cy mi usta wy z dnia 26 czer w -
ca 1974 r. – Ko deks pra cy oraz usta wy z dnia 22 mar ca 1990 r. o pra co w ni -
kach sa mo rz¹ do wych, zwra cam siê z pro œb¹ o wy ja œ nie nie w¹t pli wo œci
do ty cz¹ cych na stê pu j¹ cych py tañ.

Czy wy st¹ pie nie se kre ta rza gmi ny do prze wo d ni cz¹ ce go ra dy gmi ny
o udzie le nie ur lo pu bez p³at ne go od dnia ob jê cia przez se kre ta rza gmi ny sta -
no wi s ka wój ta gmi ny jest zgo d ne z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi pra wa?

Czy przy zna nie, a na stê p nie wy p³a ce nie sa me mu so bie, ja ko wój to wi
gmi ny, „wy na gro dze nia za trzy mie siê cz ny okres wy po wie dze nia” w sy tu a cji
od wo ³a nia przez ra dê gmi ny wój ta gmi ny ze sta no wi s ka se kre ta rza gmi ny
jest zgo d ne z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi pra wa?

Czy w sy tu a cji, gdy ta kie po stê po wa nie ra ¿¹ co na ru sza obo wi¹ zu j¹ ce
prze pi sy pra w ne, is t nie je pra w na mo ¿ li woœæ ¿¹ da nia od by ³e go wój ta gmi ny
zwro tu po bra nej od pra wy pie niê ¿ nej w wy so ko œci trzy mie siê cz ne go wy na -
gro dze nia, po mi mo i¿ wy p³a ta od pra wy mia ³a miej sce 24 wrze œ nia 2003 r.?
Czy w oma wia nej sy tu a cji nie na st¹ pi ³o prze da w nie nie do cho dze nia wska -
za nej na le ¿ no œci?

Czy od wo ³a ne mu przez ra dê gmi ny se kre ta rzo wi gmi ny przy s³u gu je od pra -
wa pie niê ¿ na w sy tu a cji, gdy od wo ³a ny pra co w nik zo sta³ wy bra ny na sta no wi -
s ko wój ta gmi ny i za cho wa na zo sta ³a ci¹g ³oœæ za trud nie nia?

Lu cjan Ci chosz

Sta no wi sko
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

War sza wa, 7 lip ca 2008 r.

Pan
Grze gorz Sche ty na
Mi ni ster Spraw We w nê trz nych
i Ad mi ni stra cji

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze,
w zwi¹z ku z wy st¹ pie niem Mar sza³ ka Se na tu z dnia 3 lip ca br., pi s mo znak:

BPS/DSK-043-624/08, prze ka zu jê tekst oœ wiad cze nia se na to ra Lu cja na Ci cho sza z³o -
¿o ne go pod czas 14. po sie dze nia Se na tu RP.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e kwe stie pod no szo ne w oœ wiad cze niu, do ty cz¹ ce pra co w ni -
ków sa mo rz¹ do wych, nie le ¿¹ w kom pe ten cji Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej.

Z po wa ¿a niem
MI NI STER
z up. Ag nie sz ka Ch³oñ-Do miñ czak
Pod se kre tarz Sta nu
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

War sza wa, 7 sier p nia 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pi s ma z dnia 3 lip ca 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-624/08)

prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie Se na to ra RP Pa na Lu cja na Ci cho sza z³o ¿o ne go pod czas
14. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 26 czer w ca 2008 ro ku w spra wie wy ja œ nie nia kwe -
stii zwi¹ za nych z udzie le niem ur lo pu bez p³at ne go, wy na gro dze nia za trzy mie siê cz ny
okres wy po wie dze nia oraz od pra wy pie niê ¿ nej w przy pad ku, gdy se kre tarz gmi ny zo -
sta³ wy bra ny na sta no wi s ko wój ta gmi ny, prze ka za ne go przez Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo ³e cz nej pi s mem z dnia 7 lip ca 2008 ro ku (sygn. BM-I-0702-47(l)-EB/08), up rzej mie 
przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Na wstê pie wska zaæ na le ¿y dwie od mien ne sy tu a cje, ja kie mo g¹ wi¹ zaæ siê z kwe -
stia mi po ru szo ny mi w przed mio to wym wy st¹ pie niu, tj. uzy s ka nia przez se kre ta rza
gmi ny man da tu ra d ne go i ob jê cia przez se kre ta rza gmi ny sta no wi s ka wój ta.

W od nie sie niu do kwe stii uzy s ka nia przez se kre ta rza gmi ny man da tu ra d ne go
wska zaæ na le ¿y, i¿ zgo d nie z art. 24b ust. 1 usta wy z dnia 8 mar ca 1990 ro ku o sa mo -
rz¹ dzie gmin nym (t.j.: Dz. U. z 2001 ro ku Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oso ba wy bra na 
na ra d ne go nie mo ¿e wy ko ny waæ pra cy w ra mach sto sun ku pra cy w urzê dzie gmi ny,
w któ rej uzy s ka ³a man dat oraz wy ko ny waæ fun k cji kie ro w ni ka lub je go za stêp cy w je d -
no st ce or ga ni za cyj nej tej gmi ny. Ra d ny otrzy mu je ur lop bez p³at ny na okres trwa nia
man da tu oraz na okres 3 mie siê cy po je go wy ga œ niê ciu bez wzglê du na ro dzaj i okres
trwa nia sto sun ku pra cy. Po wy ga œ niê ciu man da tu, ra d ny w ci¹ gu 7 dni jest zo bo wi¹ za -
ny zg³o siæ go to woœæ do pod jê cia up rze d nio wy ko ny wa nej pra cy. Przy czym pra co daw ca
zo bo wi¹ za ny jest przy wró ciæ go na za j mo wa ne wcze œ niej sta no wi s ko z za cho wa niem
up rze d nio po bie ra ne go wy na gro dze nia. Pod kre œ le nia wy ma ga, i¿ sto su nek pra cy ra d -
ne go pod le ga szcze gól nej ochro nie pra w nej, wy ni ka j¹ cej z tre œci art. 25 ust. 1 i 2 ww.
usta wy o sa mo rz¹ dzie gmin nym, któ ry sta no wi, i¿ roz wi¹ za nie z ra d nym sto sun ku pra -
cy wy ma ga up rze d niej zgo dy ra dy gmi ny, któ rej jest cz³on kiem.

Na to miast od no sz¹c siê do kwe stii oso by wy ko nu j¹ cej fun kcjê se kre ta rza gmi ny,
któ ra w po wsze chnych wy bo rach bez po œre dnich wy bra na zo sta ³a wój tem (bur mi -
strzem, pre zy den tem mia sta) up rzej mie in for mu jê, i¿ se kre tarz gmi ny jest pra co wni -
kiem sa mo rz¹ do wym za trud nio nym na pod sta wie po wo ³a nia. Po wo ³a nie na le ¿y
trak to waæ ja ko po wie rze nie okreœ lo nej oso bie wy ko ny wa nia okreœ lo nej fun kcji pub li cz -
nej, zaœ kon sek wen cj¹ po wy ¿ sze go win no byæ na wi¹ za nie sto sun ku pra cy. Pod kreœ -
le nia wy ma ga, i¿ se kre tarz gmi ny wy bra ny na sta no wis ko wój ta ma mo¿ li woœæ prze jœcia
na ur lop bez p³at ny je dy nie w opar ciu o ogól ne prze pi sy usta wy z dnia 26 czer wca
1974 ro ku Ko deks pra cy (tj.: Dz. U. z 1998 ro ku Nr 21, poz. 94 z póŸn. zm.). Po wy ¿ sze
szcze gó ³o wo re gu lu je art. 174 § 1 Ko dek su pra cy, sta no wi¹ cy, i¿ na pi sem ny wnio sek
pra co wni ka, pra co daw ca mo ¿e udzie liæ ur lo pu bez p³at ne go. Po nad to, zgo d nie z art. 74
Ko dek su pra cy pra co wnik po zo sta j¹ cy w zwi¹z ku z wy bo rem na ur lo pie bez p³at nym
ma pra wo po wro tu do pra cy u pra co daw cy, któ ry za tru dnia³ go w chwi li wy bo ru, na
sta no wis ko ró wno rzê dne pod wzglê dem wy na gro dze nia z po prze d nio za jmo wa nym, je œ li
zg³o si swój po wrót do pra cy w ci¹ gu 7 dni od roz wi¹ za nia sto sun ku pra cy z wy bo ru.
Ur lo pu bez p³at ne go se kre ta rzo wi gmi ny udzie la pra co daw ca, któ ry wy ko nu je w sto -
sun ku do nie go czyn no œci z za kre su pra wa pra cy. W myœl art. 4 pkt 2a usta wy z dnia
22 mar ca 1990 ro ku o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych (t.j.: Dz. U. z 2001 ro ku Nr 142,
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poz. 1593 z póŸn. zm.) czyn no œci z za kre su pra wa pra cy w sto sun ku do se kre ta rza gmi -
ny wy ko nu je wójt (bur mistrz, pre zy dent mia sta).

Na le ¿y za u wa ¿yæ, i¿ w kwe stii pra wa pra co wni ka sa mo rz¹ do we go do ur lo pu bez -
p³at ne go w zwi¹z ku z wy bo rem na okreœ lo ne sta no wis ko wy po wie dzia³ siê S¹d Naj wy ¿ -
szy, któ ry w uchwa le z dnia 18 gru dnia 2003 ro ku (III PZP 17/03) stwier dzi³, i¿
„pra co wnik sa mo rz¹ do wy po roz wi¹ za niu sto sun ku pra cy z wy bo ru ³¹ cz¹ ce go go z tym
sa mym pra co daw c¹, któ ry za tru dnia³ go w chwi li wy bo ru, ma pra wo po wro tu do po -
prze d niej pra cy, je ¿e li w zwi¹z ku z wy bo rem po zo sta wa³ na ur lo pie bez p³at nym”. Tym
sa mym S¹d po twier dzi³ mo¿ li woœæ prze jœcia ta kie go pra co wni ka na ur lop bez p³at ny na
pod sta wie art. 174 § 1 Ko dek su Pra cy.

W kwe stii wy p³a ca nia œwiad czeñ pie niê¿ nych przy s³u gu j¹ cych pra co wni ko wi
w zwi¹z ku z usta niem sto sun ku pra cy wska zaæ na le ¿y dwa nie za le¿ ne od sie bie œwiad -
cze nia, tj. od pra wê, któ ra mo ¿e przy s³u gi waæ pra co wni ko wi w zwi¹z ku z roz wi¹ za niem
sto sun ku pra cy oraz wy na gro dze nie za okres wy po wie dze nia w przy pad ku, gdy pra co wnik
nie ma obo wi¹z ku œwiad cze nia pra cy w tym okre sie. Pod kreœ le nia wy ma ga, i¿ prze pi sy
ww. usta wy o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych nie nor mu j¹ kwe stii od praw przy s³u gu -
j¹ cych pra co wni kom, z wy j¹t kiem art. 21 ust. 1, któ ry wska zu je, i¿ pra co wni kom sa -
mo rz¹ do wym przy s³u gu je od pra wa pie niê¿ na przy prze cho dze niu na re ntê in wa li dz k¹
lub eme ry tu rê, od sy ³a j¹c je dno czeœ nie w za kre sie nie u re gu lo wa nym ww. prag ma ty k¹
s³u¿ bo w¹ do od po wie d nie go sto so wa nia prze pi sów Ko dek su pra cy (vi de art. 31 ust. 1
ww. usta wy o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych).

W myœl prze pi sów Ko dek su pra cy, od pra wa pie niê¿ na przy s³u gu je pra co wni ko wi
w zwi¹z ku z usta niem sto sun ku pra cy spo wo do wa nym prze jœciem na eme ry tu rê lub
re ntê z ty tu ³u nie zdol no œci do pra cy (art. 921 § 1), a tak ¿e pra co wni ko wi, któ ry w zwi¹z -
ku z wy bo rem nie po zo sta wa³ na ur lo pie bez p³at nym (art. 75). Na to miast prze pi sy
szcze gól ne [vi de: art. 8 ust. 1 usta wy z dnia 13 mar ca 2003 ro ku o szcze gól nych za sa -
dach roz wi¹ zy wa nia z pra co wni ka mi sto sun ków pra cy z przy czyn niedo ty cz¹ cych pra -
co wni ków (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z póŸn. zm.)] prze wi du j¹, i¿ pra co wni ko wi
przy s³u gu je od pra wa pie niê¿ na w zwi¹z ku z roz wi¹ za niem sto sun ku pra cy w ra mach
gru po we go zwol nie nia, w wy mia rze uza le¿ nio nym od prze pra co wa ne go okre su u da ne -
go pra co daw cy.

Od wo ³a nie przez ra dê gmi ny se kre ta rza gmi ny pe³ ni¹ ce go sta no wis ko wój ta jest je dno -
zna cz ne z wy po wie dze niem umo wy o pra cê, je œ li nie na stê pu je z przy czyn o któ rych
mo wa w art. 52 i 53 Ko dek su Pra cy. War to wska zaæ, i¿ od wo ³a nie ze sta no wis ka po -
ci¹ ga za so b¹ dwo ja kie skut ki pra w ne, tj. po wo du je po zba wie nie sta no wis ka oraz jest
je dno zna cz ne wy po wie dze niem umo wy o pra cê. Od wo ³a ne mu pra co wni ko wi przez ca ³y 
okres wy po wie dze nia przy s³u gu je pra wo do wy na gro dze nia w wy so ko œci przy s³u gu -
j¹ cej przed od wo ³a niem. W tym kon tek œ cie na le ¿y zwró ciæ uwa gê na prze pi sy art. 68
§ 11 Ko dek su pra cy zwi¹z ku z art. 69 oraz art. 36 § 1 Ko dek su pra cy, któ ry sta no wi, i¿
sto su nek pra cy z po wo ³a nia na wi¹ zu je siê na czas nieokreœ lo ny, chy ba, ¿e na pod sta -
wie prze pi sów szcze gól nych pra co wnik po wo ³a ny zo sta³ na czas okreœ lo ny –  wów czas
sto su nek pra cy na wi¹ zu je siê na czas ob jê ty po wo ³a niem. Po wy ¿ sze wy wo ³u je kon sek -
wen cje wska za ne w ww. prze pi sach.

Je d no cze œ nie up rzej mie in for mu jê, i¿ zgo d nie z art. 291 § 1 Ko dek su pra cy ro sz cze -
nia ze sto sun ku pra cy ule ga j¹ prze da w nie niu z up ³y wem 3 lat od dnia, w któ rym ro sz -
cze nie sta ³o siê wy ma gal ne.

Z wy ra za mi sza cun ku
MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Daj cza ka

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Up rzej mie pro szê Pa na Mi ni stra o za jê cie sta no wi s ka w spra wach, z któ -
ry mi zwra ca j¹ siê do mnie in te re san ci, do ty cz¹ cych is tot nych spraw ¿y cio -
wych pol skich ro dzin w za kre sie za bez pie cze nia po trzeb mie sz ka nio wych.

Po la tach prze ³o mu po li ty cz ne go na po cz¹t ku lat dzie wiê æ dzie si¹ tych po -
de j mo wa no na bar dzo ró¿ ne spo so by dzia ³a nia w ce lu za spo ko je nia po trzeb
mie sz ka nio wych. Je d nym ze spo so bów by ³o przy ³¹ cze nie siê za k³a dów pra -
cy do bu do wa nia mie sz kañ na pod sta wie umów o wspó³ in we sto wa niu za -
wie ra nych ze spó³ dziel nia mi mie sz ka nio wy mi. Z ko lei za k³a dy pra cy, ja ko
na jem ca, za wie ra ³y po ro zu mie nia ze swo i mi pra co w ni ka mi na pod na jem wy -
bu do wa nych mie sz kañ. Po ro zu mie nia ta kie zwy k le okre œ la ³y czas pod naj mu
na kil ka dzie si¹t lat z mo ¿ li wo œci¹ uzy ska nia przez pra co w ni ka cz³on ko stwa
w tej spó³ dziel ni mie sz ka nio wej i, co siê z tym wi¹ za ³o, na by cia praw trwa le
gwa ran tu j¹ cych za mie sz ki wa nie w tym lo ka lu. Zbli ¿a siê czas up ³y wu na
przy k³ad piê t na sto let nie go pod naj mu, na ra sta za tem nie po kój o przy sz³oœæ
ta kich po sia da czy lo ka li mie sz kal nych w za so bach spó³ dziel ni mie sz ka nio -
wych. Za wie ra ne po ro zu mie nia po miê dzy wspó³ in we sto rem, za k³a dem pra -
cy, a pra co w ni kiem da wa ³y pra wo przy st¹ pie nia, ja ko cz³o nek, do spó³ dziel ni 
mie sz ka nio wej na za sa dach okre œ lo nych w sta tu cie. Pro blem je d nak po le ga
na tym, ¿e sta tu ty da j¹ ta kie pra wo oso bom fi zy cz nym, któ re na by ³y w³as no -
œcio we pra wo do lo ka lu wraz ze zwi¹ za ny mi z tym up ra w nie nia mi.

Po up ³y wie bli s ko dwu dzie stu lat is tot nie zmie ni ³o siê oto cze nie dzia ³al no -
œci spó³ dziel ni mie sz ka nio wych w Pol sce. Zmie ni ³y siê te¿ za sa dy go spo da ro -
wa nia i, co is tot niej sze, za sa dy in we sto wa nia oraz nie roz ³¹ cz nie zwi¹ za ne
z tym za sa dy kre dy to wa nia in we sty cji mie sz ka nio wych. Oso ba fi zy cz na
w³a œci wie ma je d n¹ mo ¿ li woœæ po stê po wa nia: za ci¹ g niê cie 200–300 ty siê -
cy z³ kre dy tu na za sa dach ko mer cyj nych, co dla prze ciêt nej ro dzi ny sta no wi
ba rie rê nie do po ko na nia. W œwie t le sta nu fak ty cz ne go – spó³ dziel cze za so by
nie ru cho mo œci po sia da j¹ nie u re gu lo wa ny stan pra w ny – nie jest mo ¿ li we
ubie ga nie siê przez oso bê fi zy cz n¹ o kre dyt hi po te cz ny, do stêp ny dla ro dzin
œro dek do zre a li zo wa nia za ku pu wy ma rzo ne go mie sz ka nia i za gwa ran to wa -
nia bez pie cze ñ stwa swo jej ro dzi nie.

Czy w pod leg ³ym Pa nu urzê dzie zna ne jest opi sa ne zja wi s ko, czy po de j -
mo wa ne s¹ ocze ki wa ne przez wie le pol skich ro dzin dzia ³a nia, czy is t nie j¹ –
w œwie t le obo wi¹ zu j¹ ce go pra wa – mo ¿ li wo œci wspar cia za in te re so wa nych
ro dzin oraz spó³ dziel ni mie sz ka nio wych w po de j mo wa nych przez nie dzia ³a -
niach na rzecz ure gu lo wa nia sta nu pra w ne go nie ru cho mo œci? De kla ru jê udo -
stêp nie nie do ku men tów wska zu j¹ cych kon kret ny przy k³ad.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
W³adys³aw Dajczak
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Od po wiedzi

War sza wa, 15 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z otrzy ma nym oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra W³a dy s³a wa Da j cza ka

(BPS/DSK-043-601/08) z³o ¿o nym pod czas 14. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 26 czer wca
2008 r. up rzej mie wy jaœ niam, ¿e dla udzie le nia od po wie dzi nie zbê d ne jest orzy ma nie
sto so wnych do ku men tów opi su j¹ cych za is t nia ³¹ sy tua cjê.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, bê dê zo bo wi¹ za ny za prze s³a nie zde kla ro wa nych przez
Pa na Se na to ra do ku men tów uzu pe³ nia j¹ cych.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Piotr Sty czeñ
Pod se kre tarz Sta nu

War sza wa, 15 pa Ÿ dzier ni ka 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze ka za ne przy piœ mie z dnia 31 lip ca 2008 r. znak

BPS/DSK-043-601/08 oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra W³a dy s³a wa Daj cza -
ka na 14. po sie dze niu Se na tu w dniu 26 czer w ca 2008 r. w spra wie is tot nych spraw ¿y -
cio wych pol skich ro dzin w za kre sie za bez pie cze nia po trzeb mie sz ka nio wych, up rzej mie 
in for mu jê co na stê pu je.

Spó³ dziel nie mie sz ka nio we dzia ³a j¹ w opar ciu o prze pi sy usta wy z dnia 15 gru d nia
2000 r. o spó³ dziel niach mie sz ka nio wych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z póŸn.
zm.), usta wy z dnia 16 wrze œ nia 1982 r. Pra wo spó³ dziel cze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188,
poz. 1848 z póŸn. zm.), jak ró w nie¿ na pod sta wie po sta no wieñ za re je stro wa ne go sta tu -
tu i sto so w nych re gu la mi nów wy da nych na je go pod sta wie.

Z za ³¹ czo nych do oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra do ku men tów wy ni ka, i¿ po miê dzy
Spó³ dziel ni¹ Mie sz ka nio w¹ „Bró d no” w War sza wie, a na jem c¹ re pre zen to wa nym przez
Dy rek to rów Ze spo ³u Elek tro ciep ³o wni ¯e rañ, zo sta ³a za war ta umo wa naj mu na okre œ -
lo nych wa run kach.

Do za mie sz ka nia w lo ka lu spó³ dziel ni skie ro wa na zo sta ³a przez Elek tro ciep ³o w niê
„¯e rañ” Pa ni Bo ¿e na ¯u raw ska wraz z ro dzi n¹. Cza so kres u¿y wa nia lo ka lu przez Pod -
na jem cê, zgo d nie z umo w¹, okre œ laæ mia³ Na jem ca. Pod na jem ca móg³ na to miast uzy s -
kaæ spó³ dziel cze pra wo do lo ka lu zgo d nie z po sta no wie nia mi sta tu tu.

Po nad to, po miê dzy Elek tro ciep ³o wni¹ „¯e rañ" a pra co w ni kiem zo sta ³o pod pi sa ne
po ro zu mie nie w spra wie wza jem nych roz li czeñ fi nan so wych oraz co do zo bo wi¹ zañ
w za kre sie cz³on ko stwa w spó³ dziel ni, zgo d nie z po sta no wie nia mi sta tu tu.
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Trud no oce niæ, czy stro ny umo wy naj mu, jak ró w nie¿ po ro zu mie nia, o któ rym mo -
wa wy ¿ ej, wy pe³ ni ³y wszy s t kie wa run ki okre œ lo ne ty mi do ku men ta mi.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym przed mio to wa spra wa ma cha rak ter cy wil no pra w ny,
a spór miê dzy stro na mi mo ¿e byæ sku te cz nie roz wi¹ za ny je dy nie na dro dze po stê po wa -
nia s¹ do we go.

Prze cho dz¹c do kwe stii wspar cia fi nan so we go osób chc¹ cych na byæ na w³a s noœæ
lo kal mie sz kal ny, trud no siê zgo dziæ z Pa nem Se na to rem, ¿e je dy n¹ mo ¿ li wo œci¹ na by -
cia go jest za ci¹ g niê cie kre dy tu na za sa dach ko mer cyj nych.

Od po nad ro ku fun kcjo nu je pro gram u³at wia j¹ cy na by cie skrom ne go mie sz ka nia
tym ro dzi nom, któ re zde cy du j¹ siê na wy si ³ek sp³a ca nia kre dy tu. Pro gram ten wpro wa -
dzi ³a usta wa z 8 wrzeœ nia 2006 ro ku o fi nan so wym wspar ciu ro dzin w na by wa niu w³a s -
ne go mie sz ka nia (Dz. U. Nr 183, poz. 1354 ze zm.). Po moc pañ stwa sta no wi¹ do p³a ty
do op ro cen to wa nia kre dy tu, udzie la ne przez pier wszych 8 lat sp³a ty, w wy so ko œci 50%
kwo ty od se tek okreœ lo nych w opar ciu o kal ku la cyj n¹ sto pê pro cen to w¹ (WI BOR 3M +
2 pkt. proc.) –  oz na cza to ob ni ¿e nie co naj mniej o po ³o wê op ro cen to wa nia ryn ko we go.
Kre dy ty udzie la ne s¹ w wa lu cie pol skiej (brak ry zy ka zmia ny kur su wa lut), na mie sz -
ka nie lub dom je dno ro dzin ny o ogra ni czo nym ko sz cie i po wie rzchni.

Po nad to, od po nad 12 lat fun k cjo nu je te¿ re a li zo wa ny przez TB S-y i spó³ dziel nie
mie sz ka nio we pro gram spo ³e cz ne go bu do w ni c twa czyn szo we go skie ro wa ny do osób 
œre d nio za mo ¿ nych (pu ³ap do ch o dów ze zwa la j¹ cych na ubie ga nie siê o mie sz ka nie
okre œ la usta wa). Otrzy mu j¹ one pre fe ren cyj ne kre dy ty (o d³u giej za pa dal no œci i ni s -
kiej sto pie pro cen to wej), z ut wo rzo ne go w Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go i za si la -
ne go z bu d¿ e tu pa ñ stwa Kra jo we go Fun du szu Mie sz ka nio we go. Wiê k szoœæ TBS - ów
jest w³a s no œci¹ sa mo rz¹ dów gmin nych, ale dzia ³a j¹ ta k ¿e to wa rzy stwa pry wat ne.
Kre dyt mie sz ka nio wy mo ¿e byæ udzie lo ny w wy so ko œci do 70% ko sz tów in we sty cji.
Po zo sta ³a czê œæ jest fi nan so wa na ze œr od k ów sa mo rz¹ dów gmin nych (g³ó wnie ja ko
aport grun tów) i œrod ków w³a s nych to wa rzystw (na przy k³ad uzy s ka nych w wy ni ku
dzia ³al no œci us ³u go wej), a ta k ¿e sa mych na jem ców (w for mie tzw. par ty cy pa cji). Ze
œro d k ów Fun du szu w la tach 1996–2007 udzie lo no 1621 kre dy tów na kwo tê 6,1 mld 
z³. Wiê k szoœæ z tej kwo ty (4,9 mld z³) tra fi ³a do TBS -ów. W tym okre sie przy wspó³ u -
dzia le kre dy tu od da no do u¿y t ko wa nia 78,2 tys. mie sz kañ, z cze go a¿ 80% wy bu do wa ³y
TB S-y (62,6 tys).

Na wi¹ zu j¹c na to miast do spra wy ure gu lo wa nia przez spó³ dziel nie mie sz ka nio we
sta nu pra w ne go nie ru cho mo œci, po ru szo nej w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra up rzej mie
wy ja œ niam co na stê pu je.

Na wstê pie na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e z tre œci oœ wiad cze nia i za ³¹ czo nych do ku men tów
nie wy ni ka, czy nie ru cho mo œci opi sa ne w oœ wiad cze niu przez Pa na Se na to ra Daj cza ka
ma j¹ nie u re gu lo wa ny stan pra w ny, czy te¿ do chwi li obe c nej spó³ dziel nie mie sz ka nio -
we nie na by ³y w for mie pra wem prze wi dzia nej praw do nie ru cho mo œci sta no wi¹ cych
w³a s noœæ Skar bu Pa ñ stwa lub gmi ny.

W przy pad ku nie ru cho mo œci o nie u re gu lo wa nym sta nie pra w nym spó³ dziel nie
mie sz ka nio we ma j¹ mo ¿ li woœæ na by cia pra wa w³a s no œci za bu do wa nych grun tów na
pod sta wie art. 35 usta wy z dnia 15 gru d nia 2000 r. o spó³ dziel niach mie sz ka nio wych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z póŸn. zm.).

Na to miast w usta wie z dnia 21 sier p nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póŸn. zm.) za mie sz czo ne zo sta ³y re gu la cje umo ¿ li -
wia j¹ ce posia da czom nie ru cho mo œci, w tym spó³ dziel niom mie sz ka nio wym, na ure gu -
lo wa nie (na by cie) praw do nie ru cho mo œci sta no wi¹ cych w³a s noœæ Skar bu Pa ñ stwa lub 
gminy. Mo¿ li woœæ ta k¹ stwa rza ³y prze pi sy art. 207 oraz art. 208 po wy ¿ szej ustawy.

Sto so w nie do po sta no wieñ art. 207 ust. 1 oso by, któ re by ³y po sia da cza mi nie ru -
cho mo œci sta no wi¹ cych w³a s noœæ Skar bu Pa ñ stwa lub w³a s noœæ gmi ny w dniu 5 gru d -
nia 1990 r. i po zo sta wa ³y ni mi na dal w dniu 1 sty cz nia 1998 r., mo g¹ ¿¹ daæ od da nia
nie ru cho mo œci w dro dze umo wy w u¿y t ko wa nie wie czy ste wraz z prze nie sie niem w³a s -
no œci bu dyn ków, je ¿e li za bu do wa ³y te nie ru cho mo œci na pod sta wie po zwo le nia na bu -
do wê z lo ka li za cj¹ sta ³¹, przy czym na by cie w³a s no œci bu dyn ków wy bu do wa nych ze
œrod ków w³a s nych po sia da czy na stê pu je nie od p³at nie.
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Na to miast zgo d nie z tre œci¹ art. 208 ust. 1 usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo œcia -
mi, oso bom fi zy cz nym oraz pra w nym, któ re do dnia 5 gru dnia 1990 r. uzy s ka ³y osta te cz -
ne de cyz je lo ka li za cyj ne lub po zwo le nia na bu do wê na nie ru cho mo œci sta no wi¹ ce
w³a s noœæ Skar bu Pañ stwa lub w³a s noœæ gmi ny, od da je siê te nie ru cho mo œci w u¿y t ko -
wa nie wie czy ste w try bie bez prze tar go wym, je ¿e li wnios ki o od da nie tych nie ru cho mo -
œci zo sta ³y z³o ¿o ne przed dniem utra ty wa¿ no œci tych de cyz ji, je dnak nie póŸ niej ni¿ do
dnia 31 gru dnia 2000 r.

Zaœ re gu la cja za war ta w ust. 2 po wy ¿ sze go art. 208 ad re so wa na by ³a bez po œre d nio
do spó³ dziel ni, ró w nie¿ mie sz ka nio wych. Jak wy ni ka z tre œci te go prze pi su, spó³ dziel -
niom, ich zwi¹z kom oraz Kra jo wej Ra dzie Spó³ dziel czej i in nym oso bom pra w nym, któ -
re na grun tach sta no wi¹ cych w³a s noœæ Skar bu Pa ñ stwa lub w³a s noœæ gmi ny do dnia
5 gru dnia 1990 r. wy bu do wa ³y sa me lub wy bu do wa li ich po prze d ni cy pra w ni z w³a s -
nych œrod ków, za ze zwo le niem w³a œci we go or ga nu nad zo ru bu dow la ne go bu dyn ki,
przy s³u gu je ro sz cze nie o usta no wie nie u¿y t ko wa nia wie czy ste go grun tów oraz o nie od -
p³at ne prze nie sie nie w³a s no œci znaj du j¹ cych siê na nich bu dyn ków.

Je d na k ¿e fun k cjo no wa nie tych prze pi sów ogra ni czo ne zo sta ³o okre œ lo ny mi ra ma -
mi cza so wy mi. Obe c nie prze pi sy te ma j¹ za sto so wa nie je dy nie do wnio s ków, któ re
w przy pad ku art. 207 zo sta ³y z³o ¿o ne do dnia 31 gru d nia 2005 r. Po wy ¿ sze ogra ni cze -
nie cza so we zo sta ³o wpro wa dzo ne prze pi sem art. 14 usta wy z dnia 28 li s to pa da 2003 r. 
o zmia nie usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi oraz o zmia nie nie któ rych in nych
ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, z póŸn. zm.). Z ko lei up ra w nie nie wy ni ka j¹ ce
z art. 208 ust. 1 przy s³u gi wa ³o w przy pad ku z³o ¿e nia wnio s ku do dnia 31 gru d nia 2000 r.,
zaœ wnio sek, o któ rym mo wa w art. 208 ust. 2 mo ¿ na by ³o z³o ¿yæ do dnia 31 gru d nia
1996 r., o czym sta no wi ust. 4 oma wia ne go art. 208 ust. 2 usta wy o go spo dar ce nie ru -
cho mo œcia mi.

W œwie t le po wy ¿ sze go, na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e w chwi li obe c nej nie ma mo ¿ li wo œci wy -
st¹ pie nia z ro sz cze niem na pod sta wie usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi o ure -
gu lo wa nie sta nu pra w ne go nie ru cho mo œci. Wpro wa dza j¹c po wy ¿ sze ogra ni cze nia
cza so we usta wo daw ca za ³o ¿y³, ¿e po cz¹w szy od 1990 r., kie dy to, jak za u wa ¿y³ Pan Se -
na tor w swo im oœ wiad cze niu, po de j mo wa ne by ³y ró¿ ne spo so by za spo ka ja nia po trzeb
mie sz ka nio wych, prze zna czo ny zo sta³ do sta te cz ny okres cza su na re gu la cjê sta nów
pra w nych nie ru cho mo œci przez ró¿ ne pod mio ty. Na le ¿y bo wiem przy po m nieæ, ¿e re gu -
la cje po do b ne do tych znaj du j¹ cych siê w art. 207 i 208 usta wy o go spo dar ce nie ru cho -
mo œcia mi za mie sz czo ne by ³y w prze pi sach art. 80 i art. 88a usta wy z dnia 29 kwiet nia
1985 r. o go spo dar ce grun ta mi i wy w³a sz cza niu nie ru cho mo œci (Dz. U. z 1991 r. Nr 30,
poz. 127, z póŸn. zm.), któ r¹ za st¹ pi ³a obe c na usta wa z dnia 21 sier p nia 1997 r. o go -
spo dar ce nie ru cho mo œcia mi.

Z po wa ¿a niem
Z upowa¿nienia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Piotr Sty czeñ
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Wie s³a wa Do b kow skie go

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wi s ka Ma cie ja No wic kie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Prze pi sy eu ro pej skie – dy rek ty wa Ra dy 96/62/WE w spra wie oce ny i za -

rz¹ dza nia ja ko œci¹ ota cza j¹ ce go po wie trza oraz dy rek ty wa Par la men tu Eu ro -
pej skie go i Ra dy 2004/107/WE w spra wie ar se nu, kad mu, rtê ci, ni k lu
i wie lo pie r œ cie nio wych wê glo wo do rów aro ma ty cz nych w ota cza j¹ cym po wie -
trzu – uw zglê d nia j¹c zna cz n¹ szko d li woœæ dla zdro wia wy mie nio nych w nich
sub stan cji, miê dzy in ny mi dzia ³a nie mu ta gen ne i ra ko twór cze, okre œ li ³y tak
zwa ne war to œci do ce lo we tych sub stan cji i na ³o ¿y ³y na pa ñ stwa cz³on kow skie
obo wi¹ zek mo ni to ro wa nia ich za war to œci w po wie trzu. Dy rek ty wy te zo sta ³y
wdro ¿o ne do usta wo daw stwa pol skie go, a okre œ lo ne w nich obo wi¹z ki prze wi -
du je ak tu al ne brzmie nie usta wy – Pra wo ochro ny œro do wi s ka. Prze pi sy wspo -
mnia nej usta wy prze wi du j¹, ¿e oce ny ja ko œci po wie trza i ob ser wa cji zmian
do ko nu je siê w ra mach pa ñ stwo we go mo ni to rin gu œro do wi s ka, za któ ry, zgo d -
nie z art. 24 usta wy o In spek cji Ochro ny Œro do wi s ka, od po wia daj¹ g³ó wny in -
spek tor ochro ny œro do wi s ka oraz in spek to rzy wo je wó dz cy.

In te re su je mnie, czy in for ma cje o sta nie œro do wi s ka pod le ga j¹ op ra co wa -
niu i usy s te ma ty zo wa niu, da j¹c w ten spo sób ca ³o œcio wy ob raz za nie czy sz -
czeñ po wie trza na te re nie kra ju.

W szcze gól no œci chcia³ bym wie dzieæ:
1. Czy po wsta je coœ w ro dza ju ma py za nie czy sz czeñ po wie trza?
2. Czy po ziom za nie czy sz czeñ ar se nem, kad mem, rtê ci¹ i zwi¹z ka mi po -

cho d ny mi prze kra cza po ziom okre œ lo ny w za ³¹ cz ni kach do wspo mnia nej dy -
rek ty wy z 2004 r., a je ¿e li tak, to gdzie i w ja kim stop niu?

3. Czy po ziom za nie czy sz czeñ wspo mnia ny mi sub stan cja mi za gra ¿a ¿y -
ciu i zdro wiu lu dzi oraz czy pro wa dzi do ta kiej zmia ny che mi cz nej ró w no wa gi 
w œro do wi s ku przy ro d ni czym, któ ra po wo du je za bu rze nia wzro stu oraz roz -
wo ju œwia tów ro œ lin ne go i zwie r zê ce go?

Bê dê wdziê cz ny za przed sta wie nie mo ¿ li wie ry ch³o wy czer pu j¹ cej in for -
ma cji w tej spra wie.

Wies³aw Dobkowski

Od po wie dŸ

War sza wa, 29.07.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie se na to ra Wie s³a wa Do b kow skie go, skie ro wa ne do

Mi ni stra Œro do wi s ka pod czas 14. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 26 czer w ca 2008 ro ku 
oraz za war te w nim py ta nia do ty cz¹ ce sta nu za nie czy sz cze nia po wie trza i je go wp³y wu
na zdro wie lu dzi i œro do wi s ko oraz do stêp no œci in for ma cji na ten te mat, przed sta wiam
po ni¿ sze wy ja œ nie nia.

Na mo cy art. 89 usta wy z dnia z 27 kwiet nia 2001 r. – Pra wo ochro ny œro do wi s ka,
wo j e w ó d z ki in spek tor ochro ny œro do wi s ka (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póŸn. zm.) 
co rok do ko nu je oce ny po zio mu sub stan cji w po wie trzu w da nej stre fie, a na stê p nie
do ko nu je kla sy fi ka cji stref we d³ug kry te riów okre œ lo nych w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra
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Œro do wi s ka z dnia 3 mar ca 2008 r. w spra wie po zi o mów nie k tó rych sub stan cji w po -
wie trzu.

Na pod sta wie da nych uzy s ki wa nych w ra mach wo je wó dz kich sy s te mów oce ny ja -
ko œci po wie trza wo je wó dz kie in spek to ra ty ochro ny œro do wi s ka wy ko nu j¹ co ro cz nie
oce nê po zio mów sub stan cji w po wie trzu, a na stê p nie kla sy fi ka cjê ag lo me ra cji i in nych
stref usta no wio nych na ob sza rze wo je wó dz twa, w tym wska zy wa ne s¹ stre fy wy ma ga -
j¹ ce pod jê cia dzia ³añ w ce lu uzy s ka nia i utrzy ma nia wy ma ga ne go pra wem po zio mu ja -
ko œci po wie trza.

Wy ni ki ocen wy ko na nych przez wo je wó dz kich in spek to rów ochro ny œro do wis ka s¹
prze ka zy wa ne do w³a œci wych mar sza³ ków wo je wództw, od po wie dzial nych za przy go to -
wa nie i uchwa le nie pro gra mów ochro ny po wie trza oraz do G³ó wne go In spek to ra
Ochro ny Œro do wis ka, któ ry koor dy nu je za da nia zwi¹ za ne z moni to rin giem ja ko œci po -
wie trza i wy ko nu je kra jo we oce ny ja ko œci po wie trza. Opis fun kcjo no wa nia sy s te mu
oce ny ja ko œci po wie trza w opar ciu o ww. prze pi sy okreœ la Pro gram Pañ stwo we go Mo ni -
to rin gu na la ta 2007–2009.

Na pod sta wie wy ni ków ro cz nych ocen ja ko œci po wie trza wy ko na nych przez WIOŒ
oraz po mia rów ja ko œci po wie trza gro ma dzo nych w kra jo wej ba zie da nych o ja ko œci po -
wie trza wy ko ny wa na jest oce na ro cz na ja ko œci po wie trza w Pol sce. Na po zio mie kra jo -
wym, do dat ko wo, pro wa dza ne s¹ ró w nie¿ ana li zy wy bra nych pro ble mów
za nie czy sz cze nia po wie trza w szcze gól no œci pro ble my zwi¹ za ne g³ó wnie z za nie czy sz -
cze niem po wie trza ozo nem i py ³em dro b nym PM10. Wy ni ki oce ny ja ko œci po wie trza
w stre fach w ska li kra ju oraz wy ni ki ana liz wraz z od po wie d ni mi ma pa mi s¹ udo stêp -
nia ne na stro nach in ter ne to wych GIOŒ pod ad re sem http://www.gios.gov.pl/iudex7.php?
te mat=22.

Po nad to wy ni ki oce ny ja ko œci po wie trza oraz ba dañ de po zy cji za nie czy sz czeñ do
pod ³o ¿a wraz z ana li z¹ naj is tot niej szych pro ble mów zwi¹ za nych z ochro n¹ po wie trza
w Pol sce s¹ pub li ko wa ne przez GIOŒ w ra mach Bib lio te ki Mo ni to rin gu Œro do wis ka.
Osta t ni ra port do ty cz¹ cy tej pro ble ma ty ki pt.: „Za nie czy sz cze nie po wie trza w Pol sce
w la tach 2005–2006” uka za³ siê w gru dniu 2007 ro ku.

W 2006 WIOŒ, zgo d nie z art. 88 usta wy Pra wo ochro ny œro do wis ka, do ko na ³y oceny
wstêp nej za nie czy sz cze nia po wie trza ar se nem, kad mem, nik lem i ben zo(a)pi re nem,
czyli za nie czy sz czeñ ob jê tych dy rek ty w¹ Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
2004/107/WE z dniu 15 gru dnia 2004 ro ku w spra wie ar se nu, kad mu, rtê ci, nik lu
i wie lo pier œcie nio wych wê glo wo do rów aro ma ty cz nych w ota cza j¹ cym po wie trzu.
W oce nie wstêp nej wy ko rzy sta no wy ni ki po mia rów me ta li ciê¿ kich i ben zo(a)pi re nu
pro wa dzo nych na nie któ rych sta cjach mo ni to rin gu ja ko œci po wie trza, a w ra zie ich
bra ku za sto so wa no me to dy mo de lo wa nia i sza co wa nia. Oce na wstêp na wy ka za ³a, i¿
je dy nie w 3 stre fach w kra ju (po ³o ¿o nych na te re nie wo je wó dz twa dol no œl¹s kie go) is t -
nie je za gro ¿e nie prze kro cze nia po zio mu do ce lo we go dla ar se nu, 2 stre fach – kad mu
(po je d nej stre fie w woj. opol skim i woj. kujawsko-pomorskim), oce na wstêp na wy ka za -
³a po nad to, i¿ w Pol sce nie po win ny mieæ miej sca prze kro cze nia war to œci do ce lo wej dla
nik lu. Z oce ny wstêp nej wy ni ka je dno czeœ nie, i¿ is t nie je wy so kie praw do po do bieñ stwo
nie do trzy ma nia po zio mu do ce lo we go dla ben zo(a)pire nu, 102 z 170 stref zo sta ³y za -
kwa li fi ko wa ne ja ko stre fy, w któ rych stê ¿e nie ben zo(a)pi re nu kszta³ tu je siê na po zio -
mie po wy ¿ ej gór ne go pro gu osza co wa nia, czy li na po zio mie po wy ¿ ej 60% war to œci
do ce lo wej dla tej sub stan cji (1ng/m3) w tym 34 stre fy zo sta ³y za kwa li fi ko wa ne do stref, 
w któ rych is t nie je ry zy ko prze kro cze nia war to œci do ce lo wej. Wy so ki po ziom za nie czy -
sz cze nia po wie trza ben zo(a)pi re nem jest w du ¿ej mie rze spo wo do wa ny zna cz¹ cym
udzia ³em pa liw sta ³ych, g³ó wnie wêg la ka mien ne go, w pro ce sach spa la nia w sek to rze
komunalno-mieszkaniowym.

Wy ni ki oce ny wstêp nej sta no wi ³y pod sta wê do za pro jek to wa nia sie ci mo ni to rin gu
ja ko œci po wie trza pod k¹ tem za nie czy sz czeñ ob jê tych ww. dy rek ty w¹. W ro ku 2007
roz po czê to po mia ry za nie czy sz cze nia po wie trza wg wy mo gów ww. dy rek ty wy. Zgo d nie
z art. 89 ust. 1 usta wy –  Pra wo ochro ny œro do wis ka, do 31 mar ca 2008 ro ku wo je wó dz -
kie in spek to ra ty ochro ny œro do wis ka wy ko na ³y oce nê ja ko œci po wie trza po sze rzo n¹
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o no we sub stan cje i prze s³a ³y wy ni ki tej oce ny do GIOŒ. Wy ni ki kra jo wej oce ny ja ko œci
po wie trza pod k¹ tem ar se nu, kad mu, nik lu i ben zo(a)pi re nu za rok 2007 bê d¹ do stêp -
ne na po cz¹t ku IV kwar ta ³u 2008 r.

Z do tych cza so wych ba dañ ja ko œci po wie trza i de po zy cji za nie czy sz czeñ do pod ³o ¿a
wy ni ka, i¿ po ziom za nie czy sz cze nia po wie trza me ta la mi ciê ¿ ki mi utrzy mu je siê na po -
zio mach nie za gra ¿a j¹ cych zdro wiu lu dzi oraz œro do wi s ku. Pro blem dla zdro wia lu dzi
mo g¹ sta no wiæ prze kro cze nia po zio mu do ce lo we go dla ben zo(a)pire nu za war te go w py -
le dro b nym. Ben zo(a)pi ren ma bo wiem udo wo d nio ne w³a œci wo œci mu ta gen ne, na któ re 
zwra ca uwa gê m.in. Œwia to wa Or ga ni za cja Zdro wia, pu b li ku j¹c in for ma cje o wp³y wie
wie lo pie r œ cie nio wych wê glo wo do rów aro ma ty cz nych na zdro wie lu dzi.

MI NI STER ŒRO DO WIS KA
Ma ciej No wic ki
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Oœ wiad cze nie se na tor Ja ni ny Fe t liñ skiej

skie ro wa ne do mi ni stra Skar bu Pa ñ stwa Alek san dra Gra da
oraz do mi ni stra spra wie d li wo œci,

pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

Pa no wie Mi ni stro wie!
Chcia ³a bym zwró ciæ uwa gê na trud n¹, wrêcz dra ma ty cz n¹ sy tu a cjê

Przed siê bior stwa Prze mys ³u Me ta lo we go w P³oc ku. Pra co w ni cy wy ¿ ej wy -
mie nio ne go przed siê bior stwa zwró ci li siê do mnie z pro œb¹ o pod jê cie wszel -
kich mo ¿ li wych dzia ³añ zmie rza j¹ cych do ura to wa nia ich przed siê bior stwa,
do za pe w nie nia mo ¿ li wo œci je go dal sze go fun k cjo no wa nia.

Przed siê bior stwo Prze mys ³u Me ta lo we go w P³oc ku is t nie je od 1953 r.,
fun k cjo nu je przy za k³a dzie kar nym, pe³ ni is tot n¹ ro lê w pro ce sie re so cja li za cji 
ska za nych od by wa j¹ cych ka rê po zba wie nia wol no œci w tej pla ców ce. Jest
ono ró w nie¿ miej scem za trud nie nia dla kil ku dzie siê ciu osób, któ re zwi¹ za ne
s¹ z przed siê bior stwem od wie lu lat.

Obe c nie wo bec fir my pro wa dzo ne jest po stê po wa nie o og ³o sze nie upad ³o œci.
Po de j mo wa ne do tych czas przez pra co w ni ków i zwi¹z ki za wo do we pró by 

ra to wa nia przed siê bior stwa oraz za in te re so wa nia je go lo sem za ró w no w³a -
œci cie la, to jest Skar bu Pa ñ stwa, jak i Cen tral ne go Za rz¹ du S³u¿ by Wiê zien -
nej, pe³ ni¹ ce go w imie niu mi ni stra spra wie d li wo œci fun k cjê or ga nu
za ³o ¿y ciel skie go i nad zo ru j¹ ce go wo bec przed siê bior stwa, nie przy nios ³y ¿a -
d ne go re zul ta tu.

Ma j¹c na wzglê dzie obe c n¹ sy tu a cjê, pra co w ni cy pro sz¹ o po moc w wal -
ce o ich miej sca pra cy, o ra to wa nie Przed siê bior stwa Prze mys ³u Me ta lo we go
w P³oc ku od upad ³o œci.

W zwi¹z ku z tak trud n¹ sy tu a cj¹ za k³a du zwra cam siê z za py ta niem, ja -
kie s¹ pla ny do ty cz¹ ce przed siê bior stwa, czy is t nie je mo ¿ li woœæ prze pro wa -
dze nia po stê po wa nia na praw cze go, ja kie dzia ³a nia zo sta n¹ pod jê te przez
Pa nów Mi ni strów wo bec za k³a du.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ja ni na Fe t liñ ska

Sta no wi sko
MINISTRA SKARBU PAÑSTWA

War sza wa, 8 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma Pa na Mar sza³ ka z dnia 24 czer wca 2008 r. do ty cz¹ ce go

oœ wiad cze nia Se n a tor Ja ni ny Fe tliñ skiej z dnia 3 lip ca br. (znak: BPS-043-588/08)
w spra wie mo¿ li wo œci dal sze go fun kcjo no wa nia Przed siê bior stwa Prze mys ³u Me ta lo -
we go w P³oc ku, up rzej mie in for mu jê ¿e spra wa ta nie znaj du je siê w kom pe ten cji Mi ni -
stra Skar bu Pañ stwa. Fun kcjê or ga nu za ³o ¿y ciel skie go po wy ¿ sze go pod mio tu
spra wu je Mi n i s ter Spra wied li wo œci.

Z po wa ¿a niem
MINISTER
Alek san der Grad
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

War sza wa, 10 lip ca 2008 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Od po wia da j¹c na pi s mo BPS/DSK-043-609/08 z dnia 3 lip ca 2008 r., up rzej mie
przed sta wiam sta no wi s ko w spra wie oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na tor Ja ni nê Fet -
liñ sk¹ pod czas 14. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 26 czer w ca 2008 ro ku.

Dy rek tor Ge ne ral ny S³u¿ by Wiê zien nej, pe³ ni¹ cy w imie niu Mi ni stra Spra wie d li wo -
œci fun k cjê or ga nu za ³o ¿y ciel skie go, jest ¿y wot nie za in te re so wa ny fun k cjo no wa niem
oraz ci¹g ³ym roz wo jem wszy s t kich is t nie j¹ cych firm przy wiê zien nych. Szcze gól nie is -
tot ne jest za ró w no pro wa dze nie efek ty w nej dzia ³al no œci go spo dar czej przez te pod mio -
ty, jak i utrzy ma nie mo ¿ li wie naj wiê k szej ilo œci miejsc pra cy. Nie zwy k le wa ¿ ny jest
bo wiem aspekt wy pe³ nia nia za dañ pe ni ten cjar nych przez przy wiê zien ne za k³a dy pra cy
w za kre sie re ad ap ta cji spo ³e cz nej osób po zba wio nych wol no œci.

Dy rek tor Ge ne ral ny S³u¿ by Wiê zien nej, za po œre d ni c twem apa ra tu wy ko naw cze go
ja kim jest Cen tral ny Za rz¹d S³u¿ by Wiê zien nej, na bie ¿¹ co mo ni to ru je oraz ana li zu je
sy tu a cjê eko no micz no-fi nan sow¹ ka ¿ de go przy wiê zien ne go za k³a du pra cy i w za le ¿ no -
œci od po czy nio nych usta leñ po de j mu je sto so w ne de cy z je, w tym i o cha rak te rze sa na -
cyj nym.

Ana li za wy ni ków eko no mi cz nych osi¹ ga nych przez Przed siê bior stwo Prze mys ³u
Me ta lo we go w P³oc ku na prze strze ni osta t nich lat wska zu je, i¿ po cz¹w szy od po ³o wy lat 
dzie wiê æ dzie si¹ tych do ro ku 2002 (z wy j¹t kiem ro ku 2001), pod miot ten ge ne ro wa³
stra ty. Skut ko wa ³o to u sz czu p le niem fun du szy w³a s nych, a tym sa mym zna cz nym po -
gor sze niem p³yn no œci fi nan so wej fir my.

W la tach 2003–2005, na sku tek in ter wen cji or ga nu za ³o ¿y ciel skie go i pod jê cia
dzia ³añ re struk tu ry za cyj nych oraz po mo co wych, przed siê bior stwu uda ³o siê wy pra co -
waæ nie wiel kie nad wy ¿ ki bi lan so we od po wie d nio:

— w 2003 r. –  60 tys. z³,
— w 2004 r. –  116 tys. z³,
— w 2005 r. –  34 tys. z³.
Na le ¿y w tym miej scu za zna czyæ, ¿e Dy rek tor Ge ne ral ny S³u¿ by Wiê zien nej wie lo -

kro t nie wspo ma ga³ Przed siê bior stwo Prze mys ³u Me ta lo we go w P³oc ku, udzie la j¹c na
wnio sek dy rek to ra przed siê bior stwa zna cz¹ cej po mo cy fi nan so wej ze œrod ków Fun du -
szu Roz wo ju Przy wiê zien nych Za k³a dów Pra cy, któ re go to Fun du szu Dy rek tor Ge ne -
ral ny S³u¿ by Wiê zien nej jest dys po nen tem, i tak:

— w gru d niu 2004 r. do ta cja w kwo cie 230 tys. z³ na do fi nan so wa nie za ku pu ma szyn 
i urz¹ dzeñ,

— we wrze œ niu 2006 r. do ta cja w kwo cie 150 tys. z³ na czê œ cio we zre finan so wa nie
mo der ni za cji ha li pro duk cyj nej,

— w pa Ÿ dzier ni ku 2006 r. po ¿y cz ka w kwo cie 150 tys. z³ na za kup ma te ria ³ów nie zbê d --
nych do zre a li zo wa nia po zy s ka nych przez przed siê bior stwo kon trak tów.

Sta ra nia Cen tral ne go Za rz¹ du S³u¿ by Wiê zien nej do pro wa dzi ³y ró w nie¿ do na -
wi¹ za nia œcis ³ej wspó³ pra cy Przed siê bior stwa Prze mys ³u Me ta lo we go w P³oc ku z in ny -
mi przy wiê zien ny mi za k³a da mi pra cy, w tym miê dzy in ny mi z Pa ñ stwo wym
Przed siê bior stwem Prze mys ³u Me ta lo we go „PO MET" we Wron kach i Przed siê bior -
stwem Prze mys³owo-Mon ta ¿owym PO MET w Wo ³o wie, efek tem cze go by ³o po zy s ka nie
li cz nych za mó wieñ na wy ro by przed siê bior stwa.

Po wa ¿ ne pro ble my Przed siê bior stwa Prze mys ³u Me ta lo we go w P³oc ku roz po czê ³y
siê w ro ku 2006 r., kie dy to dzia ³al noœæ przed siê bior stwa przy nios ³a stra tê w wy so ko œci 
nie ma l ¿e 960 tys. z³. Za sa d ni cz¹ przy czy n¹ te go sta nu rze czy by³ brak do sta te cz nej ilo -
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œci za mó wieñ w I pó³ ro czu oraz fakt, i¿ zle ce nia któ re uda ³o siê po zy s kaæ w II po ³o wie
2006 r. fir ma zre a li zo wa ³a w spo sób wy so ce nie e fek ty w ny. Przy czy ni ³o siê to wy dat nie
do dal sze go po gor sze nia sy tu a cji eko no mi cz nej przed siê bior stwa, w tym do la wi no we -
go wzro stu nie sp³a co nych zo bo wi¹ zañ.

Fakt ten oraz uz na nie spo so bu za rz¹ dza nia przed siê bior stwem za nie sku te cz ne
prze s¹ dzi ³o o do ko na niu przez Dy rek to ra Ge ne ral ne go S³u¿ by Wiê zien nej w kwiet niu
2007 r. zmia ny na sta no wi s ku dy rek to ra przed siê bior stwa.

Brak do sta te cz nej ilo œci œrod ków ob ro to wych zna cz¹ co utrud nia³ fi nan so wa nie
przez Przed siê bior stwa Prze mys ³u Me ta lo we go w P³oc ku li cz¹ cych siê kon trak tów,
ogra ni cza j¹c w ten spo sób mo ¿ li woœæ osi¹ ga nia ta kie go po zio mu przy cho dów, któ ry
po zwa la³ by na uzy s ki wa nie na le ¿y tej ren to w no œci. Rok 2007 przed siê bior stwo za ko ñ -
czy ³o stra t¹ net to w wys. po nad 1540 tys. z³.

W tej sy tu a cji, wo bec po g³ê bia j¹ cych siê k³o po tów z za pe w nie niem dal sze go w³a œci -
we go fun k cjo no wa nia przed siê bior stwa, w tym ró w nie¿ z uwa gi na po ziom za d³u ¿e nia
zbli ¿ o ne go do war to œci ksiê go wej ak ty wów, obe c ny dy rek tor przed siê bior stwa wy st¹ pi³
w dniu 31 sty cz nia 2008 r. do S¹ du Re jo no we go V Wy dzia³ Go spo dar czy w P³oc ku
z wnio s kiem o og ³o sze nie upad ³o œci z mo ¿ li wo œci¹ za war cia uk ³a du z wie rzy cie la mi
oraz po zo sta wie niem upad ³e mu za rz¹ du w³a s ne go nad ma j¹t kiem przed siê bior stwa.
Na le ¿y pod kre œ liæ, ¿e Przed siê bior stwo Prze mys ³u Me ta lo we go w P³oc ku jest sa mo -
dziel nym, sa mo rz¹ dnym i sa mo fi nan su j¹ cym siê przed siê bior c¹ po sia da j¹ cym oso bo -
woœæ pra w n¹.

Wo bec wy czer pa nia wszel kich do stêp nych pra w nych mo ¿ li wo œci po mo co wych ze
stro ny or ga nu za ³o ¿y ciel skie go, wnio sek dy rek to ra przed siê bior stwa sta no wi³ przy jê cie 
op ty mal nej op cji tj. mo ¿ li woœæ od d³u ¿e nia z je d no cze s nym kon ty nu o wa niem dzia ³al no -
œci go spo dar czej.

Wy bór roz wi¹ za nia oraz sa ma de cy z ja do ty cz¹ ca ro dza ju upad ³o œci –  z mo ¿ li wo œci¹ 
za war cia uk ³a du z wie rzy cie la mi i po zo sta wie niem upad ³e mu za rz¹ du w³a s ne go nad
ma j¹t kiem przed siê bior stwa, czy te¿ li k wi da cyj nej –  le ¿y w chwi li obe c nej w ge stii
s¹ du. S¹d do chwi li obe c nej nie zwró ci³ siê je sz cze do or ga nu za ³o ¿y ciel skie go o opi niê
w tej spra wie.

Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Ma rian Ci chosz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra G³ow skie go

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê z up rzej m¹ pro œb¹ o wy ja œ nie nia w spra wie, z któ r¹ zwró ci³

siê do mnie Za rz¹d Po wia tu No wo to my s kie go.
Obo wi¹ zu j¹ ca usta wa o au to stra dach p³at nych obo wi¹ zek utrzy my wa -

nia wia duk tów na k³a da na za rz¹d ców tych dróg, w ci¹ gu któ rych znaj du je
siê wia dukt, po mi mo te go, i¿ wia duk ty te s¹ w³a s no œci¹ za rz¹ dza j¹ ce go au -
to stra d¹. Za mia na zwyk ³ej dro gi w wia dukt po wo du je zna cz¹ cy wzrost ko sz -
tów utrzy ma nia tej dro gi, któ ry to wzrost w ¿a den spo sób nie znaj du je
od zwier cie d le nia w wiel ko œ ci œrod ków przy zna wa nych na utrzy ma nie dróg
w da nym re gio nie.

Za rz¹d po wia tu no wo to my s kie go zwró ci³ siê do De par ta men tu Dróg Pu b -
li cz nych w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry o zwiê k sze nie œrod ków na utrzy ma -
nie dróg po wia to wych, gdy¿ œrod ki w³a s ne, ja ki mi dys po nu je po wiat, s¹
nie wy star cza j¹ ce do utrzy ma nia sze œciu wia duk tów wy bu do wa nych na au -
to stra dzie A2.

Po nie wa¿ w ko lej nych la tach – w zwi¹z ku z bu do w¹ no wych dróg i au to -
strad – ta kich przy pad ków bê dzie co raz wiê cej, pro szê o in for ma cjê, jak Mi ni -
ster stwo In fra struk tu ry chce w przy sz³o œci kom plek so wo roz wi¹ zaæ ten
pro blem.

Z po wa ¿a niem
Piotr G³ow ski

Od po wie dŸ

Warszawa, 31 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
na wi¹ zu j¹c do pis ma z dnia 3 lip ca br. znak BPS/DSK-043-602/08 w spra wie

oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Pio tra G³ow skie go do ty cz¹ ce go utrzy ma nia wia duk tów
sta no wi¹ cych prze jazd nad au to stra d¹ dla dróg j¹ prze ci na j¹ cych –  up rzej mie wy jaœ -
niam co na stê pu je.

Zgo d nie z art. 25 ust. 3 usta wy z dnia 21 mar ca 1985 r. o dro gach pu b li cz nych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póŸn. zm.) bu do wa, prze bu do wa, re mont, utrzy ma nie
i ochro na skrzy ¿o wa nia au to stra dy lub dro gi eks pre so wej z in ny mi dro ga mi pu b li cz ny -
mi, wraz z dro go wy mi obie k ta mi in ¿y nier ski mi w pa sie dro go wym oraz urz¹ dze nia mi
bez pie cze ñ stwa i or ga ni za cji ru chu, zwi¹ za ny mi z fun k cjo no wa niem te go skrzy ¿o wa -
nia, na le ¿y do za rz¹d cy au to stra dy lub dro gi eks pre so wej. Przy czym koszt bu do wy lub
prze bu do wy te go skrzy ¿o wa nia, wraz z ko nie cz ny mi dro go wy mi obie k ta mi in ¿y nier ski mi 
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w pa sie dro go wym oraz urz¹ dze nia mi bez pie cze ñ stwa i or ga ni za cji ru chu, zwi¹ za ny mi
z fun k cjo no wa niem te go skrzy ¿o wa nia, po no si za rz¹d ca dro gi, któ ry wy st¹ pi³ z ini cja -
ty w¹ bu do wy lub prze bu do wy ta kie go skrzy ¿o wa nia.

Je d na k ¿e usta wa z dnia 27 paŸdziernika 1994 r. o au to stra dach p³at nych oraz
o Kra jo wym Fun du szu Dro go wym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z póŸn. zm.) za wie -
ra prze pis, któ ry sta no wi lex spe cia lis wo bec ogól nej za sa dy do ty cz¹ cej skrzy ¿o wañ
dróg pu b li cz nych wy ra ¿o nej w usta wie o dro gach pu b li cz nych. Art. 63b ust. 2 usta wy
o au to stra dach p³at nych oraz o Kra jo wym Fun du szu Dro go wym stwier dza bo wiem, ¿e
utrzy ma nie wcho dz¹ cych w sk³ad pa sa dro go we go au to stra dy prze jaz dów z prze ci na -
j¹ cy mi j¹ dro ga mi i in ny mi li nia mi ko mu ni ka cyj ny mi w czê œci dro go wej i mo sto wej
obe j mu j¹ cej skar py na sy pów i wy ko pów, urz¹ dze nia od wa d nia j¹ ce, na wie rzch nie, to -
ro wi s ka, cho d ni ki, po bo cza, po rê cze oraz urz¹ dze nia or ga ni za cji i bez pie cze ñ stwa ru -
chu na le ¿y do za rz¹d ców w³a œci wych dla tych dróg lub li nii ko mu ni ka cyj nych,
w któ rych ci¹ gu s¹ one zlo ka li zo wa ne. Na le ¿y bo wiem za u wa ¿yæ, ¿e prze jazd nad au to -
stra d¹ wcho dzi co pra w da w sk³ad pa sa dro go we go au to stra dy, nie mniej je d nak s³u ¿y
on za pe w nie niu ci¹g ³o œci ru chu dro go we go na dro gach prze ci na j¹ cych au to stra dê. Au -
to stra da mu si po sia daæ wie lo po zio mo we skrzy ¿o wa nia ze wszy s t ki mi prze ci na j¹ cy mi
j¹ dro ga mi trans por tu l¹ do we go i wo d ne go. Trze ba ta k ¿e pod kre œ liæ, ¿e to in we stor au -
to stra dy bu du je prze jaz dy dla in nych dróg.

Na mo cy art. 3 usta wy z dnia 16 gru dnia 2005 r. o fi nan so wa niu in fra struk tu ry
trans por tu l¹ do we go (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z póŸn. zm.), za da nia w za kre sie fi nan so -
wa nia bu do wy, prze bu do wy, re mon tu, utrzy ma nia, ochro ny dróg po wia to wych i za -
rz¹ dza nia ni mi fi nan so wa ne s¹ przez sa mo rz¹d po wia to wy. Od dnia 1 sty cz nia 2004 r.
ska la wy dat ków na dro gi za rz¹ dza ne przez je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go za le ¿y
g³ó wnie od te go, ja ki jest po ziom udzia ³u do cho dów bu d¿e tów sa mo rz¹ dów w po dat -
kach CIT i PIT oraz od te go ile œrod ków fi nan so wych sa mo rz¹ dy prze zna cz¹ na re mon ty 
dróg czy in we sty cje dro go we. O wiel ko œ ci prze zna cza nych na te cel na k³a dów de cy du j¹
or ga ny sa mo rz¹ do we. Do dat ko wym Ÿród ³em do fi nan so wa nia dla sa mo rz¹ dów na za da -
nia dro go we jest re zer wa sub wen cji ogól nej two rzo na w bu d¿e cie pañ stwa na mo cy
art. 26 ust. 1 usta wy z dnia 13 li s to pa da 2003 r. o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to -
rial ne go (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z póŸñ. zm.). Co ro cz nie wspie ra ne do fi nan so wa niem
by ³o oko ³o 200 je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go – szczeb la wo je wó dz kie go, po wia -
to we go oraz miast na pra wach po wia tu. W ro ku 2008 pre fe ren cj¹ ob jê te by ³y za da nia
in we sty cyj ne do ty cz¹ ce bu do wy lub prze bu do wy obie k tów mo sto wych, w szcze gól no -
œci: mo stów, wia duk tów, esta kad, k³a dek, po sia da j¹ cych wa¿ n¹ de cyz jê o po zwo le niu
na bu do wê. Do fi nan so wa nie uzy s ka ³o m.in. 99 sa mo rz¹ dów po wia to wych.

Za ga d nie nia fi nan so wa nia dróg sa mo rz¹ do wych by ³y ju¿ przed mio tem kon sul ta -
cji za i ni cjo wa nych przez ów cze s ny re sort trans por tu. W mar cu 2006 r. od by ³o siê
spo t ka nie z przed sta wi cie la mi za rz¹d ców dróg ró¿ nych szcze b li, Mi ni ster stwa Fi nan -
sów oraz Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go. Ce lem spo t ka nia by ³o omó wie nie pro -
ble mów zwi¹ za nych z fi nan so wa niem dróg sa mo rz¹ do wych i zba da nie mo ¿ li wo œci
uzy s ka nia do dat ko wych œrod ków na ten cel. Zwi¹ zek Po wia tów Pol skich przed sta wi³
na „Fo rum Za rz¹d ców Dróg Po wia to wych" w kwiet niu 2006 r. te zy wstêp ne do op ra -
co wa nia pro po zy cji no wych za sad fi nan so wa nia dróg sa mo rz¹ do wych. Dys ku sja
pod czas „Fo rum” wska za ³a na brak je d no my œ l no œci w tej kwe stii. Do re sor tu trans -
por tu nie wp³y nê ³a osta te cz na pro po zy cja zmian sy s te mu fi nan so wa nia dróg sa mo -
rz¹ do wych w Pol sce.

Z do tych cza so wych do œwiad czeñ wy ni ka j¹ cych ze wspó³ pra cy z za rz¹d ca mi dróg
sa mo rz¹ do wych ró¿ nych szcze b li wy ni ka, ¿e is tot nym pro ble mem w pra wid ³o wym za -
rz¹ dza niu sie ci¹ dro go w¹ jest nie tyl ko aspekt fi nan so wy, lecz ró w nie¿ w³a œci we wy -
pe³ nia nie obo wi¹z ków za rz¹d cy dro gi na ³o ¿o nych usta wo wo (art. 20 usta wy o dro gach
pu b li cz nych). Po twier dza j¹ to wy ni ki ko lej nych kon tro li prze pro wa dza nych przez Naj -
wy ¿ sz¹ Iz bê Kon tro li.

Obe c nie trwa j¹ pra ce ma j¹ ce na ce lu do ko ñ cze nie re for my ad mi ni stra cji pu b li cz -
nej. Ce lem tych dzia ³añ jest upo rz¹d ko wa nie po dzia ³u kom pe ten cji miê dzy ad mi ni stra -
cj¹ rz¹ do w¹ i sa mo rz¹ do w¹ oraz wzmoc nie nie zna cze nia sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.
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Pro ble ma ty ka za rz¹ dza nia dro ga mi i za sa dy fi nan so wa nia tych za dañ jest wa ¿ nym ele -
men tem przy go to wy wa nej re for my.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze, up rzej mie in for mu jê, ¿e re sort in fra struk tu ry dys po nu -
j¹c œrod ka mi je dy nie na dro gi kra jo we, za rz¹ dza ne przez Ge ne ral ne go Dy rek to ra Dróg
Kra jo wych i Au to strad, nie ma in nych mo ¿ li wo œci for mal nych fi nan so wa nia dróg po -
wia to wych. Ró w no cze œ nie pra g nê pod kre œ liæ, ¿e kwe stie do ty cz¹ ce fi nan sów pu b li cz -
nych, w tym ró w nie¿ kszta³ to wa nia do cho dów je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go,
po zo sta j¹ we w³a œci wo œci re sor tu fi nan sów.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Zbi gniew Rap ciak
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Hen ry ka Gór skie go

skie ro wa ne do mi ni stra Skar bu Pa ñ stwa Alek san dra Gra da

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Lik wi da cja Cu kro wni So ko ³ów z sie dzi b¹ w So ko ³o wie Pod las kim, do ko -

na na przed kil ku la ty przez Kra jo w¹ Spó ³kê Cu kro w¹ SA, wy rz¹ dzi ³a du ¿e
szko dy spo ³e cz no -go spo dar cze mie sz kañ com mia sta i po wia tu So ko ³ów Pod -
las ki, znaj du j¹ ce go siê na te re nie mo je go okrê gu wy bor cze go. Po lik wi da cji
Cu kro wni So ko ³ów, wcho dz¹ cej w sk³ad Kra jo wej Spó ³ki Cu kro wej SA, w lo -
kal nych i re gio nal nych me diach po ja wi ³y siê ró¿ no ro dne, mniej lub bar dziej
re al ne kon cep cje dal sze go wy ko rzy sta nia go spo dar cze go ma j¹t ku pro duk cyj -
ne go i in fra struk tu ry po zlik wi do wa nej cu kro wni, od pro duk cji bio pa liw po ut wo -
rze nie par ku prze mys ³o we go. Osta t nio od moich wy bo rców do cho dz¹ do mnie 
in for ma cje, i¿ w³a dze Kra jo wej Spó ³ki Cu kro wej SA, nie ma j¹c ¿a dnej ca ³o -
œcio wej kon cep cji wy ko rzy sta nia pro duk cyj ne go te go nie ma ³e go prze cie¿
ma j¹t ku z po ¿yt kiem dla spo ³e cz no œci lo kal nej, po zby wa j¹ siê go w for mie
naj mniej po ¿¹ da nej z pun ktu wi dze nia spo ³e cz ne go i go spo dar cze go, to jest
sprze da j¹ te ren po by ³ej cu kro wni na dzia³ ki bu dow la ne ró¿ nym przy pad ko -
wym in we sto rom.

Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z py ta niem, w ja ki spo sób i kie dy Kra jo wa
Spó ³ka Cu kro wa SA za mie rza za go spo da ro waæ ca ³o œcio wo ma j¹ tek po zli k -
wi do wa nej Cu kro w ni So ko ³ów i czy Mi ni ster stwo Skar bu Pa ñ stwa ma ja -
k¹ kol wiek kon cep cjê wspie ra nia Kra jo wej Spó ³ki Cu kro wej SA w dzia ³a niach
ma j¹ cych na ce lu wy ko rzy sta nie pro duk cyj ne ma j¹t ku po zo sta ³e go po wie lu
zli k wi do wa nych pol skich cu kro w niach, mo ¿e cho æ by do pro duk cji bio pa liw.

Z po wa ¿a niem
Hen ryk Gór ski

Od po wie dŸ

War sza wa, 29.07.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

W od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Hen ry ka Gór skie go,
pod czas 14. po sie dze nia Se na tu RP, któ re od by ³o siê 26 czer w ca 2008 r., do ty cz¹ ce zli -
k wi do wa ne go Od dzia ³u Kra jo wej Spó ³ki Cu kro wej SA z sie dzi b¹ w To ru niu – „Cu kro w -
nia So ko ³ów Pod la s ki”, przed sta wiam po ni¿ sze in for ma cje.

W struk tu rze Kra jo wej Spó ³ki Cu kro wej SA, wsku tek pro ce sów in kor po ra cji, fun k -
cjo no wa ³o 26 od dzia ³ów oraz je den pod miot za le ¿ ny tj. „Cu kro w nia Le œ mierz” Spó ³ka
Ak cyj na. W ro ku go spo dar czym 2006/2007 dzia ³al noœæ pod sta wo w¹ w za kre sie pro -
duk cji cu kru bia ³e go kon ty nu o wa ³o 12 Od dzia ³ów KSC SA. Po zo sta ³e 14 Od dzia ³ów
w la tach 2003–2006 zo sta ³o, w ra mach kon cen tra cji pro duk cji, wy ³¹ czo nych z pro wa -
dze nia dzia ³al no œci pod sta wo wej.

Je d no cze œ nie in for mu jê, i¿ w od dzia ³ach wy ³¹ czo nych z pro duk cji cu kru bia ³e go re -
a li zo wa na jest dzia ³al noœæ go spo dar cza do ty cz¹ ca na stê pu j¹ cych ob sza rów:

— ma ga zy no wa nie cu kru – za an ga ¿o wa ne s¹ wszy s t kie Od dzia ³y, zaœ ska la przy jê te --
go do prze cho wa nia lub kon fek cjo no wa nia cu kru wy nios ³a w osta t niej kam pa nii
bli s ko 200 tys. ton,
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— pa cz ko wa nie i kon fek cjo no wa nie cu kru – re a li zo wa ne w od dzia ³ach Ja ni ko wo,
Wo ¿u czyn, Tu cz no, No wy Staw, Bo ro wi cz ki, Gry fi ce; je d no cze œ nie wdro ¿o no
de cy z je o za nie cha niu tej dzia ³al no œci w ro ku 2007/08 w So ko ³o wie, ̄ ni nie, Opo --
lu Lu bel skim oraz Kle men so wie,

— pro wa dze nie dzia ³al no œci go spo dar czej na po trze by w³a s ne lub dla kon tra hen tów
ze w nê trz nych,

— pro duk cja i sprze da¿ ener gii ciep l nej i elek try cz nej – re a li zo wa ne w Re jow cu, Kle --
men so wie, So ko³o wie, ¯ni nie, Ja ni ko wie, Wo ¿u czy nie, Tu cz nie i Gry fi cach,

— sprze da¿ po zo sta ³ych us ³ug – g³ó w nie na jem, dzie r ¿ a wa, pro wa dze nie oczy sz czal --
ni œcie ków.

We wszy s t kich od dzia ³ach wy ³¹ czo nych z pro duk cji cu kru pro wa dzo ne by ³y pro ce -
sy do ty cz¹ ce:

— prze mie sz cza nia sk³a d ni ków ma j¹t ko wych na po trze by je d no stek pro wa dz¹ cych
pro duk cjê cu kru,

— sprze da ¿y zbê d nych œrod ków trwa ³ych,
— li k wi da cji zbê d nych œrod ków trwa ³ych i sprze da ¿y ma te ria ³ów od pa do wych.
W ro ku 2006/2007 ogó ³em przy cho dy ze sprze da ¿y zbê d nych œrod ków trwa ³ych jak 

i ma te ria ³ów po wsta ³ych wsku tek lik wi da cji œrod ków trwa ³ych w od dzia ³ach wy ³¹ czo -
nych z pro duk cji cu kru wy nios ³y po nad 8,1 mln z³.

W ro ku 2007/2008 kon ty nuo wa no pro ces sprze da ¿y i lik wi da cji zbê d ne go ma j¹t ku 
trwa ³e go oraz zbê d nych nie ru cho mo œci. Na dzieñ 1 czer wca 2008 r. KSC SA ofe ro wa ³a
w ra mach og ³a sza nych prze tar gów is tot ne (o war to œci po nad 1 mln z³) nie ru cho mo œci
fab ry cz ne o ³¹ cz nej war to œci opie wa j¹ cej na kwo tê 15.466.288 z³ net to, z cze go sku te cz -
nie roz strzyg niê to trans ak cje opie wa j¹ ce na kwo tê 6.915.000 z³. Do sprze da ¿y ofe ro wa -
ne jest 8 dzia ³ek fab ry cz nych, z cze go dwie s¹ dzia³ ka mi za bu do wa ny mi. £¹ cz na po -
wie rzchnia nie ru cho mo œci za o fe ro wa na do sprze da ¿y wy no si 64,6213 ha.

W ro ku 2007/2008 pro wa dzo no na stê pu j¹ c¹ pro duk cjê w ni ¿ ej wy mie nio nych je d -
no st kach:

1. Od dzia³ „Cu kro w nia Ja ni ko wo” – na druk pa pie ru opa ko wa nio we go a’1kg na po --
trze by cu kru kon fek cjo no wa ne go KSC SA.

2. Od dzia³ „Cu kro w nia Czê sto ci ce” – pro duk cja wap na pa lo ne go w bry ³ach.
3. Od dzia³ „Cu kro w nia Re jo wiec” – pro duk cja eu ro pa let na po trze by KSC SA i pa let

prze mys ³o wych.
4. Od dzia³ „Cu kro w nia Lu b lin” i Od dzia³ „Cu kro w nia Opo le” – pro duk cja cu kier ków

na dzie wa nych przez Fa b ry kê Cu kier ków „Pszczó³ ka”.
5. Od dzia³ „Cu kro w nia Bo ro wia cz ki” – ob rót na sio na mi bu ra ka cu kro we go i rol ni --

czy mi œrod ka mi pro duk cji, pro duk cja bry kie tów (eko pa li wa).
W przed mio cie Od dzia ³u So ko ³ów in for mu jê, i¿ zo sta³ on wy kre œ lo ny z KRS i w dniu

01.01.2008 r. zo sta³ przy ³¹ czo ny do Od dzia ³u £a py. Od dzia³ ten ad mi ni stru je nie ru cho -
mo œcia mi o ³¹ cz nej po wie rzch ni 39 ha. Wszy s t kie nie ru cho mo œci po za te re na mi fa b ry cz -
ny mi zo sta ³y zby te. Ak tu al nie trwa ofer ta prze tar go wa na zby cie dwóch dzia ³ek z te re nów 
fa b ry cz nych obe j mu j¹ cych 2/3 po wie rzch ni by ³e go od dzia ³u. W Od dzia le tym ma ga zy -
no wa ny jest cu kier oraz pro wa dzo na jest pro duk cja i sprze da¿ ener gii ciep l nej.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze do dat ko wo in for mu jê, ¿e za pro wa dze nie spraw Spó ³ki,
w tym miê dzy in ny mi za op ra co wa nie i re a li za cjê pla nów za ró w no ope ra cyj nych, jak
i per spek ty wi cz nych, w tym pro gra mów re struk tu ry za cji, od po wie dzial ny jest Za rz¹d
KSC SA. Do kom pe ten cji Za rz¹ du na le ¿y miê dzy in ny mi po de j mo wa nie de cy z ji o wy bo -
rze me tod i ce lo wo œci po de j mo wa nych dzia ³añ, zmie rza j¹ cych do wzmoc nie nia po zy cji
KSC SA, za ró w no na pol skim ja k i unij nym ryn ku cu kru.

MI NI STER SKAR BU PAÑ STWA
z up. Se kre tarz Sta nu
Jan Bu ry
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Oœ wiad cze nie se na to ra Hen ry ka Gór skie go

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W dniu 20 czer w ca 2007 r. zo sta ³o pod pi sa ne po ro zu mie nie po miê dzy

mia stem So ko ³ów Pod la s ki i po wia tem So ko ³ów Pod la s ki a Ge ne ral n¹ Dy rek -
cj¹ Dróg Kra jo wych i Au to strad, od dzia³ w War sza wie, w spra wie bu do wy
ob wo d ni cy So ko ³o wa Pod la s kie go. Zgo d nie z pod pi sa nym po ro zu mie niem,
przy go to wa nie do re a li za cji in we sty cji i bu do wê tej ob wo d ni cy  prze wi dzia no
na la ta 2007–2009. Mia sto So ko ³ów Pod la s ki znaj du je siê na te re nie mo je go
okrê gu wy bor cze go i jest je dy nym mia stem po wia to wym na te re nie by ³e go
wo je wó dz twa sie d lec kie go nie po sia da j¹ cym ob wo d ni cy ju¿ is t nie j¹ cej lub
znaj du j¹ cej siê w trak cie bu do wy. Do chwi li obe c nej, po mi mo za war te go po ro -
zu mie nia, nie zo sta ³y roz po czê te ¿a d ne pra ce przy jej bu do wie. Z pra sy re gio -
nal nej do wie dzia ³em siê, i¿ rze ko mo wsku tek za nie dbañ sa mo rz¹ du mia sta
So ko ³o wa Pod la s kie go przy re a li za cji po ro zu mie nia bu do wa ob wo d ni cy So ko -
³o wa Pod la s kie go nie do j dzie do skut ku. Je s tem tym fak tem bar dzo za nie po -
ko jo ny.

Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z py ta nia mi o ak tu al ny stan re a li za cji po -
ro zu mie nia za war te go z GDDKiA, od dzia³ w War sza wie, w spra wie bu do wy
ob wo d ni cy So ko ³o wa Pod la s kie go, o po da nie ter mi nu roz po czê cia prac przy
jej bu do wie oraz o przy czy ny opóŸ nie nia re a li za cji tej in we sty cji.

Z po wa ¿a niem
Hen ryk Gór ski

Od po wie dŸ

War sza wa, 29 sier p nia 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu 
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia Pana Se na to ra Hen ry ka Gór skie go z³o ¿o ne go

w dniu 26 czer w ca 2008 r., prze ka za ne go przy piœ mie z dnia 3 lip ca 2008 r., znak:
BPS/DSK-043-603/08, w spra wie bu do wy ob wo d ni cy So ko ³o wa Pod la s kie go, up rzej -
mie prze ka zu jê na stê pu j¹ ce in for ma cje.

W dniu 6 mar ca 2008 r. w sie dzi bie Od dzia ³u GDDKiA w War sza wie od by ³o siê po -
sie dze nie Ze spo ³u Oce ny Przed siê w ziêæ In we sty cyj nych (ZO PI), do ty cz¹ ce bu do wy ob -
wo d ni cy So ko ³o wa Pod la s kie go. Na ba zie wy ko na nych prac pro jek to wych,
prze wi du j¹ cych prze ³o ¿e nie ru chu tran zy to we go, pro wa dz¹ ce go przez mia sto dro ga mi
kra jo wy mi na ul. Wol no œci i Pi³ sud skie go, two rz¹ cy mi ele men ty pod sta wo we go uk ³a du
ko mu ni ka cyj ne go za cho d niej czê œci So ko ³o wa Pod la s kie go, ZO PI pod j¹³ de cy z jê o za -
ko ñ cze niu op ra co wa nia w za kre sie ma te ria ³ów do II eta pu Stu dium Tech nicz no-Eko -
no micz no-Œro do wi sko we go (STEŒ), od stê pu j¹c od uzy s ka nia de cy z ji œro do wi s ko wej,
ze wzglê du na brak mo ¿ li wo œci za pro jek to wa nia dro gi kra jo wej kla sy GP na te re nie So -
ko ³o wa Pod la s kie go. Zda niem ZO PI nie u za sa d nio ne jest pro wa dze nie na te re nie mia -
sta dro gi kla sy G, po nie wa¿ koszt re a li za cji prze wy ¿ sza ko rzy œci po okre sie 20 lat.
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Za pro po no wa ne prze ³o ¿e nie dróg nie zmniej szy uci¹¿ li wo œci dla mie sz ka ñ ców mia sta,
a mo ¿e staæ siê bar dziej nie do go d ne, szcze gól nie w re jo nach ulic: Wol no œci i Pi³ sud -
skie go oraz przy skrzy ¿o wa niu ulic Sie d lec kiej i Per kow skiej.

W wy ni ku po wy ¿ sze go GDDKiA pod jê ³a dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu roz wi¹ za nie pro -
ble ma ty cz nej kwe stii. Op ra co wa no dwa nie za le ¿ ne sce na riu sze zmian w uk ³a dzie ko -
mu ni ka cyj nym So ko ³o wa Pod la s kie go w za kre sie prze bie gu dróg kra jo wych.

Pier w szy sce na riusz za k³a da za war cie po ro zu mie nia po miê dzy GDDKiA, Sta ro -
stwem Po wia to wym i Urzê dem Miej skim w So ko lo wie Pod la s kim, do ty cz¹ ce go op ra co -
wa nia do ku men ta cji stu dial nej w za kre sie:

— po pro wa dze nia wscho d niej ob wo d ni cy mia sta w ci¹ gu dro gi kra jo wej nr 63 (za --
kres op ra co wa nia i fi nan so wa nie w ge stii GDDKiA),

— za mien ne go pro wa dze nia dro gi nr 62 na te re nie mia sta (za kres ro bót i kwe stie fi --
nan so we po stro nie w³adz sa mo rz¹ do wych).

Dru gi sce na riusz za k³a da op ra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej pro wa dze nia ob -
wo d nic So ko ³o wa Pod la s kie go w ci¹ gu dróg kra jo wych ni 62 i nr 63, lo ka li zo wa nych za -
sa d ni czo po za gra ni ca mi mia sta, przy za ³o ¿e niu po zo sta wie nia wszel kich spraw
zwi¹ za nych z te ma tem, w tym kwe stii Fi nan so wa nia w ge stii GDDKiA.

Obe c nie w GDDKiA pro wa dzo na jest ana li za op ra co wa nych sce na riu szy zmian
w uk ³a dzie ko mu ni ka cyj nym So ko ³o wa Pod la s kie go i roz pa try wa na jest spra wa wy bo -
ru naj ko rzy st niej sze go dla mie sz ka ñ ców So ko ³o wa Pod la s kie go roz wi¹ za nia.

Ze wzglê du na z³o ¿o noœæ przed mio to wej spra wy, na obe c nym eta pie, nie mo ¿ na
okre œ liæ osta te cz ne go ter mi nu za ko ñ cze nia pro wa dzo ne go po stê po wa nia, ma j¹ ce go
wy ³o niæ naj ko rzy st niej szy sce na riusz.

Je d no cze œ nie in for mu jê, i¿ o pod jê tych wstêp nych de cy z jach w przed mio to wej
spra wie, za in te re so wa ne stro ny zo sta n¹ nie zw³o cz nie po in for mo wa ne i w³¹ czo ne
w pro ces przy go to wa nia re a li za cji in we sty cji.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Zbi gniew Rap ciak
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go
z³o¿one wspól nie z in ny mi se na to ra mi

skie ro wa ne do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no w na Pa ni Mi ni ster!

Prag nie my zwró ciæ Pa ni uwa gê na bar dzo z³¹ sy tua cjê pra cu j¹ cych w do -
mach po mo cy spo ³e cz nej.

Zgo d nie z za pi sa mi usta wo wy mi pla ców ki te œwiad cz¹ us ³u gi, w za kre -
sie obo wi¹ zu j¹ ce go stan dar du okreœ lo ne go przez MPiPS, oso bom wy ma ga -
j¹ cym ca ³o do bo wej opie ki z po wo du wie ku czy cho ro by. Mie sz cz¹ siê w tym
miê dzy in ny mi us ³u gi opie kuñ cze, a w szcze gól no œci pie lêg na cja cho rych.
Czêœæ mie sz kañ ców to bar dzo czê sto oso by ciê¿ ko cho re, któ re wy ma ga j¹
spe cja li sty cz nych us ³ug pie lêg niar skich, ta kich jak opa try wa nie od le ¿yn
i prze wlek ³ych ran, po da wa nie krop ló wek, wy ko ny wa nie in iek cji, pie lêg na -
cja w zwi¹z ku ze sto mi¹ czy kar mie nie do je li to we. Czyn no œci tych nie wy ko -
na nikt op rócz pie lêg niar ki. Ale de pee sy, zgo d nie z prze pi sa mi, nie ma j¹
re a li zo waæ us ³ug me dy cz nych, a je dy nie umo¿ li wiæ do nich do stêp. Brak od -
po wie d nich za pi sów w usta wie o œwiad cze niach opie ki zdro wot nej umo¿ li -
wia j¹ cych fi nan so wa nie œwiad czeñ zdro wot nych, w szcze gól no œci
pie lêg niar skich, ze œrod ków NFZ adek wat nie do po trzeb mie sz kañ ców de pee -
sów, w tym za pe wnie nie ze wzglê du na stan zdro wia i bez pie czeñ stwo po mo -
cy pie lêg niar skiej dwa dzie œcia czte ry go dzi ny na do bê, po wo du je, ¿e
pie lêg niar ki s¹ za tru dnia ne i op ³a ca ne przez do my opie ki spo ³e cz nej we d³ug
za sad do ty cz¹ cych pra co wni ków sa mo rz¹ do wych. Jest to wy raŸ nie mniej
ko rzy stny spo sób wy na gra dza nia ni¿ przy jê ty w s³u¿ bie zdro wia. A prze cie¿
wszys cy ci mie sz kañ cy op ³a ca j¹ sk³ad ki na NFZ i ma j¹ pe³ ne pra wo do tych
œwiad czeñ. Ten spo sób fi nan so wa nia po wo du je, ¿e po wsta ³y bar dzo du ¿e
dys pro por cje p³a co we miê dzy pie lêg niar ka mi w s³u¿ bie zdro wia a pie lêg niar -
ka mi po mo cy spo ³e cz nej. A prze cie¿ wy ko nu j¹ one ta k¹ sa m¹ pra cê, do dat ko -
wo nie ma j¹c wspar cia w trak cie dy ¿u ru ze stro ny le ka rza. Na stêp stwem
bar dzo nis kich p³ac jest la wi no we od cho dze nie pie lêg nia rek do pra cy w zo -
zach lub wy jaz dy za gra ni cz ne. Gro zi to ca³ ko wi t¹ de sta bi li za cj¹ sy s te mu
opie ki nad mie sz kañ ca mi de pee sów. Nie mo¿ na do pu œciæ do te go, aby po zo -
sta li oni bez opie ki pie lêg niar skiej, co przy obe c nym sy s te mie fi nan so wa nia
jest bar dzo re al ne, na wet w tym ro ku.

Kon sek wen cje ta kie go sce na riu sza s¹ trud ne do prze wi dze nia, a sy tua -
cja ta do ty czy ca ³ej Pol ski. Mo ¿e na st¹ piæ ry ch³e za ³a ma nie sy s te mu opie ki
nad oso ba mi ob ³o¿ nie cho ry mi, któ rych co ro ku przy by wa. Nie do pu sz czal na
jest sy tua cja, ¿e by pie lêg niar ka pra cu j¹ ca w pla ców ce opie ki za ra bia ³a dwu -
kro t nie mniej ni¿ pie lêg niar ka za trud nio na w ZOL lub szpi ta lu, wy ko nu j¹c te
sa me czyn no œci. Je d ynym mo¿ li wym roz wi¹ za niem tej sy tua cji wy da je siê
zmia na p³at ni ka za us ³u gi me dy cz ne œwiad czo ne w de pee sach. Ce lo we jest
stwo rze nie od rêb ne go pro du k tu kon trak to we go obe jmu j¹ ce go w szcze gól no -
œci opie kê pie lêg niar sk¹ dla osób prze by wa j¹ cych w de pee sach, kon tra kto -
wa ne go z NFZ przez œwiad cze nio daw cê, na przy k³ad za k³ad opie ki
zdro wot nej, i re a li zo wa ne go na rzecz mie sz kañ ców de pee sów.

W zwi¹z ku z tym pro si my Pa ni¹ Mi n i s ter o jak naj szyb sze pod jê cie dzia -
³añ umo¿ li wia j¹ cych zmia ny w usta wie o œwiad cze niach zdro wot nych. Mu -
sz¹ one po le gaæ na uje dno li ce niu re gu la cji pra w nych w za kre sie opie ki
me dy cz nej w s³u¿ bie zdro wia i po mo cy spo ³e cz nej, a tak ¿e jej fi nan so wa nia
z NFZ. Ko nie cz ne jest tak ¿e zró w na nie sta tu su pie lêg nia rek bez wzglê du na
to, gdzie pra cu j¹, umo¿ li wie nie mie sz kañ com de pee sów do stê pu do bez p³at -
nych le ków, ta kie go, ja ki ma j¹ pa cjen ci szpi ta li.

Pro po nu je my do ko na nie zmian w usta wie o œwiad cze niach opie ki zdro -
wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków pub li cz nych w na stê pu j¹ cych ar ty ku ³ach
i pa ra gra fach:

Po pier wsze, w art. 5 pro po nu je siê do daæ pkt 3a o tre œci: „dom po mo cy
spo ³e cz nej – je dno stka or ga ni za cyj na po mo cy spo ³e cz nej dzia ³a j¹ ca na pod -
sta wie usta wy z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo ³e cz nej” oraz pkt 24a
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o tre œci: „mie sz ka niec do mu po mo cy spo ³e cz nej – oso ba prze by wa j¹ ca w do -
mu po mo cy spo ³e cz nej na wa run kach i za sa dach okreœ lo nych w usta wie
z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo ³e cz nej”.

Po dru gie, w art. 15 ust. 2 pro po nu je siê do daæ pkt 13b o tre œci: „ca ³o do bo -
we œwiad cze nia pie lê g na cyj ne i opie ku ñ cze w do mach po mo cy spo ³e cz nej”.

Po trze cie, po art. 27 pro po nu je siê do daæ art. 27a o tre œci: „ca ³o do bo we
œwiad cze nia pie lê g na cyj ne i opie ku ñ cze w do mach po mo cy spo ³e cz nej udzie -
la ne s¹ przez œwiad cze nio daw ców i fi nan so wa ne na pod sta wie umo wy za -
war tej z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia”.

Po czwar te, po art. 35 pro po nu je siê do daæ art. 35a o tre œci:
„1. Œwiad cze nio bior ca bê d¹ cy mie sz ka ñ cem do mu po mo cy spo ³e cz nej

ma pra wo do ca ³o do bo wych œwiad czeñ pie lê g na cyj nych i opie ku ñ czych od -
po wie d nich do sta nu zdro wia, w tym obe j mu j¹ cych œwiad cze nia pie lê g niar -
skie pod sta wo wej opie ki zdro wot nej oraz nie zbê d ne le ki i wy ro by
me dy cz ne.

2. Mi ni ster w³a œci wy do spraw zdro wia w po ro zu mie niu z mi ni strem w³a -
œci wym do spraw po li ty ki spo ³e cz nej, po za siê g niê ciu opi nii pre ze sa Na ro do -
we go Fun du szu Zdro wia i Na czel nej Ra dy Pie lê g nia rek i Po ³o¿ nych, okre œ li
w dro dze roz po rz¹ dze nia szcze gó ³o wy za kres ca ³o do bo wych œwiad czeñ pie -
lê g na cyj nych i opie ku ñ czych w do mach po mo cy spo ³e cz nej oraz spo sób ich
re a li za cji, uw zglê d nia j¹c ko nie cz noœæ za pe w nie nia ci¹g ³o œci opie ki o od po -
wie d niej ja ko œci”.

Wraz z ty mi zmia na mi po win ny na st¹ piæ tak ¿e zmia ny w usta wie o po -
mo cy spo ³e cz nej i od po wie d nio ak tach wy ko naw czych wy da nych na jej pod -
sta wie na k³a da j¹ cych na do my po mo cy spo ³e cz nej obo wi¹ zek za war cia
po ro zu mie nia ze œwiad cze nio daw c¹ re a li zu j¹ cym na pod sta wie kon trak tu
z NFZ ca ³o do bo we œwiad cze nia pie lêg na cyj ne i opie kuñ cze, o któ rych mo wa
w po wy ¿ szych zmia nach, na rzecz mie sz kañ ców de pee sów. By ³a by to fak ty cz -
nie re a li za cja pra wa mie sz kañ ca do us ³ug me dy cz nych, w szcze gól no œci pie -
lêg niar skich. Ko nie cz ne wy da je siê te¿ wpro wa dze nie prze pi sów prze jœcio -
wych, na pod sta wie któ rych pie lêg niar ki obe c nie za trud nio ne w do mach
po mo cy spo ³e cz nej i bê d¹ ce pra co wni ka mi sa mo rz¹ do wy mi we sz³y by do sy -
s te mu ochro ny zdro wia ja ko pra co wni cy œwiad cze nio daw ców lub œwiad cze -
nio daw cy, wy ko nu j¹c na przy k³ad prak ty kê pie lêg niar sk¹, a tym sa mym
za sa dy za tru dnia nia, wy na gra dza nia i wy ni ka j¹ ce z te go skut ki okreœ li ³y by
prze pi sy o ochro nie zdro wia.

Ma ciej Grub ski
Krzy sz tof Kwiat kow ski
Jan Olech

Od po wie dŸ

War sza wa, 2008.07.31

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez se na to rów: Pa na Ma cie ja Grub skie go,

Pa na Krzy sz to fa Kwiat kow skie go oraz Pa na Ja na Ole cha pod czas 14. po sie dze nia Se -
na tu RP w dniu 26 czer w ca 2008 r., otrzy ma nym przy piœ mie z dnia 9 lip ca 2008 r.,
znak: BPS/DSK-043-613/08, w spra wie ko nie cz no œci zmia ny obo wi¹ zu j¹ cych ure gu -
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lo wañ pra w nych w ce lu za pe w nie nia mie sz ka ñ com do mów po mo cy spo ³e cz nej œwiad -
czeñ opie ki zdro wot nej oraz po pra wy sy tu a cji pie lê g nia rek pra cu j¹ cych w tych
do mach, up rzej mie pro szê o przy jê cie po ni¿ szych in for ma cji.

Do pod sta wo wych ak tów pra w nych, któ re re gu lu j¹ za sa dy udzie la nia œwiad czeñ
opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków pu b li cz nych na le ¿¹: usta wa z dnia
27 sier pnia 2004 ro ku o œwiad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków
pu b li cz nych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.), ak ty wy ko naw cze do tej usta wy oraz za -
rz¹ dze nia Pre ze sa NFZ w spra wie okre œ le nia wa run ków za wie ra nia i re a li za cji umów
o udzie la nie œwiad czeñ opie ki zdro wot nej w po szcze gól nych ro dza jach, wy da wa ne
w opar ciu o art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. usta wy.

Od no sz¹c siê do po stu la tu za pe w nie nia mie sz ka ñ com do mów po mo cy spo ³e cz nej
i in nych pla có wek spra wu j¹ cych ca ³o do bo w¹ opie kê do stê pu do fi nan so wa nych ze
œrod ków NFZ œwiad czeñ pie lê g niar skich i re ha bi li ta cyj nych, up rzej mie in for mu jê, i¿
w œwie t le przy pi sów ww. usta wy, pra wo do ko rzy sta nia ze œwiad czeñ opie ki zdro wot nej
fi nan so wa nych ze œrod ków pu b li cz nych przy s³u gu je oso bom prze by wa j¹ cym w do -
mach po mo cy spo ³e cz nej i ob jê tym po wsze ch nym ubez pie cze niem zdro wot nym na ta -
kich sa mych za sa dach, jak po zo sta ³ym œwiad cze nio bior com, któ rzy po trze bu j¹
po mo cy me dy cz nej w wa run kach do mo wych.

Mie sz ka ñ cy do mów po mo cy spo ³e cz nej ja ko oso by wy ma ga j¹ ce opie ki z po wo du
wie ku, cho ro by lub nie pe³ no spra wno œci, w szcze gól no œci mo g¹ ko rzy staæ z kon tra k to -
wa nych przez Fun dusz œwiad czeñ opie ki zdro wot nej w ro dza ju: opie ka d³u go ter mi no -
wa. Przy s³u gu je im ró w nie¿, na ogól nych za sa dach, pra wo do opie ki le ka rza
pod sta wo wej opie ki zdro wot nej, a ta k ¿e pie lê g niar ki pod sta wo wej opie ki zdro wot nej,
któ ra re a li zu je m.in. pie lê g niar sk¹ opie kê œro do wi s ko w¹, ad re so wa n¹ zw³a sz cza do
osób, u któ rych stwier dza siê ogra ni cze nie spra w no œci psy cho fi zy cz nej.

Je d no cze œ nie pra g nê za zna czyæ, i¿ ma j¹c na uwa dze fakt, i¿ oso by prze by wa j¹ ce
w do mach po mo cy spo ³e cz nej wy ma ga j¹ czê st szych po rad i œwiad czeñ dia gno sty cz -
nych, w od nie sie niu do tej gru py œwiad cze nio bior ców, Na ro do wy Fun dusz Zdro wia,
wpro wa dzi³ zwiê k szo ny wspó³ czyn nik ko ry gu j¹ cy staw kê ka pi ta cyj n¹ le ka rza pod sta -
wo wej opie ki zdro wot nej (2,5), w sy tu a cji gdy przed mio to wy wspó³ czyn nik ko ry gu j¹ cy
dla œwiad czeñ udzie la nych ubez pie czo nym, któ rzy nie s¹ pod o pie cz ny mi do mów po -
mo cy spo ³e cz nej, w po szcze gól nych gru pach wie ko wych przed sta wia siê na stê pu j¹ co:
do 6 r.¿. – 1,7; od 7 do 19 r.¿. – 1,0; od 20 do 65 r.¿. – 1,0; po wy ¿ ej 65 r.¿. – 1,7.

Le karz udzie la j¹ cy œwiad czeñ pa cjen tom za mie sz ka ³ym w do mach po mo cy spo ³e cz -
nej na pod sta wie ba da nia le kar skie go, po sia da nej wie dzy me dy cz nej wy sta wia zle ce nie 
le kar skie do ty cz¹ ce dal sze go po stê po wa nia me dy cz ne go. W przy pad ku zle ce nia œwiad -
czeñ pie lê g niar skich wy ko ny wa nych w do mu pa cjen ta, œwiad cze nia te po win ny byæ
udzie la ne przez pie lê g niar kê pod sta wo wej opie ki zdro wot nej, zgo d nie ze z³o ¿o n¹ przez
œwiad cze nio daw cê de kla ra cj¹ wy bo ru. Oso by udzie la j¹ ce œwiad czeñ (le ka rze, pie lê g -
niar ki i po ³o¿ ne POZ) bê d¹ ce bez po œre d ni mi re a li za to ra mi umów w po szcze gól nych za -
kre sach œwiad czeñ w ro dza ju pod sta wo wa opie ka zdro wot na, obe j mu j¹ ce opie k¹ te go
sa me go œwiad cze nio bior cê zo bo wi¹ za ne s¹ do wspó³ pra cy w ce lu za pe w nie nia pa cjen -
to wi kom plek so wej opie ki me dy cz nej.

Po nad to up rzej mie in for mu jê, i¿ od dnia 1 sty cz nia 2008 ro ku od dzia ³y wo je wó dz -
kie NFZ za wie ra j¹ ró w nie¿ umo wy na re a li za cjê œwiad czeñ pie lê g niar ki POZ (za da nio -
wa for ma fi nan so wa nia), w ra mach któ rych je d na pie lê g niar ka nie mo ¿e obe j mo waæ
pie lê g niar sk¹ opie k¹ œro do wi s ko w¹ wiê cej ni¿ 8 pod o pie cz nych. W kon kret nym przy -
pad ku li cz ba œwiad cze nio bior ców ob jê tych opie k¹ za le ¿ na jest od sta nu pa cjen ta i oce -
ny cza su pra cy po trzeb ne go dla wy ko na nia czyn no œci ujê tych w „In dy wi du al nym
pla nie opie ki w pie lê g niar skiej opie ce œro do wi s ko wej”.

Je d no cze œ nie up rzej mie wy ja œ niam, i¿ Na ro do wy Fun dusz Zdro wia za pe w nia ró w -
nie¿ do stêp do œwiad czeñ opie ki zdro wot nej w ro dza ju: re ha bi li ta cja le cz ni cza. W pro -
wa dzo nych przez Fun dusz po stê po wa niach w spra wie za war cia umów o udzie la nie
œwiad czeñ opie ki zdro wot nej w tym ro dza ju, wy ³a nia ni s¹ œwiad cze nio daw cy re a li zu -
j¹ cy œwiad cze nia re ha bi li ta cyj ne w wa run kach: am bu la to ryj nych, do mo wych, oœ rod ka 
dzien ne go oraz sta cjo nar nych.
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Nie mniej je dnak, ma j¹c na uwa dze za syg na li zo wa n¹ w przed mio to wym oœ wiad cze -
niu kwe stiê, ko nie cz no œci ut wo rze nia no we go pro du k tu kon trak to we go obe jmu j¹ ce go
ca ³o do bo we œwiad cze nia pie lêg na cyj ne i opie kuñ cze w do mach po mo cy spo ³e cz nej,
up rzej mie in for mu jê, ¿e wy st¹ pi ³em do Na ro do we go Fun du szu Zdro wia. Nie zw³o cz nie po 
uzy s ka niu sta no wis ka Fun du szu w przed mio to wym za kre sie, od po wiedŸ na przed mio -
to we oœ wiad cze nie zo sta nie uzu pe³ nio na o sta no wis ko p³at ni ka œwiad czeñ.

Kwe stia do ty cz¹ ca sta tu su pra w ne go pie lê g nia rek za trud nio nych w pla ców kach
ochro ny zdro wia i pie lê g nia rek pra cu j¹ cych w do mach po mo cy spo ³e cz nej przed sta wia
siê na stê pu j¹ co. Pie lê g niar ki za trud nio ne w pla ców kach ochro ny zdro wia s¹ pra co w ni -
ka mi ochro ny zdro wia i pod le ga j¹ prze pi som usta wy z dnia 30 sier p nia 1991 r. o za k³a -
d ach opie ki zdro wot nej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z póŸn. zm.), a ich wy na gro dze nia s¹
fi nan so wa ne ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu Zdro wia prze zna czo nych na re a li za cjê 
œwiad czeñ zdro wot nych.

W przy pad ku pie lê g nia rek za trud nio nych w do mach po mo cy spo ³e cz nej nie ma
mo ¿ li wo œci fi nan so wa nia wy na gro dzeñ przez NFZ, po nie wa¿ DPS-y nie s¹ za k³a da mi
opie ki zdro wot nej, ale je d no st ka mi or ga ni za cyj ny mi po mo cy spo ³e cz nej. Dla te go te¿
pie lê g niar ki za trud nio ne w do mach po mo cy spo ³e cz nej s¹ pra co w ni ka mi sa mo rz¹ do -
wy mi i pod le ga j¹ za pi som usta wy z dnia 22 mar ca 1990 r. o pra co w ni kach sa mo rz¹ do -
wych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593) oraz wy da ne go na jej pod sta wie
roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 28 lu te go 2006 r. zmie nia j¹ ce go roz po rz¹ dze nie
w spra wie za sad wy na gra dza nia pra co w ni ków sa mo rz¹ do wych za trud nio nych w je d -
no st kach or ga ni za cyj nych je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go (Dz. U. Nr 38, poz.
261). Fi nan so wa nie wy dat ków na wy na gro dze nia pra co w ni ków sa mo rz¹ do wych,
w tym pie lê g nia rek na stê pu je w ra mach œrod ków prze wi dzia nych na ten cel w bu d¿ e -
tach w³a s nych je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. Po nad to Mi ni ster stwo Pra cy i Po li -
ty ki Spo ³e cz nej wska zu je, i¿ prze pi sy cy to wa ne go po wy ¿ ej roz po rz¹ dze nia umo ¿ li wia j¹
do sto so wa nie wy so ko œci naj ni¿ sze go wy na gro dze nia za sa d ni cze go i war to œci je d ne go
pun k tu w z³o tych, do mo ¿ li wo œci fi nan so wych po szcze gól nych pra co daw ców. Ró w nie¿
pra co daw ca sa mo rz¹ do wy ma mo ¿ li woœæ wpro wa dze nia ko rzy st niej szych wa run ków
wy na gra dza nia pra co w ni ków, ni¿ wy ni ka j¹ ce z cy to wa ne go roz po rz¹ dze nia, w dro dze
uk ³a du zbio ro we go pra cy lub re gu la mi nu wy na gra dza nia (art. 771 i 772 Ko dek su pra -
cy). Or ga na mi w³a œci wy mi za usta la nie wy so ko œci wy na gro dzeñ pra co w ni ków do mów
po mo cy spo ³e cz nej s¹ or ga ny pro wa dz¹ ce DPS-y w ra mach œrod ków fi nan so wych, któ -
ry mi dys po nu j¹ na ten cel. Na to miast kom pe ten cje w za kre sie usta la nia in dy wi du al -
nych wy so ko œci wy na gro dzeñ pra co w ni ków (pie lê g nia rek) po sia da je dy nie kie ro w nik
je d no st ki i uza le ¿ nio ny jest od mo ¿ li wo œci fi nan so wych da ne go pra co daw cy. Zgo d nie
z usta w¹ z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo ³e cz nej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), pro wa -
dze nie do mów po mo cy spo ³e cz nej o za siê gu po nad gmin nym na le ¿y do za dañ w³a s nych
po wia tu, na to miast o za siê gu gmin nym jest za da niem w³a s nym gmi ny.

Po nad to na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e ce lem do mu po mo cy spo ³e cz nej jest œwiad cze nie us ³ug 
by to wych, opie kuñ czych, wspo ma ga j¹ cych i edu ka cyj nych. Je ¿e li wœród mie sz kañ ców 
do mu po mo cy spo ³e cz nej znaj du je siê oso ba wy ma ga j¹ ca wzmo ¿o nej opie ki me dy cz nej
kie ro wa na jest przez sta ro stê do za k³a du opiekuñczo-leczniczego lub pla ców ki
pielêgnacyjno-opiekuñczej. Mie sz kañ cy do mu po mo cy spo ³e cz nej mo g¹ ko rzy staæ ze
wszy s t kich form le cze nia kon tra kto wa nych przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia na za sa -
dach ogól nych, obo wi¹ zu j¹ cych ka ¿ de go ze œwiad cze nio bior ców.

Je d no cze œ nie na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e w dniu 4 czer w ca 2006 ro ku zo sta ³y wpro wa dzo ne
zmia ny w usta wie o za k³a d ach opie ki zdro wot nej, któ re umo ¿ li wia j¹ zlo ka li zo wa nie w do -
mu po mo cy spo ³e cz nej, je d no st ki or ga ni za cyj nej wy dzie lo nej ze struk tu ry za k³a du opie ki
zdro wot nej, w ce lu udzie la nia œwiad czeñ zdro wot nych mie sz ka ñ com tej pla có w ki, je d na k -
¿e je d no st ka ta nie mo ¿e byæ ele men tem struk tu ry or ga ni za cyj nej DPS-u. W zwi¹z ku z po -
wy ¿ szym ko rzy st nym roz wi¹ za niem dla gru py za wo do wej pie lê g nia rek jest mo ¿ li woœæ
ut wo rze nia na te re nie DPS-u wy dzie lo nej je d no st ki or ga ni za cyj nej zoz, kt ó r ej dzia ³al noœæ
bê dzie pod le ga ³a fi nan so wa niu w ra mach Na ro do we go Fun du szu Zdro wia.

Po nad to pie lê g niar ki mo g¹ udzie laæ œwiad czeñ zdro wot nych w sto sun ku do pod o -
pie cz nych DPS w ra mach in dy wi du al nej prak ty ki, in dy wi du al nej spe cja li sty cz nej
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prak ty ki lub gru po wej prak ty ki pie lê g nia rek. Prze pi sy do ty cz¹ ce prak ty ki pie lê g niar -
skiej re gu lu je art. 25 usta wy z dnia 5 lip ca 1996 r. o za wo dach pie lê g niar ki i po ³o¿ nej
(Dz. U. Nr 57, poz. 602, z póŸn. zm.). Wy ko ny wa nie prak ty ki umo ¿ li wia za war cie umo -
wy na re a li za cjê œwiad czeñ zdro wot nych z w³a œci wym Od dzia ³em NFZ. Ta kie roz wi¹ za -
nie pro ble mu przy czy ni ³o by siê do po pra wy do stêp no œci pie lê g niar skich œwiad czeñ
zdro wot nych mie sz ka ñ com do mu po mo cy spo ³e cz nej, a wy na gro dze nia pra co w ni ków
œwiad cz¹ cych us ³u gi zdro wot ne fi nan so wa ne by ³y by ze œrod ków NFZ w ra mach za war -
tych umów.

Pod su mo wu j¹c po wy ¿ sze, na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e w usta wie z dnia 30 sier pnia 1991 r. 
o za k³a dach opie ki zdro wot nej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 i Nr 123, poz. 849) zo sta³
okreœ lo ny ka ta log pod mio tów up ra wnio nych do udzie la nia œwiad czeñ zdro wot nych
w sy s te mie pra wa pol skie go. W ka ta lo gu tym nie umie sz czo no do mów po mo cy spo ³e cz -
nej, tym sa mym nie do pu sz czal ne z pra w ne go pun ktu wi dze nia jest udzie la nie œwiad -
czeñ zdro wot nych przez te pod mio ty. Z pun ktu wi dze nia sy s te mu ochro ny zdro wia
do my po mo cy spo ³e cz nej s¹ to¿ sa me z do ma mi ro dzin ny mi i prze by wa j¹ ce w nich oso -
by prze wlek le cho re wy ma ga j¹ ce wzmo ¿o nej opie ki i pie lêg na cji ma j¹ mo¿ li woœæ ko rzy -
sta nia na tych sa mych za sa dach, co oso by o iden ty cz nym sta nie zdro wia
i iden ty cz nych po trze bach zdro wot nych prze by wa j¹ ce w do mu ro dzin nym. Pra co wni cy
do mów po mo cy spo ³e cz nej wspó³ u cze stni cz¹c w pro ce sie pie lêg na cji re a li zu j¹ te sa me
za da nia, co w do mu ro dzin nym blis cy cho re go. Za sto so wa nie w od nie sie niu do mie sz -
kañ ców do mów po mo cy spo ³e cz nej in nych roz wi¹ zañ ni¿ wo bec cho rych prze wlek le
prze by wa j¹ cych w do mach ro dzin nych by ³o by na ru sze niem ró w ne go trak to wa nia oby -
wa te li w ich do stê pie do œwiad czeñ zdro wot nych. Na ro do wy Fun dusz Zdro wia pod j¹³
sze reg dzia ³añ za pe wnia j¹c co raz lep szy ka ta log œwiad czeñ zdro wot nych do stêp nych
dla osób wy ma ga j¹ cych wzmo ¿o nej pie lêg na cji. Ro l¹ kie ro wni ków i pra co wni ków do -
mów po mo cy spo ³e cz nej jest do ³o ¿e nie sta rañ, ¿e by mie sz ka niec do mu po mo cy spo ³e cz -
nej móg³ z tych œwiad czeñ ko rzy staæ.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Adam Fron czak
Sekretarz Stanu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go
z³o¿one wspól nie z in ny mi se na to ra mi

skie ro wa ne do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no w na Pa ni Mi ni ster!
W zwi¹z ku ze wzra sta j¹ c¹ li cz b¹ ro dzi ców z ca ³ej Pol ski chc¹ cych le czyæ

swo je dzie ci z po wa ¿ ny mi wa da mi ser ca w Kli ni ce Kar dio chi rur gii In sty tu tu
Cen trum Zdro wia Mat ki Po l ki w £o dzi, kie ro wa nej przez pa na pro fe so ra Jac -
ka Mol la, up rzej mie pro si my pa ni¹ mi ni ster o po moc i wspar cie w uzy s ka niu
œrod ków fi nan so wych po trzeb nych do roz bu do wy kli ni ki i wy po sa ¿e nia jej
w no we ³ó¿ ka kar dio chi rur gi cz ne. £ó dz ki oœ ro dek jest je d nym z wio d¹ cych
w le cze niu skom pli ko wa nych wad ser ca. Ro cz nie prze pro wa dza siê tu taj oko -
³o piê ciu set ope ra cji, sto su j¹c naj no wo cze œ niej sze me to dy. Pra ca kli ni ki
wspie ra na jest ró w nie¿ przez sto wa rzy szo ne œro do wi s ko ro dzi ców by ³ych
i obe c nych pa cjen tów szpi ta la z te re nu ca ³e go kra ju.

Up rzej mie pro si my pa ni¹ mi ni ster o wska za nie in nych in sty tu cji, do któ -
rych mo ¿e zwró ciæ siê o po moc w przed mio to wej spra wie za tro s ka ne œro do wi -
s ko par la men ta rzy stów. W na szym od czu ciu wspie ra nie przez pa ni¹ mi ni ster 
te go ty pu przed siê w ziêæ w okre sie tak trud nym dla s³u¿ by zdro wia po ka ¿e,
jak bar dzo za le ¿y nam na zdro wiu na szych ma ³ych oby wa te li, do tkniê tych
po wa ¿ ny mi scho rze nia mi ser ca. Za oka za n¹ przy chyl noœæ z gó ry pa ni mi ni -
ster dziê ku je my.

Z wy ra za mi sza cun ku

Ma ciej Grub ski
Ja cek Swa koñ
Piotr Gru sz czyñ ski
Ma rek Zió³ kow ski
Gra ¿y na Sztark
Jan Olech

Od po wie dŸ

 War sza wa, 2008.07.28

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
na wi¹ zu j¹c do pi s ma z dnia 3 lip ca 2008 r. znak: BPS/DSK-043-614/08, prze ka -

zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra Ma cie ja Grub skie go wspól nie
z in ny mi se na to ra mi pod czas 14. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu
26 czer w ca 2008 r. w spra wie udzie le nia po mo cy w uzy s ka niu œrod ków fi nan so wych
po trzeb nych do roz bu do wy Kli ni ki Kar dio chi rur gii In sty tu tu Cen trum Zdro wia Mat ki
Po l ki w £o dzi i jej wy po sa ¿e nia w no we ³ó¿ ka kar dio chi rur gi cz ne przed sta wiam sta no -
wi s ko w tej spra wie.

Up rzej mie in for mu jê Pa na Mar sza³ ka, ¿e re a li za cja oma wia ne go za da nia, zgo d nie
z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi pra wa, mo ¿e byæ fi nan so wa na z bu d¿ e tu czê œci
46 – Zdro wie. Je d na k ¿e z przy kro œci¹ in for mu jê, i¿ wœ ród ze sta wie nia po trzeb do sfi -
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Krzy sztof Kwiat kow ski
Zbi gniew Me res
An to ni Mo ty cz ka
An to ni Pie chni czek
An drzej Ow cza rek
Ma rek Kon op ka



nan so wa nia ze œro d ków bu d¿ e tu pa ñ stwa bê d¹ ce go w ge stii mi ni stra w³a œci we go do
spraw zdro wia w 2009 r. In sty tut zg³o si³ 4 wnio s ki na za da nia in we sty cyj ne bu dow la ne 
(na ³¹ cz n¹ kwo tê 19.130 tys. z³) oraz 2 wnio s ki na za ku py in we sty cyj ne (na ³¹ cz n¹ kwo tê
9.522 tys. z³).

Za ró w no na 2008 r. jak i na 2009 r. In sty tut nie zg³o si³ po trzeb w za kre sie roz bu do -
wy Kli ni ki Kar dio chi rur gii, jak ró w nie¿ wy po sa ¿e nia kli ni ki w no we ³ó¿ ka kar dio chi rur -
gi cz ne.

Ró w no cze œ nie pra g nê po in for mo waæ, ¿e in we sty cja mo ¿e byæ fi nan so wa na ze œrod -
ków bu d¿ e tu pa ñ stwa je ¿e li s¹ spe³ nio ne wy ma ga nia okre œ lo ne w § 6 roz po rz¹ dze nia
Ra dy Mi ni strów z dnia 3 lip ca 2006 r. w spra wie szcze gó ³o we go spo so bu i try bu fi nan -
so wa nia in we sty cji z bu d¿ e tu pa ñ stwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831), tj. pro gram in we sty cji
za wie ra miê dzy in ny mi uza sa d nie nie ce lo wo œci re a li za cji in we sty cji, da ne o pla no wa -
nym za kre sie rze czo wym i okre sie re a li za cji, oce nê eko no mi cz nej efek ty w no œci in we -
sty cji, da ne o pla no wa nych efek tach rze czo wych, har mo no gram re a li za cji in we sty cji,
pla no wa ny ³¹ cz ny koszt in we sty cji, zwa ny da lej „war to œci¹ ko sz to ry so w¹ in we sty cji”,
oraz da ne o pla no wa nych z po szcze gól nych Ÿró de³ œrod kach na jej fi nan so wa nie w ko -
lej nych la lach re a li za cji.

W zwi¹z ku z du ¿y mi po trze ba mi w za kre sie fi nan so wa nia za dañ in we sty cyj nych
bu dow la nych oraz li mi tem œrod ków przy zna wa nym przez Mi ni stra Fi nan sów, wnio s ki
na za da nia in we sty cyj ne bu dow la ne do sfi nan so wa nia ze œrod ków czê œci 46 – Zdro wie
roz pa try wa ne s¹ w opar ciu o przy jê te kry te ria wy bo ru me ry to ry cz ne i for mal ne.

Od no sz¹c siê do in for ma cji za war tej w oœ wiad cze niu, ¿e w Kli ni ce Kar dio chi rur gii
In sty tu tu Cen trum Zdro wia Mat ki Po l ki w £o dzi ope ro wa ni s¹ pa cjen ci z te re nu ca ³ej
Pol ski, up rzej mie in for mu jê, ¿e zgo d nie z in for ma cja mi uzy s ka ny mi z £ó dz kie go Od -
dzia ³u Wo je wó dz kie go Na ro do we go Fun du szu Zdro wia w 2008 r. oko ³o 10% wszy s t -
kich ho spi ta li zo wa nych pa cjen tów w tej kli ni ce sta no wi li œwiad cze nio bior cy spo za
te re nu wo je wó dz twa ³ó dz kie go. W 2007 r. rze czy wi ste wy ko na nie umo wy o udzie le nie
œwiad czeñ opie ki zdro wot nej w za kre sie kar dio chi rur gii dzie ciê cej za war tej z In sty tu -
tem wy nios ³o 3.864.323,10 z³ i by ³o mniej sze ni¿ kwo ta prze wi dzia na w umo wie na
oma wia ny za kres œwiad czeñ (3.944.385 z³). Po nad to up rzej mie in for mu jê, ¿e zgo d nie
z in for ma cja mi za war ty mi na stro nie in ter ne to wej Na ro do we go Fun du szu Zdro wia, In -
sty tut Cen trum Zdro wia Mat ki Po l ki w £o dzi, Kli ni ka Kar dio chi rur gii – Od dzia³ Kar dio -
chi rur gi cz ny dla Dzie ci, nie wy ka zu je osób ocze ku j¹ cych na udzie le nie œwiad cze nia.

Z powa¿aniem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Adam Fron czak
Podsekretarz Stanu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go
z³o¿one wspól nie z in ny mi se na to ra mi

skie ro wa ne do mi ni stra kul tu ry i dzie dzi ctwa na ro do we go Bog da na Zdro jew skie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Z pe³ nym prze ko na niem pra g nie my za re ko men do waæ po mys³ zor ga ni zo -

wa nia w 2010 r. w £o dzi fe sti wa lu pod na zw¹ Dni Ko me dy. Or ga ni zo wa ne
przez fun da cjê Art In du stry przed siê w ziê cie bê dzie œwiet n¹, za kro jo n¹ na
miê dzy na ro do w¹ ska lê pro mo cj¹ mu zy ki Krzy sz to fa Ko me dy, a sta no wi ona
wspa nia ³y frag ment na sze go kul tu ro we go dzie dzi c twa.

£ódŸ, ze swo j¹ tra dy cj¹ fil mo w¹, jest miej scem do sko na ³ym do pre zen ta -
cji do rob ku je d ne go z naj wy bit niej szych twó r c ów mu zy ki fil mo wej.

Po raz pier w szy te ma ty fil mo we, pio sen ki i kom po zy cje jaz zo we le gen -
dar ne go mu zy ka za brzmi¹ w wy ko na niu gwiazd œwia to wej ran gi pod czas
wy j¹t ko we go kon cer tu „Noc Ko me dy”, kt ó ry bê dzie kul mi na cyj nym pun k tem
te go wy da rze nia. Wœ ród ar ty stów, kt ó r ych za pro szo no do udzia ³u w kon cer -
cie, s¹ miê dzy in ny mi Bry an Fer ry, P.J. Har vey, Nick Ca ve, AIR oraz Mi cha³
Ur ba niak. Li sta zna ko mi tych na zwisk z pe w no œci¹ siê wy d³u ¿y.

Op r ócz kon cer tu g³ó wn e go pod czas Dni Ko me dy w czer w cu 2010 r. od bê -
d¹ siê kon cer ty ka me ral ne w ³ó d z k ich klu bach, pro jek cje fil mów z mu zy k¹
Ko me dy or ga ni zo wa ne przez Sto wa rzy sze nie „£ódŸ Fil mo wa”, a ta k ¿e wy -
sta wy i dzia ³a nia hap pe nin go we.

Dni Ko me dy s¹ re a li zo wa ne w par t ner skiej wspó³ pra cy z Fun da cj¹ Tu -
mult, or ga ni za to rem fe sti wa lu Plus Ca me ri ma ge.

Or ga ni za to rzy ma j¹ te¿ pe³ ne wspar cie pa na To ma sza La cha, spad ko -
bier cy praw ma j¹t ko wych i au tor skich po Krzy sz to fie Ko me dzie, oraz Sto wa -
rzy sze nia Mi ³oœ n i k ów Ko me dy „Astig ma tic”.

Po zwa la my so bie wy ra ziæ prze ko na nie, ¿e or ga ni za cja Dni Ko me dy bê -
dzie wspa nia ³ym spo so bem pro mo cji pol skiej kul tu ry, przy po m nie niem œwia -
tu o je d nym z na szych naj o ry gi nal niej szych kom po z y t o rów XX w. oraz
do dat ko wym ar gu men tem za przy zna niem £o dzi ty tu ³u Eu ro pej skiej Sto li cy
Kul tu ry.

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze, wy ra ¿a my g³ê bo k¹ na dzie jê, ¿e we s prze Pan
pre zen to wa ne wy ¿ ej przed siê w ziê cie.

Z po wa ¿a niem

Ma ciej Grub ski
An to ni Mo ty cz ka
An to ni Pie ch ni czek
Ja cek Swa koñ
Piotr Gru sz czy ñ ski
Ma rek Zió³ kow ski
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Ma rek Kon op ka
An drzej Ow cza rek
Gra ¿y na Sztark
Jan Olech
Krzy sztof Kwiat kow ski
Zbi gniew Me res



Od po wie dŸ

War sza wa, 18 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku!
Od no sz¹c siê do oœ wiad cze nia (BPS/DSK-043-632/08) z³o ¿o ne go przez se na to ra

Ma cie ja Grub skie go i gru pê se n a to rów pod czas 14. po sie dze nia Se na tu RP w dniu
26 czer w ca 2008 w spra wie po mys ³u zor ga ni zo wa nia w 2010 r. w £o dzi fe sti wa lu pod
na zw¹ Dni Ko me dy, pra g nê ser de cz nie po dziê ko waæ za za in te re so wa nie i za re ko men -
do wa nie tak wa ¿ nej ini cja ty wy. Ce nio na w œwie cie twór czoœæ Krzy sz to fa Ko me dy, za j -
mu je nie zwy k le is tot ne miej sce w kul tu ro wym dzie dzi c twie na sze go kra ju
i nie w¹t pli wie za s³u gu je na uho no ro wa nie w po sta ci fe sti wa lu z udzia ³em naj wy bit niej -
szych ar t y s tów. £ódŸ, ja ko mia sto po sia da j¹ ce wy j¹t ko w¹ tra dy cjê fil mo w¹, jest miej -
scem, w któ r ym twór czoœæ Ko me dy, au to ra nie za po m nia nej mu zy ki do fi l m ów Ro ma na 
Po la ñ skie go, An drze ja Waj dy czy Ja nu sza Mor gen ster na, zo sta nie na no wo od czy ta na.

Je s tem g³ê bo ko prze ko na ny, ¿e bê dzie to wa ¿ ne przed siê w ziê cie ar ty sty cz ne, kt ó re
dziê ki or ga ni za to ro wi –  Fun da cji Art In du stry i przy wspar ciu Fun da cji Tu mult, sta nie
siê im pre z¹ na naj wy ¿ szym po zio mie.

Po pie ra j¹c w pe³ ni przed sta wio n¹ w ni niej szym piœ mie cen n¹ ini cja ty wê, pra g nê
up rzej mie po in for mo waæ, ¿e Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzi c twa Na ro do we go wspie ra
kon kret ne pro jek ty ar ty sty cz ne po przez pro gra my Mi ni stra KiDN. Or ga ni za to rzy
przed siê w ziêæ kul tu ral nych ta kich jak kon cer ty, fe sti wa le czy wy sta wy, mo g¹ siê ubie -
gaæ o do fi nan so wa nie za dañ re a li zo wa nych ze œr od k ów po zo sta j¹ cych w dys po zy cji mi -
ni stra w³a œci we go do spraw kul tu ry i ochro ny dzie dzi c twa na ro do we go. Wszel kie
in for ma cje do ty cz¹ ce ni niej szych pr o gra mów ju¿ nie ba wem znaj d¹ siê na stro nie in ter -
ne to wej MKiDN www.mkidn.gov.pl

Z po wa ¿a niem
Bog dan Zdro jew ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go
oraz senatora Ja na Ole cha

skie ro wa ne do mi ni stra ob ro ny na ro do wej Bog da na Kli cha

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W dniu 9 ma ja 2008 r. Sto wa rzy sze nie Osób In ter no wa nych „Che³ mnia cy 

1982” otrzy ma ³o od sze fa Biu ra Skarg i Wnios ków MON, pa na pu³ ko wni ka
Da riu sza Wiœ niew skie go, pis mo, w któ rym ze zdzi wie niem mo¿ na prze czy -
taæ, ¿e in te re su j¹ ce sto wa rzy sze nie ma te ria ³y Ÿród ³o we do ty cz¹ ce in ter no wa -
nia re zer wi stów w Che³ mnie, a mia no wi cie: roz ka zy dzien ne 9. pu³ ku
pon to no wo -te chni cz ne go (JW. 1636) za okres od li s to pa da 1982 r. do lu te go
1983 r. o sygn. arch. 204/87/52 wg rej. dok. PF -72/82, 204/87/53 wg rej.
dok. PF -92/82, 204/87/59 wg rej. dok. PF -51/83; roz ka zy i za rz¹ dze nia
w³a s ne JW. 1636 o sygn. arch. 204/87/47 wg rej. dok. 05/82, 204/87/56
wg rej. dok. 05/83; ksi¹¿ ki iz by cho rych o sygn. arch. 205/87 poz. 87, 88, 89, 
102; roz kaz do wód cy Po mor skie go Okrê gu Woj sko we go nr 300 z dnia 10 paŸ -
dzier ni ka 1979 r. o sygn. arch. 67/88/1 wg rej. dok. 86/80; za rz¹ dze nie do -
wód cy Po mor skie go Okrê gu Woj sko we go nr 232 z dnia 10 paŸ dzier ni ka
1979 r. o sygn. arch. 229/91/17 str. 343 wg rej. dok. 54/82, po sia da j¹ klau -
zu lê taj no œci na piêæ dzie si¹t lat.

W zwi¹z ku z pro wa dzo ny mi przez sto wa rzy sze nie ba da nia mi ma j¹ cy mi
na ce lu od kry cie pra w dy o cha rak te rze i for mie re pre sji, któ re sto so wa no
w obo zie wo bec dzia ³a czy opo zy cji, zwra ca my siê do Pa na Mi ni stra z up rzej -
m¹ pro œb¹ o od taj nie nie wy mie nio nych do ku men tów w ce lu prze pro wa dze -
nia ba dañ na u ko wych przez hi sto ry ka pa na Wie s³a wa £u kom skie go
za mie sz ka ³e go w £o dzi przy uli cy Pio trkow skiej 149 m. 5, któ ry by³ wcie lo ny
do obo zu w Che³ mnie i jest cz³on kiem Sto wa rzy sze nia Osób In ter no wa nych
„Che³ mnia cy 1982”.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski
Jan Olech

Od po wie dŸ

War sza wa, 2008.07.25

Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej
Pan Bog dan Bo ru se wicz

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Ma cie ja Grub skie go

i Pa na Se na to ra Ja na Ole cha pod czas 14. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol -
skiej w dniu 26 czer w ca 2008 r. w spra wie od taj nie nia do ku men tów do ty cz¹ cych in ter -
no wa nia re zer wi stów w Che³ mnie (BPS/DSK-043-617/08), up rzej mie pro szê
o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy ja œ nieñ:

Do ku men ty wy mie nio ne w oœ wiad cze niu znaj du j¹ siê w za so bie Fi lii Nr 1 Ar chi -
wum Wojsk L¹ do wych w To ru niu, pod le ga j¹ cym Do wód cy Wojsk L¹ do wych. Nie wy -
ma ga j¹ one od taj nie nia, s¹ ja w ne, gdy¿ up ³y n¹³ okres ich ochro ny (z wy j¹t kiem dwóch
te czek akt o sygn. arch. 204/87/47 i 204/87/56 oz na czo nych klau zu l¹ „Taj ne”),
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o czym Sto wa rzy sze nie Osób In ter no wa nych „Che³ mnia cy 1982” z sie dzi b¹ w Byd go sz -
czy zo sta ³o po in for mo wa ne pi s mem z dnia 8 ma ja br. Sze fa Se kre ta ria tu Do wód cy
Wojsk L¹ do wych.

Zgo d nie z § 9 roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 3 czer wca 2008 r. w spra wie
spo so bu i try bu udo stêp nia nia ma te ria ³ów ar chi wal nych znaj du j¹ cych siê w ar chi wach
wy od rêb nio nych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) or gan, któ re mu jest pod po rz¹d ko wa ne ar -
chi wum, lub oso ba przez nie go upo wa¿ nio na mo ¿e wy ra ziæ pi sem n¹ zgo dê na udo stêp -
nie nie ma te ria ³ów ar chi wal nych, od któ rych wy two rze nia nie up ³y nê ³o trzy dzie œci lat,
do ce lów okreœ lo nych w tym prze pi sie, np. do ce lów ba dañ na u ko wych, na po trze by
pro duk cji fil mów do ku men tal nych.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, i¿ po prze d nio obo wi¹ zu j¹ ce roz po rz¹ dze nie Ra -
dy Mi ni strów z dnia 25 paŸ dzier ni ka 2005 r. w spra wie spo so bu i try bu udo stêp nia nia
ma te ria ³ów ar chi wal nych znaj du j¹ cych siê w ar chi wach wy od rêb nio nych, pod po rz¹d -
ko wa nych Mi ni stro wi Ob ro ny Na ro do wej, mi ni stro wi w³a œci we mu do spraw we wnê trz -
nych, mi ni stro wi w³a œci we mu do spraw za gra ni cz nych, mi ni stro wi w³a œci we mu do
spraw fi nan sów pub li cz nych, Sze fo wi Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go, Sze fo wi
Agen cji Wy wia du, Sze fo wi Kan ce la rii Se jmu, Sze fo wi Kan ce la rii Se na tu i Sze fo wi Kan -
ce la rii Pre zy den ta (Dz. U. Nr 219, poz. 1847 ze zm.) nie prze wi dy wa ³o ta kiej mo¿ li wo œci.

Od no sz¹c siê do do ku men tów wy two rzo nych przez 9. Po mor ski Pu³k Pon to no wy,
o sygn. arch. 204/87/47 i 204/87/56 pra g nê wska zaæ, i¿ te cz ki za wie ra j¹ ce roz ka zy
i za rz¹ dze nia do wód cy te go pu³ ku oz na czo ne s¹ klau zu l¹ „Taj ne”.

Zgo d nie z art. 25 ust. 4 usta wy z dnia 22 sty cz nia 1999 r. o ochro nie in for ma cji
nie ja wnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) su mary cz ny okres ochro ny ma -
te ria ³ów o klau zu li „Po uf ne” nie mo ¿e byæ d³u¿ szy ni¿ dwa dzie œcia lat od da ty ich wy -
two rze nia.

Za war te w te cz kach wspo mnia ne ma te ria ³y wy two rzo no w la tach 1982–1983.
W zwi¹z ku z tym ka ¿ dy z nich, roz pa try wa ny ja ko od rêb ny do ku ment, prze sta³ pod le -
gaæ ochro nie, w dal szym ci¹ gu na to miast pod le ga j¹ ochro nie zbio ry tych ma te ria ³ów,
któ re sta no wi¹ te cz ki akt, po nie wa¿ okres ochro ny do ku men tów o klau zu li „Taj ne” wy -
no si piê æ dzie si¹t lat.

Up ra w nie nia do zmia ny klau zu li taj no œci, zgo d nie z art. 21 ust. 3 przy wo ³a nej usta -
wy, przy s³u gu j¹ oso bie, któ ra pod pi sa ³a do ku ment i jej prze ³o ¿o ne mu. W przy pad ku
roz wi¹ za nia, znie sie nia, li k wi da cji, re or ga ni za cji lub prze kszta³ ce nia sta no wi s ka tej
oso by, up ra w nie nia do zmia ny klau zu li taj no œci prze cho dz¹ na jej na stêp cê pra w ne go,
a w przy pad ku bra ku na stêp cy pra w ne go na S³u¿ bê Kontr wy wia du Woj sko we go.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zle ci ³em Sze fo wi S³u¿ by Kontr wy wia du Woj sko we go, ¿e by
pod j¹³ sto so w ne dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do od taj nie nia przed mio to wych do ku men tów.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy ja œ nie nia wy ra ¿am na dzie jê, ¿e uz na je Pan Mar sza ³ek
za wy star cza j¹ ce.

Z po wa ¿a niem
w z. MINISTRA
Czes ³aw Pi¹ tas
Se kre tarz Sta nu
ds. Spo ³e cz nych i Pro fe sjo na li za cji

14. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2008 r. 253



 Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go 
oraz senatora Ja na Ole cha

skie ro wa ne do mi ni stra spor tu i tu ry sty ki Mi ro s³a wa Drze wiec kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
We d³ug otrzy ma nych in for ma cji Pol ski Zwi¹ zek Wu Shu dnia 19 czer wca

2008 r. prze la³ na kon to Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki kwo tê 24 ty siê cy
737 z³ 41 gr, zgo d nie z wy st¹ pie niem po kon trol nym z dnia 9 kwiet nia 2008 r., 
znak DPK/1343/2008/AZ, oraz ko rek t¹ wy st¹ pie nia po kon trol ne go z dnia
7 ma ja 2008 r., znak DPK/1651/2008/AZ. Je dno czeœ nie te go sa me go dnia
w kan ce la rii Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki zo sta ³y z³o ¿o ne do ku men ty, zgo d -
nie z wy ma ga nia mi za war ty mi w piœ mie dy rek to ra To ma sza Mar cin kow -
skie go, znak DSKM -2514/2008/AB z dnia 16 czer wca 2008 r., to jest pro to -
kó³ nad zwy czaj ne go ze brania de le ga tów w dniu 16 ma ja 2008 r., za wie ra -
j¹ cy uchwa ³ê o zmia nie po sta no wieñ sta tu tu zwi¹z ku z wnios kiem o ich
za twier dze nie przez Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki przed z³o ¿e niem do
s¹ du, oraz uchwa ³a za rz¹ du zwi¹z ku z dnia 3 mar ca 2002 r. o uchwa le niu
re gu la mi nów: przy zna wa nia li cen cji sê dziow skich, przy zna wa nia li cen cji
za wo dni czych, przy zna wa nia li cen cji in struk tor skich i tre ner skich, oraz wy -
ma gañ na stop nie JI.

W zwi¹z ku z do pe³ nie niem tych wy mo gów Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty -
ki Za rz¹d PZWS jest prze ko na ny, ¿e usta ³y przy czy ny wszczê cia pro ce du ry
po zba wia j¹ cej pra wa do uzy s ka nia do ta cji bu d¿e to wej przez okres trzech lat
w try bie art. 145 ust. 6 usta wy o fi nan sach pub li cz nych – Dz. U. z 2005 r.
nr 249 poz. 2104 ze zmia na mi – oraz roz wi¹ za nia czy wstrzy ma nia umo wy
nr 37/62/DSKM/B z dnia 24 sty cz nia 2008 r. na re a li za cjê za dañ w za kre sie 
spor tu kwa li fi ko wa ne go do fi nan so wa nych z bu d¿e tu pañ stwa, co by ³o su ge -
ro wa ne we wspo mnia nym piœ mie dy rek to ra To ma sza Mar cin kow skie go.

Pol ski Zwi¹ zek Wu Shu po mi mo bra ku œrod ków fi nan so wych w mie -
si¹ cach ma ju i czer wcu prze pro wa dzi³ zgo d nie z pla nem na stê pu j¹ ce im pre -
zy: XII Miê dzy na ro do wy Ot war ty Pu char Pol ski Wus hu w dniach 16–18 ma ja
w War sza wie, IV Mi strzo stwa Pol ski Wus hu Ju nio rów i XIV Mi strzo stwa Pol -
ski Wus hu Se nio rów w dniach 7–8 czer wca w War sza wie, wy jazd re pre zen -
ta cji Pol ski wus hu na miê dzy na ro do wy tur niej do Oren se w Hi szpa nii
w dniach 7–8 czer wca, kon sul ta cje i se mi na ria z tre ne ra mi ChRL i obo zy
szko le nio we w War sza wie, Kra ko wie i Rad li nie, kurs in struk to rów spor tu
wus hu, maj – czer wiec, War sza wa i Kra ków, a obe c nie, w dniach 21–27 czer wca
2008 r., trwa j¹ dwa obo zy szko le nio we dla kad ry Pol ski wus hu z tre ne ra mi
z ChRL w Szczyr ku i Ustrzy kach Dol nych.

Ze wzglê du na przed sta wio ne fak ty zwra ca my siê do Pa na Mi ni stra
z up rzej m¹ pro œb¹ o prze la nie za leg ³ych transz, zgo d nie z umo w¹
nr 37/62/DSKM/B, za mie si¹ ce maj (69 ty siê cy z³) i czer wiec (46 ty siê cy
750 z³) oraz wstrzy ma nie pro ce du ry po zba wia j¹ cej PZWS pra wa do uzy s ka -
nia do ta cji bu d¿e to wej.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma ciej Grub ski
Jan Olech
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OdpowiedŸ

War sza wa, 22 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to rów Ma cie ja Grub skie go i Ja na 

Ole cha pod czas 14. Po sie dze nia Se na tu RP w dniu 26 czer w ca 2008 ro ku prze ka za ne
pi s mem z dnia 3 lip ca 2008 r. (sygn. BSP/DSK-043-626/08), up rzej mie in for mu jê, i¿
wy ra zi ³em zgo dê na dal sze fi nan so wa nie za dañ Pol skie go Zwi¹z ku Wus hu zgo d nie
z umo w¹ nr 37/62/DSKM/B z dnia 24 sty cz nia 2008 r.

Je d no cze œ nie, pra g nê po in for mo waæ, ¿e w dniu 7 lip ca 2008 r. zo sta ³a prze ka za na
Pol skie mu Zwi¹z ko wi Wus hu kwo ta 158.750 z³.

Z po wa ¿a niem
Miros³aw Drzewiecki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go
oraz se na to ra Ja na Ole cha

skie ro wa ne do mi ni stra ob ro ny na ro do wej Bog da na Kli cha

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z pla no wa nym za ko ñ cze niem mi sji w Ira ku w pa Ÿ dzier ni ku

bie ¿¹ ce go ro ku zwra ca my siê do Pa na Mi ni stra z py ta niem, ja kie pla ny wo bec
t³u ma czy na ro do wo œci irac kiej, któ r zy pra co wa li na rzecz kon tyn gen tu pol skie -
go, ma Mi ni ster stwo Ob ro ny Na ro do wej. Czy za pla no wa no ewen tu al n¹ ewa -
ku a cjê irac kich t³u ma czy i ich ro dzin i czy w³a dze pol skie bio r¹ pod uwa gê
umo ¿ li wie nie im osie d le nia siê w Pol sce?

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma ciej Grub ski
Jan Olech

Od po wie dŸ

War sza wa, 2008.07.23

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Ma cie ja Grub skie go

i Pa na Se na to ra Ja na Ole cha pod czas 14. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol -
skiej w dniu 26 czer w ca 2008 r. do ty cz¹ ce pl a nów Mi ni ster stwa Ob ro ny Na ro do wej wo -
bec t³u ma czy na ro do wo œci irac kiej, któ r zy pra co wa li na rzecz Pol skie go Kon tyn gen tu
Woj sko we go w Ira ku (BPS/DSK-043-617/08), up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu -
j¹ cych wy ja œ nieñ:

Za rz¹ dze niem Nr 56 Pre ze sa Ra dy Mi n i s trów z dnia 28 ma ja 2008 r. w spra wie Miê -
dzy re sor to we go Ze spo ³u do Op ra co wa nia Rz¹ do we go Pro gra mu Po mo cy Cu dzo ziem com
i In nym Oso bom Wspó³ pra cu j¹ cym z Pol ski mi Kon tyn gen ta mi Woj sko wy mi oraz Kon tyn -
gen ta mi Po li cyj ny mi i Stra ¿y Gra ni cz nej Wy dzie lo ny mi do Re a li za cji Za dañ po za Gra ni ca -
mi Pa ñ stwa po wo ³a ny zo sta³ miê dzy re sor to wy ze s pó³, w ce lu op ra co wa nia sto so w ne go
pro gra mu po mo cy. Mi ni ster Ob ro ny Na ro do wej upo wa ¿ ni³ Pod se kre ta rza Sta nu ds. Po li -
ty ki Ob ron nej do prze wo d ni cze nia pra com zwi¹ za nym z op ra co wa niem pro gra mu.

Pro jekt pro gra mu obe c nie znaj du je siê w fa zie uz go d nieñ miê dzy re sor to wych. Po
ich prze pro wa dze niu zo sta nie skie ro wa ny pod ob ra dy Ra dy Mi ni strów, w ce lu je go
osta te cz nej ak cep ta cji.

Pro gram w za ³o ¿e niu ma kom plek so wo roz wi¹ zaæ kwe stiê po mo cy cu dzo ziem com
wspó³ pra cu j¹ cym z kon tyn gen ta mi woj sko wy mi. Nie kon cen tru je siê wiêc tyl ko na
przy pad ku irac kim, ale za k³a da udzie le nie ta kiej po mo cy ta k ¿e w od nie sie niu do in -
nych mi sji. Do dat ko wo pro jekt prze wi du je przy zna nie jej ró w n ie¿ oso bom wspó³ pra cu -
j¹ cy mi z kon tyn gen ta mi wy sta wia ny mi przez Po li cjê czy Stra¿ Gra ni cz n¹.

W pro jek cie pro gra mu prze wi dzia ne s¹ zró¿ ni co wa ne for my po mo cy. Za k³a da siê
m.in.:

— wy p³a tê je d no ra zo wej za po mo gi, któ ra ma umo ¿ li wiæ u³o ¿e nie so bie ¿y cia przez
oso bê wspó³ pra cu j¹ c¹, bez po trze by wy jaz du z kra ju;
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— wy p³a tê je d no ra zo wej za po mo gi oraz po moc w prze sie d le niu siê do wy bra ne go pa --
ñ stwa w re gio nie, co jest wa ¿ ne ze wzglê du na bli s koœæ kul tu ro w¹;

— ewa ku a cjê do Pol ski i udzie le nie po mo cy w myœl po sta no wieñ sto so w nych ustaw –  
usta wy z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo ³e cz nej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.
728), usta wy z dnia 13 czer w ca 2003 r. o cu dzo ziem cach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694 ze zm.), usta wy z dnia 13 czer w ca 2003 r. o udzie la niu cu dzo ziem com
ochro ny na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695
ze zm.).

Wpro wa dze nie w ¿y cie pro gra mu bê dzie re a li za cj¹ z³o ¿o nych pu b li cz nie de kla ra cji
przed sta wi cie li naj wy ¿ szych w³adz pa ñ stwo wych, i¿ oso by wspó³ pra cu j¹ ce z pol ski mi
kon tyn gen ta mi woj sko wy mi nie zo sta n¹ po zo sta wio ne bez po mo cy ze stro ny Rze czy po -
spo li tej Pol skiej.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy ja œ nie nia wy ra ¿am na dzie jê, ¿e uz na je Pan Mar sza ³ek
za wy star cza j¹ ce.

Z po wa ¿a niem
w z. MINISTRA
Czes ³aw Pi¹ tas
Se kre tarz Sta nu
ds. Spo ³e cz nych i Pro fe sjo na li za cji
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Gru sz czy ñ skie go

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê z pro œb¹ o pod jê cie zde cy do wa nych dzia ³añ zmie rza j¹ cych

do wy da nia zgo dy na im port in ter wen cyj ny szcze pion ki dla zwie rz¹t fu ter ko -
wych. Je dy ny w tej chwi li pro du cent szcze pion ki, fir ma IDT, nie jest w sta nie
za spo koiæ ci¹g le ro s n¹ ce go za po trze bo wa nia na ten pro dukt, a brak od po wie dniej
ilo œci szcze pio nek wp³y wa na op ³a cal noœæ pra cy w tym spe c jal nym dzia le
pro duk cji rol nej.

Pol ska ho dow la zwie rz¹t fu ter ko wych znaj du je siê obe c nie na czo ³o wym
miej scu w Eu ro pie, ta ga ³¹Ÿ na szej pro duk cji rol nej roz wi ja siê dy na mi cz nie.
Gdy ob ser wu je my g³oœ ne pro te sty rol ni ków, ho dow ców in nych grup zwie rz¹t
zwi¹ za ne z bra kiem op ³a cal no œci ich pro duk cji, za sa dne wy da je siê udzie le -
nie tym oso bom wspar cia po przez in ter wen cyj ny im port szcze pio nek. Brak
od po wie d nich de cyz ji  w tym za kre sie mo ¿e przy czy niæ siê do bra ku op ³a cal -
no œci pra cy w ko lej nym dzia le pro duk cji rol nej, co w moim prze ko na niu wy -
wo ³a ne ga ty wne skut ki.

Z po wa ¿a niem
Piotr Gru sz czyñ ski

Od po wie dŸ

War sza wa, 31 lip ca 2008 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w na Pa ni Mar sza ³ek,
w zwi¹z ku z na de s³a nym przy piœ mie z dnia 3 lip ca 2008 r., znak

BPS/DSK-043-597/08 oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra Pio tra Gru sz czyñ skie go w spra -
wie „wy da nia zgo dy na im port in ter wen cyj ny szcze pion ki dla zwie rz¹t fu ter ko wych”,
up rzej mie in for mu jê co na stê pu je:

W dniu 26 lu te go 2008 r. Pol ski Zwi¹ zek Ho d ow ców i Pro du cen tów Zwie rz¹t Fu ter -
ko wych zw ró ci³ siê do Mi ni stra Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi o wy ra ¿e nie zgo dy na im port
z Fe de ra cji Ro syj skiej 4 mi lio nów da wek szcze pion ki BIO NOR – DPAB prze ciw ko bo tu li z -
mo wi, pseu do mo na do zie, par wo wi ro zie, i no s ów ce dla no rek i li sów pro du ko wa nej przez
fir mê Bio centr, któ ra nie jest do pu sz czo na do ob ro tu na ob sza rze Unii Eu ro pej skiej.

Mi ni ster stwo Rol ni c twa po za siê g niê ciu opi nii G³ó w ne go Le ka rza We te ry na rii oraz
po kon sul ta cji z Pa ñ stwo wym In sty tu tem We te ry na ryj nym – Pa ñstwo wym In sty tu tem
Ba daw czym w Pu ³a wach, nie wy ra zi ³o zgo dy na im port do ce lo wy ww. szcze pion ki,
z uwa gi na brak do ku men ta cji po twier dza j¹ cej jej bez pie cze ñ stwo i sku te cz noœæ. Je d -
no cze œ nie po in for mo wa no PZHi PZF o uwa run ko wa niach pra w nych w tym za kre sie,
a w szcze gól no œci, ¿e zgo d nie z art. 4 ust. 4 usta wy z dnia 6 wrze œ nia 2001 r. – Pra wo
far ma ceu ty cz ne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 217), nie do pu sz cza siê do ob ro tu pro du k -
tów le cz ni czych, któ re z uwa gi na bez pie cze ñ stwo ich sto so wa nia oraz wiel koœæ im por -
tu po win ny byæ do pu sz czo ne do ob ro tu zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi.

Po nad to up rzej mie in for mu jê, ¿e dnia 15 kwiet nia 2008 r. w Mi ni ster stwie Rol ni c -
twa i Roz wo ju Wsi od by ³o siê spot ka nie, w trak cie któ re go usta lo no, ¿e Pol ski Zwi¹ zek
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Ho dow ców i Pro du cen tów Zwie rz¹t Fu ter ko wych zwró ci siê z za py ta niem o mo ¿ li woœæ
za ku pu do pro du cen tów szcze pio nek, któ re s¹ do pu sz czo ne w je d nym z kra jów Unii
Eu ro pej skiej.

Dnia 22 ma ja 2008 r. Pol ski Zwi¹ zek Ho dow ców i Pro du cen tów Zwie rz¹t Fu ter ko -
wych zwró ci³ siê z po no w n¹ pro œb¹ o wy ra ¿e nie zgo dy na im port szcze pion ki BIONOR-
DPAB, Mi ni ster stwo pod trzy ma ³o swo je sta no wi s ko.

W dniu 2 lip ca br. Pol ski Zwi¹ zek Ho d ow ców i Pro du cen tów Zwie rz¹t Fu ter ko wych
zg³o si³ za in te re so wa nie im por tem do ce lo wym szcze pion ki Di stox Plus fir my Sche r ing – 
Plough pro du ko wa nej w Sta nach Zje d no czo nych i do pu sz czo nej do ob ro tu w Hi sz pa nii.

W dniu 10 lip ca 2008 r. w Mi ni ster stwie Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi od by ³o siê spo t -
ka nie Pa na Mi ni stra Ka zi mie rza Ploc ke z Pa nem Se na to rem Pio trem Gru sz czy ñ skim,
przed sta wi cie la mi Pol skie go Zwi¹z ku Ho dow ców i Pro du cen tów Zwie rz¹t Fu ter ko -
wych, G³ó w ne go Le ka rza We te ry na rii oraz De par ta men tu Bez pie cze ñ stwa ¯y w no œci
i We te ry na rii. W trak cie spo t ka nia szcze gó ³o wo omó wio no za sa dy i uwa run ko wa nia
pra w ne im por tu do ce lo we go w kon te k œ cie wy ra ¿e nia zgo dy na im port „in ter wen cyj ny”
szcze pion ki dla zwie rz¹t fu ter ko wych.

Obe c nie Mi ni ster stwo ocze ku je na prze s³a nie nie zbê d nych do ku men tów umo ¿ li -
wia j¹ cych wy st¹ pie nie do Mi ni stra Zdro wia o wy ra ¿e nie zgo dy na im port do ce lo wy
szcze pion ki Di stox Plus fir my Sche r ing – Plough pro du ko wa nej w Sta nach Zje d no czo -
nych.

Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Ma r ian Za lew ski
Podsekretarz Stanu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Gru sz ki

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Pa ni Mi n i s ter!
W oœ wiad cze niu prag nê od nieœæ siê do osta t nich wy da rzeñ zwi¹ za nych

z eg za mi na mi ma tu ral ny mi oraz gim naz jal ny mi.
W wie lu roz mo wach z na u czy cie la mi i u cz nia mi na te mat ma tu ry z jê zy ka

pol skie go us ³y sza ³em, ¿e b³ê dem jest sto so wa nie klu cza ma tu ral ne go przy
oce nie te go przed mio tu.

Wpro wa dzo ny sche mat po wo du je, ¿e m³o dzie¿ ogra ni cza siê je dy nie do
czy ta nia stre sz czeñ lek tur, a oso by am bit ne i twór cze, wy cho dz¹ ce po za
klucz, za gro ¿o ne s¹ oce n¹ pra cy o szcze gól nych wa lo rach, za co mo g¹ uzy s -
kaæ ma ³¹ li cz bê pun któw.

Zga dzam siê, ¿e klucz u³at wia stan da ry za cjê oce ny u cz niów w ca ³ej Pol -
sce, ale z dru giej stro ny bez na le ¿y tej dba ³o œci o jê zyk pol ski, bez wzbo ga ca -
nia go o lek tu rê li te ra tu ry, jê zyk ten zna cz nie zu bo ¿e je.

Ko lej na kwe stia to b³ê dy, któ re po ja wi ³y siê w te stach eg za mi na cyj nych
w ar ku szach z ma te ma ty ki i w czê œci ar ku szy eg za mi nu gim naz jal ne go, z po -
wo du któ rych zda j¹ cy utra ci li kil ka na œcie pun któw. Spra wa wy jaœ nia na jest
przez po szcze gól ne ko mi sje eg za mi na cyj ne. Uwa ¿am, ¿e ar ku sze eg za mi na -
cyj ne po win ny byæ bu do wa ne z naj wy ¿ sz¹ uwa g¹ przez spe cja li stów i do sto -
so wa ne do po zio mu zda j¹ cych.

Bul wer su j¹ cy jest fakt, ¿e do sz³o do po my³ ki dru kar skiej w czê œci ar ku -
szy gim naz jal nych. Pro szê o wy jaœ nie nie tej sy tua cji, a je ¿e li by ³a to ewi den tna 
wi na dru kar ni, to ja kie po nios ³a ona kon sek wen cje.

Re a su mu j¹c, stwier dzam, ¿e te go ro cz ne eg za mi ny ma tu ral ne i gim naz jal -
ne s¹ po ra¿ k¹ mi ni ster stwa i oby po da nie siê do dy mi sji sze fa Cen tral nej Ko -
mi sji Eg za mi na cyj nej nie by ³o je dy nym roz wi¹ za niem opi sa nej sy tua cji.

Z po wa ¿a niem
Ta de usz Gru sz ka

Od po wie dŸ

War sza wa, 2008.07.18

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze ka za ne pi s mem BPS/DSK-043-631/08 z dnia 3 lip ca 2008

ro ku oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Ta de u sza Gru sz kê w spra wie eg za mi -
nów ma tu ral nych i gim na z jal nych up rzej mie wy ja œ niam, co na stê pu je:

Ce lem wpro wa dze nia eg za mi nów ze w nê trz nych by ³o stwo rze nie wa run ków s³u -
¿¹ cych sy s te ma ty cz ne mu roz po z na wa niu i mo ni to ro wa niu, w ska li ogól no pol skiej
i we d³ug je d na ko wych kry te riów (stan dar dów wy ma gañ), efek ty w no œci na u cza nia na
da nym eta pie edu ka cyj nym w od nie sie niu do pra cy sa mej szko ³y oraz w od nie sie niu do 
wia do mo œci i umie jêt no œci na by tych przez u cz niów. Sy s tem op ra co wy wa nia wy ni ków
eg za mi nów ze w nê trz nych, jak te¿ ko mu ni ko wa nie wy ni ków ule ga j¹ ci¹g ³ym zmia nom,
s¹ uspra w nia ne i do sko na lo ne. Po wsze ch ne i obo wi¹z ko we eg za mi ny ze w nê trz ne po -
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zwa la j¹ na po ró w na nie osi¹g niêæ u cz niów da nej szko ³y z osi¹g niê cia mi u cz niów in nych 
szkó³. Ana li za wy ni ków eg za mi nów po zwa la oce niæ, jak gim na z ja li œ ci i ma tu rzy œci, któ -
rzy przy st¹ pi li do eg za mi nów, opa no wa li umie jêt no œci okre œ lo ne w stan dar dach wy -
ma gañ eg za mi na cyj nych.

Ter min „klucz ma tu ral ny” jest wpro wa dza j¹ cym w b³¹d ter mi nem pub li cy sty cz -
nym. Przy spraw dza niu prac pi sem nych z jê zy ka pol skie go eg za mi na to rzy sto su j¹ kry -
te ria oce nia nia, z któ rych naj wa¿ niej szym jest zgo d noœæ pra cy z te ma tem.

Kry te ria oce nia nia do ty cz¹ 4 ele men tów:
1. Wstêp ne go roz po z na nia ut wo ru,
2. Czê œci ana li ty cz nej, któ ra jest wstê pem do in ter pre ta cji,
3. Czê œci in ter pre ta cyj nej, któ ra w kry te riach oce nia nia jest za w sze przy k³a d o wa.

Eg za mi na tor za w sze oce nia ta k¹ tre œæ pra cy, ja k¹ na da³ jej zda j¹ cy. In ter pre ta cja 
ma tu rzy sty mo ¿e byæ zu pe³ nie ró¿ na w sto sun ku do przy k³a d o wej. Wy pra co wa --
nie ma tu ral ne mu si byæ zgo d ne z te ma tem,

4. Wnio s ków (pod su mo wa nia), któ re mu sz¹ byæ zgo d ne z te ma tem i wy ni kaæ z to ku
my œ lo we go, któ ry prze pro wa dzi³ uczeñ.

Wszy s t kie kry te ria od no sz¹ siê do czyn no œci wska za nych w te ma cie
(analityczno-interpretacyjnych) i do ty cz¹ ich wy ko na nia. Ni gdy w kry te riach nie by ³o
mo wy o s³owach–kluczach. Ni gdy oce na pra cy nie za le ¿a ³a od te go, czy ma tu rzy sta u¿y³ 
kon kret nych sfor mu ³o wañ, czy nie. Prze ci w nie, eg za mi na to rów uczu la siê na to, ¿e da -
na czyn noœæ (np. zin ter pre to wa nie me ta fo ry cz nych zna czeñ sce ny przed sta wio nej
w tek œ cie) mo ¿e w pra cach ma tu rzy stów wy ra ziæ siê w ró¿ ny spo sób. Na le ¿y pod kreœ liæ, 
¿e pra ce po nad prze ciêt ne, o szcze gól nych wa lo rach tre œci, sty lu, jê zy ka, s¹ przez eg za -
mi na to rów do ce nia ne, prze wi dzia ny mi na to, do dat ko wy mi pun kta mi.

Je dno czeœ nie war to zwró ciæ uwa gê na fakt, i¿ ukie run ko wa nie ma tu rzy stów przez
pre cy zyj nie sfor mu ³o wa ny te mat za da nia i ko nie cz noœæ wy ko rzy sta nia do ³¹ czo nych
Ÿró de³ spra wia, ¿e mo¿ li we jest okreœ le nie ogól nych kry te riów oce nia nia, wska za nie
przy k³a do wych od po wie dzi. Obo wi¹ zu je ogól na za sa da, ¿e ka ¿ da po pra w na od po wiedŸ
jest ak cep to wa na i ma tu rzy sta otrzy mu je za ni¹ od po wie d ni¹ li cz bê pun któw.

Prag nê za zna czyæ, ¿e pol scy eg za mi na to rzy s¹ bar dzo do b rze przy go to wa ni do swo -
jej pra cy, sta no wi¹ eli tê za wo du. Wpi sa nie do re je stru eg za mi na to rów mu si byæ po -
prze dzo ne szko le nia mi po twier dza j¹ cy mi kwa li fi ka cje do kry te rial ne go oce nia nia prac
eg za mi na cyj nych. W cza sie ka ¿ dej se sji eg za mi na to rzy s¹ do dat ko wo szko le ni, jak oce -
niaæ roz wi¹ za nia za dañ ma tu ral nych. Eg za mi na to rzy pra cu j¹ w ze spo ³ach, ma j¹ wiêc
mo¿ li woœæ ci¹g ³ej kon sul ta cji, co zwiêk sza rze tel noœæ i po ró wny wal noœæ oce nia nia. Na
bie ¿¹ co, w przy pad ku ka ¿ dej pra cy ma tu ral nej, spraw dza na jest pra wid ³o woœæ za sto -
so wa nia ogól no pol skich kry te riów oce nia nia. Pra ca ze spo ³o wa i we ry fi ka cja oce ny ka ¿ -
dej pra cy ma tu ral nej to do ro bek pol skie go sy s te mu, da j¹ cy mu prze wa gê nad
roz wi¹ za nia mi sto so wa ny mi w in nych kra jach (np. w Wiel kiej Bry ta nii eg za mi na to rzy
nie pra cu j¹ w ze spo ³ach).

No wa ma tu ra ob jê ³a ju¿ wszy s t kich ab sol wen tów szkó³ po nad gim naz jal nych
(w 2005 –  li cea, w 2006 –  te chni ka, w 2007 –  li cea i te chni ka uzu pe³ nia j¹ ce). Do œwiad -
cze nia ka ¿ dej se sji eg za mi na cyj nej s¹ wy ko rzy sty wa ne do do sko na le nia sy s te mu eg za -
mi nów. Roz sze rza ny jest za kres szko leñ pra co wni ków i wspó³ pra co wni ków sy s te mu
eg za mi na cyj ne go, w tym eg za mi na to rów.

Sy s tem oce nia nia prac ma tu ral nych z jê zy ka pol skie go, uw zglê dnia j¹ cy do œwiad -
cze nia z po prze d nich se sji, do sko na lo ny jest w spo sób usta wi cz ny. Na le ¿y pod kreœ liæ,
¿e wraz z na by wa niem do œwiad czeñ, eg za mi na to rzy po lo ni œci co raz bar dziej iden ty fi -
ku j¹ siê z przy jê tym sy s te mem oce nia nia prac.

Nie w¹t pli wie ka ¿ da, na wet mi ni mal na zmia na re gu³ oce nia nia, mu si byæ sta ran nie
przy go to wa na i wdro ¿o na. O ka ¿ dej zmia nie na le ¿y po in for mo waæ u cz niów dwa la ta
przed eg za mi nem ma tu ral nym.

Zmia ny w sy s te mie oce nia nia ma tur nie mo g¹ mieæ cha rak te ru re wo lu cyj ne go, nie
mo g¹ za gro ziæ po ró wny wal no œci oce nia nia, nie mo g¹ spo wo do waæ zmniej sze nia po -
czu cia bez pie czeñ stwa i za u fa nia ma tu rzy stów, któ rzy dziœ mo g¹ byæ pe w ni, ¿e ich pra -
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ce bê d¹ oce nia ne rze tel nie i po ró wny wal nie, z za sto so wa niem ogól no pol skich
kry te riów.

W zwi¹z ku z po ja wia j¹ cy mi siê in for ma cja mi o nie w³a œci wie zszy tych ar ku szach
wer s ji „B” czê œci ma te ma tycz no-przy rod ni czej eg za mi nu gim na z jal ne go, prze pro wa -
dzo no do ra Ÿ n¹ kon tro lê w Cen tral nej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej. Kon tro la do ty czy ³a pro -
ce su przy go to wy wa nia ma te ria ³ów do eg za mi nu gim na z jal ne go w la tach 2006–2008,
a w szcze gól no œci nad zo ru Cen tral nej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej nad pro ce sem przy go to -
wy wa nia, wy twa rza nia i dys try bu cji ar ku szy gim na z jal nych. Z in for ma cji uzy s ka nych
od Pa ni Ma rii Mag dziarz, pe³ ni¹ cej w trak cie kon tro li obo wi¹z ki Dy rek to ra Cen tral nej
Ko mi sji Eg za mi na cyj nej wy ni ka, ¿e do ko na no prze gl¹ du ar ku szy eg za mi na cyj nych
i spo œ ród li cz by 112 408 prac wy jê tych z ar chi wów okrê go wych ko mi sji eg za mi na cyj -
nych po pra wio no wy nik 501 u cz niom. Z ze sta wie nia da nych, ze bra nych na pod sta wie
in for ma cji z okrê go wych ko mi sji eg za mi na cyj nych, wy ni ka ta k ¿e, ¿e naj wiê cej po pra -
wio nych za œwiad czeñ wy da no w Okrê go wej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej w Gda ñ sku – 190
i w Okrê go wej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej w War sza wie – 185. W Okrê go wej Ko mi sji Eg za -
mi na cyj nej w Ja wo rz nie i we Wroc ³a wiu po prze gl¹ dzie wszy s t kich ar ku szy do ko na no
po pra wy i za œwiad cze nia, zaœ w OKE w £om ¿y nie za is t nia ³a po trze ba ko rek ty wy da -
nych u cz niom za œwiad czeñ.

Mi ni ster Edu ka cji Na ro do wej z uwa g¹ za po zna je siê z opi nia mi do ty cz¹ cy mi fun k -
cjo no wa nia sy s te mu eg za mi nów ze w nê trz nych, dla te go wszy s t kie zg³a sza ne su ge stie
zo sta n¹ roz pa trzo ne przy two rze niu b¹dŸ no we li za cji w³a œci wych ak tów pra w nych.
Oko li cz no œci, któ re za is t nia ³y w prze pro wa dza niu eg za mi nów w 2008 ro ku, ta k ¿e bê d¹
przed mio tem szcze gó ³o wej ana li zy.

Z po wa ¿a niem
w z. MINISTRA
Kry sty na Szu mi las
Sekretarz Stanu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ka zi mie rza Ja wor skie go

 skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Ja ko cz³o nek se nac kiej Ko mi sji Ro dzi ny i Po li ty ki Spo ³e cz nej prag nê za -

py taæ Pa na Mi ni stra o po li ty kê Ra dy Mi ni strów zmie rza j¹ c¹ do za spo ko je nia
po trzeb mie sz ka nio wych oby wa te li.

Wspar cie roz wo ju bu do wni ctwa so cjal ne go i po pie ra nie dzia ³añ oby wa te -
li zmie rza j¹ cych do uzy s ka nia w³a s ne go mie sz ka nia jest obo wi¹z kiem w³adz 
pub li cz nych, o czym sta no wi nor ma art. 75 ust. 1 Kon sty tu cji RP. Mie sz ka nie
ma cha rak ter szcze gól ny, na le ¿y do dóbr nie zbê d nych dla eg zy sten cji ka ¿ de -
go cz³o wie ka, wa run ku je za spo ko je nie je go ele men tar nych po trzeb so cjal no -
-by to wych, ró w nie¿ mo ¿e sta no wiæ prze s³an kê re a li za cji po trzeb wy ¿ sze go
rzê du. Szcze gól ny cha rak ter mie sz ka nia wy ra ¿a siê nie tyl ko w je go fun kcjach.
Wy ni ka tak ¿e z fak tu, ¿e mie sz ka nie, choæ nie zbê d ne, na le ¿y do dóbr rzad -
kich i ko szto wnych, za ró wno w sen sie mo¿ li wo œci je go po zy s ka nia, jak i eks -
ploa ta cji. Kwe stia za spo ka ja nia po trzeb mie sz ka nio wych lu dno œci ma
wy miar spo ³e cz ny i go spo dar czy o cha rak te rze po nad cza so wym. Mie sz ka nie
uwa ¿a siê za pod sta wo w¹ po trze bê spo ³e cz n¹, od gry wa j¹ c¹ wa¿ n¹, wrêcz
cen tral n¹ ro lê w po li ty ce spo ³e cz nej i go spo dar czej pañstw.

Od cza su ak ce sji Rze czy po spo li tej Pol skiej do Wsp ól no ty Eu ro pej skiej ob ser -
wu je my nie u stan ny wzrost cen mie sz kañ i grun t ów pod za bu do wê mie sz ka nio -
w¹. Obe c nie, co pra w da, mo ¿ na do strzec ten den cjê nie zna cz ne go spad ku cen
na wtór nym ryn ku mie sz kañ, acz kol wiek ce ny dzia ³ek bu dow la nych sy s te ma -
ty cz nie wzra sta j¹. Nie bez zna cze nia jest ogó l ny wzrost cen, w pier w szej ko lej -
no œci na ar ty ku ³y spo ¿yw cze i pa li wa, in fla cja ce no wa, ró w n ie¿ co raz bar dziej
za cho waw cza po li ty ka ba n k ów w udzie la niu kre dy tów hi po te cz nych.

W sta bil nym de mo kra ty cz nym pa ñ stwie pra w nym to Ra da Mi ni strów jest pod -
mio tem pre de sty no wa nym w pier w szej ko lej no œci do wy stê po wa nia z ini cja ty w¹
usta wo daw cz¹, cho æ by przez fakt, ¿e dys po nu je fa cho wym za ple czem te chni cz -
nym i in te lek tu al nym ko nie cz nym do stwo rze nia pro j ek t ów ak tów pra w nych.

Li sta pro jek tów ustaw do ty cz¹ cych po li ty ki mie sz ka nio wej, ryn ku nie ru -
cho mo œci, bu do wni ctwa, pro po no wa nych przez Mi ni ster stwo In fra struk tu ry,
wy da je siê skrom na. Mo¿ na od nieœæ wra ¿e nie, ¿e obe c na Ra da Mi ni strów nie 
dys po nu je ja k¹ kol wiek stra te gi¹ do ty cz¹ c¹ bu do wni ctwa je dno ro dzin ne go
czy wspie ra nia bu do wni ctwa so cjal ne go. Wo bec te go prag nê Pa na Mi ni stra
za py taæ o le gis la cyj ne pla ny mi ni ster stwa do ty cz¹ ce za spo ka ja nia po trzeb
mie sz ka nio wych oby wa te li.

Pro szê Pa na Mi ni stra o od po wiedŸ.

Z po wa ¿a niem
Ka zi mierz Ja wor ski

Od po wie dŸ

War sza wa, 25 lip ca 2008 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
usto sun ko wu j¹c siê oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Ka zi mie rza Ja wor skie go

w spra wie dzia ³añ rz¹ du od no œ nie do za spo ko je nia po trzeb mie sz ka nio wych oby wa te li, 
prze ka za ne go pi s mem znak BPS/DSK-043-604/08, up rzej mie sk³a dam na stê pu j¹ ce
wy ja œ nie nia.
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Obe c ne dzia ³a nia rz¹ du skie ro wa ne s¹ przede wszy s t kim na lik wi da cjê na ros ³ych
na prze strze ni lat ba rier ad mi ni stra cyj nych, ogra ni cza j¹ cych mo¿ li woœæ od po wie d nie -
go wy ko rzy sta nia ju¿ is t nie j¹ ce go po ten cja ³u. Ko nie cz ne jest zra cjo na li zo wa nie pro ce -
su in we sty cyj ne go, a tak ¿e zwiêk sza nie ak ty w no œci sa mo rz¹ dów lo kal nych, któ rym
umo¿ li wia siê kreo wa nie no wych wa run ków roz wo ju zgo d nie z eu ro pej ski mi stan dar -
da mi. W tym kie run ku zmie rza, pod da ny obe c nie kon sul ta cjom spo ³e cz nym, pro jekt
usta wy o zmia nie usta wy Pra wo bu dow la ne, usta wy – o pla no wa niu i za go spo da ro wa -
niu prze strzen nym oraz nie któ rych in nych ustaw. Pro po no wa ne w nim roz wi¹ za nia
wzmoc ni¹ od dzia ³y wa nie sa mo rz¹ dów lo kal nych przede wszy s t kim w za kre sie usta la -
nia stan dar dów pro jek tów i ich lo ka li za cji, jak ró w nie¿ zwiê k szy udzia³ in we sto rów,
umo¿ li wia j¹c im ak ty w ny udzia³ w fi nan so wa niu re a li zo wa nych przed siêw ziêæ, z okreœ -
le niem op ³a cal nych dla stro ny pry wat nej i pub li cz nej za sad wspó³ pra cy. Wzmoc nie nie
ro li pla nu miej sco we go i usta le nie wskaŸ ni ków ur ba ni sty cz nych po zwo li na zna cz ne
up ro sz cze nie pro ce dur ad mi ni stra cyj nych, miê dzy in ny mi po przez re zyg na cjê z de cyz ji 
o po zwo le niu na bu do wê, a tak ¿e w spra wie po zwo le nia na u¿y t ko wa nie i za st¹ pie nie
ich od po wie d ni mi pro ce du ra mi re je stra cji. Tak zna cz¹ ce up ro sz cze nie, a w kon sek -
wen cji przy spie sze nie pro ce su in we sty cyj ne go, po win no przede wszy s t kim wp³y n¹æ na
bar dziej dy na mi cz ny roz wój bu do wni ctwa je dno ro dzin ne go.

Po li ty ka mie sz ka nio wa ju¿ od lat sta ³a siê do me n¹ w³adz lo kal nych, dla te go z bu d¿e -
tu pañ stwa na wspar cie mie sz kal ni ctwa prze zna cza ne s¹, w po ró w na niu z wy dat ka mi
je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, sto sun ko wo nie wiel kie œrod ki. Nie li cz¹c sta rych
zo bo wi¹ zañ bu d¿e to wych, ta kich jak re fun da cja pre mii gwa ran cyj nych i wy kup od se -
tek od kre dy tów mie sz ka nio wych, zde cy do wa na wiê k szoœæ œrod ków bu d¿e to wych
prze zna czo na jest na pro gra my mie sz ka nio we skie ro wa ne do ro dzin w trud nej sy tua cji
fi nan so wej. Do osób nie za mo¿ nych i œre dnio za mo¿ nych skie ro wa ne s¹ trzy pro gra my – 
wszystkie s¹ mo ni to ro wa ne i stop nio wo udos ko na la ne. Naj wiê k szych zmian wy ma ga,
dzia ³a j¹ cy naj d³u ¿ej, bo od po nad 12 lat, pro gram spo ³e cz ne go bu do wni ctwa czyn szo -
we go. W tym okre sie zna cz nie zmie ni ³y siê uwa run ko wa nia eko no mi cz ne i spo ³e cz ne,
oto cze nie re gu la cyj ne, sto pieñ roz wo ju in sty tu cji fi nan so wych, dy na mi ka ryn ku nie ru -
cho mo œci, aspi ra cje oby wa te li itp. Po nad to zi den ty fi ko wa no sze reg ba rier roz wo ju
w sa mej kon struk cji pro gra mu, przede wszy s t kim w je go zbyt nim uza le¿ nie niu od
mo¿ li wo œci fi nan so wa nia z bu d¿e tu pañ stwa. Dla te go wy da je siê, ¿e nad szed³ czas na
pe w n¹ mo dy fi ka cjê pro gra mu. Ma j¹c œwia do moœæ po wa¿ nych roz bie¿ no œci w ra mach
œro do wisk za an ga ¿o wa nych w bu do wni ctwo spo ³e cz ne (in we sto rów, na jem ców, sa mo -
rz¹ dów) Mi ni ster stwo In fra struk tu ry przed sta wi w naj bli¿ szych mie si¹ cach za ³o ¿e nia
zmian w obe c nie obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sach re gu lu j¹ cych bu do wni ctwo spo ³e cz ne.

Od 2004 r. pa ñ stwo wspie ra sa mo rz¹ dy gmin ne (a od 2007 r. ta k ¿e or ga ni za cje
spo ³e cz ne) do ta cja mi na bu do wê mie sz kañ dla osób naj u bo ¿ szych (usta wa z 8 gru d nia
2006 r. o fi nan so wym wspar ciu two rze nia lo ka li so cjal nych, mie sz kañ chro nio nych,
noc le go w ni i do m ów dla bez dom nych – Dz. U. Nr 251, poz. 1844) i osób znaj du j¹ cych siê 
w szcz e gól nie ciê ¿ kiej sy tu a cji ¿y cio wej (mie sz ka nia chro nio ne). Do ta cje udzie la ne s¹
ze œrod k ów Fun du szu Do p³at w BGK, za si la ne go œrod ka mi fi nan so wy mi po cho dz¹ cy mi 
z bu d¿ e tu. Wspar cie otrzy mu j¹ przed siê w ziê cia po le ga j¹ ce za ró wno na bu do wie, jak
i za ku pie i re mon cie mie sz kañ na ryn ku wtó r nym a ta k ¿e ad ap ta cje bu dy n k ów nie mie -
sz kal nych na mie sz kal ne. Obe c ne za sa dy udzie la nia fi nan so we go wspar cia fun k cjo nu j¹
od 2007 r. Pa ñ stwo do fi nan so wu je czê œæ ko s z tów in we sty cji – w za le ¿ no œci od ro dza ju
przed siê w ziê cia wspar cie to mo ¿e siê gaæ od 20% do 40%. W ce lu lep sze go do sto so wa -
nia pro gra mu do po li ty ki mie sz ka nio wej gmin przy go to wy wa na jest obe c nie no we li za -
cja usta wy, do pu sz cza j¹ ca prze zna cze nie œrod ków Fun du szu Do p³at ró w ni e¿ na
bu do wê przez gmi ny mie sz kañ nie bê d¹ cych mie sz ka nia mi so cjal ny mi, pod wa run kiem 
wy go spo da ro wa nia, z po sia da ne go za so bu mie sz kañ so cjal nych, o nie  mniej szej li cz bie 
i su ma ry cz nej po wie rzch ni. Na uzu pe³ nie nie ko mu nal ne go za so bu mie sz kañ so cjal -
nych mo g¹ byæ te¿ prze zna czo ne œrod ki z fun du szy struk tu ral nych UE, je ¿e li mie sz ka -
nia ta kie po wsta n¹ w wy ni ku „re no wa cji i ad ap ta cji bu dy n k ów is t nie j¹ cych
sta no wi¹ cych w³a s noœæ w³adz pu b li cz nych lub w³a s noœæ pod mio tów dzia ³a j¹ cych w ce -
lach nie za rob ko wych”. W tym osta t nim przy pad ku roz wi¹ za nia mo ty wu j¹ ce gmi ny do
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po zy s ki wa nia mie sz kañ so cjal nych przy wy ko rzy sta niu œr od ków Eu ro pej skie go Fun -
du szu Roz wo ju Re gio nal ne go okre œ la ne s¹ bez po œre d nio przez sa mo rz¹ dy wo je wództw
w Re gio nal nych Pro gra mach Ope ra cyj nych na la ta 2007–2013.

Od po nad ro ku fun kcjo nu je te¿ pro gram u³at wia j¹ cy na by cie skrom ne go mie sz ka -
nia œre dnio za mo¿ nym ro dzi nom, któ re je dnak zde cy du j¹ siê na pod jê cie wy si³ ku sp³a -
ca nia kre dy tu. Pro gram ten wpro wa dzi ³a usta wa z 8 wrzeœ nia 2006 ro ku o fi nan so wym 
wspar ciu ro dzin w na by wa niu w³a s ne go mie sz ka nia (Dz. U. Nr 183, poz. 1354 ze zm.).
Po moc pañ stwa sta no wi¹ do p³a ty do op ro cen to wa nia kre dy tu, udzie la ne przez pier wszych
8 lat sp³a ty, w wy so ko œci 50% kwo ty od se tek okreœ lo nych w opar ciu o kal ku la cyj n¹
sto pê pro cen to w¹ (WI BOR 3M + 2 pkt proc.) – ob ni ¿e nie co naj mniej o po ³o wê op ro cen -
to wa nia ryn ko we go. Kre dy ty udzie la ne s¹ w wa lu cie pol skiej (brak ry zy ka zmia ny kur -
su wa lut), na mie sz ka nie lub dom je dno ro dzin ny o po wie rzchni od po wie d nio do 75 m

2

i 140 m
2
 (prze wi dzia ne s¹ te¿ ogra ni cze nia ko szto we).

Wa¿ nym pro gra mem ge ne ru j¹ cym no we in we sty cje na ryn ku mie sz ka nio wym jest
wspie ra nie dzia ³añ zwi¹ za nych z po pra w¹ sta nu te chni cz ne go za so bów mie sz ka nio -
wych. Za kres fun kcjo nu j¹ cej od 1998 ro ku usta wy o wspie ra niu przed siêw zi¹æ ter mo -
mo der ni za cyj nych po wi nien siê nie d³u go zwiê k szyæ o mo¿ li woœæ wy ko ny wa nia kom plek -
so wych re mon tów wie lo ro dzin nych bu dyn ków mie sz kal nych zbu do wa nych przed ro -
kiem 1961. Po zwo li to na stop nio w¹ lik wi da cjê wie lo let nich za nie dbañ re mon to wych
spo wo do wa nych przede wszy s t kim sto so wa niem za ni ¿o nych czyn szów w za so bach ko -
mu nal nych i pry wat nych. Rz¹ do wy pro jekt usta wy o wspie ra niu ter mo mo der ni za cji i re -
mon tów (druk nr 21) zo sta³ skie ro wa ny do Se jmu w po ³o wie mar ca br.

Mo¿ li woœæ pro wa dze nia bar dziej ela sty cz nej po li ty ki mie sz ka nio wej da je gmi nom usta -
wa o nie któ rych for mach po pie ra nia bu do wni ctwa mie sz ka nio we go po zwa la j¹c kre dy to waæ
zbro je nie grun tów pod bu do wni ctwo mie sz ka nio we. Osta t nia no we li za cja roz po rz¹ dze nia
Mi ni stra In fra struk tu ry z 7 li s to pa da 2007 r. w spra wie wa run ków i try bu udzie la nia kre dy -
tów i po ¿y czek ze œrod ków Kra jo we go Fun du szu Mie sz ka nio we go oraz nie któ rych wy ma gañ 
do ty cz¹ cych lo ka li i bu dyn ków fi nan so wa nych przy udzia le tych œrod ków (Dz. U. Nr 212,
poz. 1556) zwiê k szy ³a atrak cyj noœæ kre dy tów na re a li za cjê in fra struk tu ry te chni cz nej to wa -
rzy sz¹ cej bu do wni ctwu mie sz ka nio we mu. Op ro cen to wa nie kre dy tów zo sta ³o ob ni ¿o ne do
za le dwie 1% w ska li ro ku, a ich za pa dal noœæ prze d³u ¿o na do 15 lat.

W przed sta wio nej pa le cie in stru men tów po li ty ki mie sz ka nio wej s¹ wiêc me cha niz my 
wspar cia bu do wni ctwa w³as no œcio we go i czyn szo we go, jest po moc dla tych któ rzy bu du -
j¹ no we do my i dla tych, któ rzy de cy du j¹ siê na re mon ty, s¹ ta nie kre dy ty na przy go to -
wa nie te re nów pod bu do wê oraz do p³a ty do op ro cen to wa nia kre dy tów mie sz ka nio wych.
Pro ble mem jest wiêc nie ty le zbyt ma ³a li cz ba in i cja tyw le gis la cyj nych (no wych ustaw),
lecz sto sun ko wo nie wiel kie œrod ki, ja kie pañ stwo mo ¿e obe c nie prze zna czyæ na wspar cie 
mie sz kal ni ctwa. W tej sy tua cji ce lem nad rzê dnym sta je siê do sko na le nie wy pra co wa nej
w ci¹ gu lat po li ty ki mie sz ka nio wej, któ ra – mi mo swych ogra ni czeñ – za pe wnia utrzy my -
wa nie siê ten den cji stop nio wej po pra wy wa run ków mie sz ka nio wych Po la ków.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Piotr Sty czeñ
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Jur ce wi cza

skie ro wa ne do mi n i s ter roz wo ju re gio nal ne go El ¿bie ty Bieñ kow skiej

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
W wo je wó dz twie dol no œl¹s kim prze wi dzia ny jest na 11 li s to pa da 2008 r. 

kon kurs do ty cz¹ cy in fra struk tu ry par ków prze mys ³o wych w ra mach re gio -
nal ne go pro gra mu ope ra cyj ne go. Œlê ¿añ ski Park Prze mys ³o wy po in for mo wa³
mnie, ¿e przy go to wa nie do ku men ta cji kon kur so wej przez wnios ko daw ców
z Dol ne go Œl¹s ka nie jest mo¿ li we z po wo du bra ku ure gu lo wañ do ty cz¹ cych
po mo cy pub li cz nej. Na py ta nie za da wa ne Urzê do wi Mar sza³ kow skie mu Wo -
je wó dz twa Dol no œl¹s kie go, któ ry pe³ ni fun kcjê in sty tu cji za rz¹ dza j¹ cej,
wnios ko daw cy uzy s ku j¹ in for ma cje, ¿e kwe stie po mo cy pub li cz nej w re gio -
nal nych pro gra mach ope ra cyj nych s¹ w wy ³¹ cz nej kom pe ten cji Mi ni ster stwa
Roz wo ju Re gio nal ne go. In sty tu cja za rz¹ dza j¹ ca ocze ku je na roz wi¹ za nie
w tej kwe stii ze stro ny MRR.

W zwi¹z ku z tym pro szê o od po wiedŸ na na stê pu j¹ ce py ta nia:
Czy Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go prze wi du je wy da nie roz po -

rz¹ dze nia – pro gra mu po mo co we go – re gu lu j¹ ce go kwe stie po mo cy pub li cz nej 
do ty cz¹ cej par ków prze mys ³o wych w RPO?

Je ¿e li tak, to ja ki jest prze wi dy wa ny ter min we jœcia w ¿y cie wy mie nio ne -
go roz po rz¹ dze nia i czy umo¿ li wi on be ne fi cjen tom z wo je wó dz twa dol no œl¹s -
kie go przy go to wa nie do ku men ta cji kon kur so wej?

Czy w przy pad ku in nych pro jek tów re a li zo wa nych w ra mach RPO wy stê -
pu j¹ po do b ne pro ble my i opóŸ nie nia? Je ¿e li tak, to pro szê o ich wy mie nie nie
i po da nie ter mi nu ich roz wi¹ za nia.

Czy pro ble my zwi¹ za ne z po mo c¹ pub li cz n¹ w RPO mo g¹ mieæ wp³yw na
pe³ ne i ter mi no we wy ko rzy sta nie fun du szy struk tu ral nych w ra mach RPO?

Bar dzo pro szê Pa ni¹ Mi n i s ter o oce nê, czy po ru szo ne kwe stie wy ma ga j¹
pod jê cia pil nych dzia ³añ.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Jur ce wicz

Od po wie dŸ

War sza wa, 23.07.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pi s mo Pa ni Kry sty ny Bo che nek, Wi ce mar sza ³ek Se na tu RP z dn.

3 lip ca br. (znak: BPS/DSK-043-619/08), prze ka zu j¹ ce oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra
Sta ni s³a wa Jur ce wi cza, pra g nê po in for mo waæ, co na stê pu je.

I. W Mi ni ster stwie Roz wo ju Re gio nal ne go (MRR) od d³u¿ sze go cza su pro wa dzo ne
by ³y – ta k¿e z udzia ³em eks per tów ze w nê trz nych –  dys ku sje i ana li zy na te mat wy bo ru
op ty mal nej me to do lo gii fi nan so wa nia tzw. in sty tu cji oto cze nia biz ne su (IOB) w ra mach 
re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych (RPO). Cho dzi ³o o wy bór miê dzy za ³o ¿e niem
nie wy stê po wa nia po mo cy pu b li cz nej (pod wa run kiem za gwa ran to wa nia w³a œci wej
i pra wid ³o wej me to dy roz li cza nia uzy s ka ne go wspar cia) a za ³o ¿e niem od wro t nym – ob -
jê ciem IOB re ¿i mem po mo cy pu b li cz nej.
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Osta te cz nie pod jê to de cy z jê o przy jê ciu dru gie go roz wi¹ za nia – przy go to wa nia pro -
jek tu pro gra mu po mo co we go –  pro jek tu roz po rz¹ dze nia MRR w spra wie udzie la nia po -
mo cy na wzmac nia nie po ten cja ³u in sty tu cji oto cze nia biz ne su w ra mach RPO.
In sty tu cja Ko or dy nu j¹ ca RPO (za da nia jej pe³ ni w MRR De par ta ment Ko or dy na cji Pro -
gra mów Re gio nal nych) sta nê ³a na sta no wi s ku, ¿e roz wi¹ za nie to bê dzie bar dziej czy tel -
ne i bez pie cz niej sze dla be ne fi cjen tów te go ro dza ju wspar cia na po zio mie re gio nal nym
(w ra mach RPO).

Up rzej mie in for mu jê, ¿e wstêp na wer s ja te go pro jek tu zo sta ³a prze s³a na in sty tu -
cjom za rz¹ dza j¹ cym (IZ RPO) w dn. 4 lip ca br. do ro bo czej z kon sul ta cji, z mo¿ li wo œci¹
zg³a sza nia uwag do dn. 18 lip ca br. Na de s³a ne uwa gi i su ge stie bê d¹ przed mio tem ana -
li zy w MRR – te z nich, któ re uz na ne bê d¹ za za sa dne, zo sta n¹ uw zglê dnio ne w pro jek -
cie roz po rz¹ dze nia.

Zgo d nie z przy jê tym har mo no gra mem prac nad pro jek tem – do ko ñ ca wrze œ nia ma
zo staæ skie ro wa ny na œcie ¿ kê le gi s la cyj n¹. Przed mio to wy pro jekt bê dzie pod le ga³ obo -
wi¹z ko wi no ty fi ka cji Ko mi sji Eu ro pej skiej (KE) na pod sta wie art. 87 ust. 3 pkt c Trak ta tu 
usta na wia j¹ ce go wspó l n o tê Eu ro pej sk¹ (TWE) ja ko pro gram po mo cy ho ry zon tal nej pa ñ -
stwa wspie ra j¹ cej dzie dzi ny wa ¿ ne z pun k tu wi dze nia in te re su ca ³ej Ws pó l n o ty. Dla te go, 
zgo d nie z usta w¹ z dn. 30 kwiet nia 2004 r. – o po stê po wa niu w spra wach do ty cz¹ cych
po mo cy pu b li cz nej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z póŸn. zm.), po za ko ñ czo nych uz go d -
nie niach we wn¹trz re sor to wych i miê dzy re sor to wych oraz za ko ñ czo nym pro ce sie kon -
sul ta cji spo ³e cz nych, na prze ³o mie 2008/09 ro ku – pro jekt zo sta nie prze ka za ny do
Pre ze sa Urzê du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów (UO KiK) do za o pi nio wa nia w za -
kre sie zgo d no œci pla no wa nej po mo cy pu b li cz nej ze ws pól nym ryn kiem.

Przy go to wa nie przed mio to wej opi nii za jmu je UO KiK za zwy czaj kil ka mie siê cy. Po
wy da niu po zy ty wnej opi nii lub ewen tual nie – do ko na niu nie zbê d nych mo dy fi ka cji
wska zanych w przed mio to wej opi nii przez or gan przy go to wu j¹ cy pro jekt (MRR) – UO KiK
przy go to wu je pro jekt uchwa ³y do ty cz¹ cej zgo dy Ra dy Mi ni strów (RM) na do ko na nie
no ty fi ka cji pro jek tu pro gra mu do KE. Wzi¹w szy pod uwa gê wspo mnia ny har mo no -
gram prac, na le ¿y siê spo dzie waæ, ¿e pro jekt ni niej szej uchwa ³y bê dzie przed mio tem
prac RM na prze ³o mie I/II kwar ta ³u 2009 r. i w tym sa mym cza sie pro jekt roz po rz¹ dze -
nia zo sta nie no ty fi ko wa ny KE. Pro ce du ra oce ny pro jek tu przez KE trwa za zwy czaj od
kil ku mie siê cy do pó³ ro ku. Oz na cza to, ¿e przed mio to we roz po rz¹ dze nie MRR wej dzie
w ¿y cie naj praw do po dob niej na prze ³o mie II/III kwar ta ³u przy sz³e go ro ku.

¯y wiê na dzie jê, ¿e szcze gó ³o we przed sta wie nie po wy ¿ sze go har mo no gra mu prac
i je go ko lej nych eta pów, wraz z przed sta wie niem or ga nów za an ga ¿o wa nych w pro ce du -
rê no ty fi ka cji przy czy ni siê do od par cia czê sto for mu ³o wa ne go wo bec MRR za rzu tu do -
ty cz¹ ce go d³u go trwa ³o œci pro ce dur przy jmo wa nia pro gra mów po mo co wych.

Prag nê pod kreœ liæ, ¿e ko lej no: wy bór pra wid ³o wej pod sta wy pra w nej udzie la nia po -
mo cy, skon struo wa nie op ty mal ne go pro gra mu po mo co we go, prze pro wa dze nie go
przez ko lej ne eta py ww. pro ce du ry, a nie rzad ko obo wi¹ zek przy go to wa nia do dat ko -
wych wy jaœ nieñ od po wie dzi oraz do ku men ta cji w od po wie dzi na pro œbê KE, któ re ma j¹ 
jej u³at wiæ prze pro wa dze nie oce ny pro gra mu, w spo sób oczy wi sty mu si byæ i cze go do -
wo dzi prak ty ka – rze czy wi œcie jest pro ce sem trud nym i cza so ch³on nym.

Ma j¹c je dnak na wzglê dzie wspól ny cel za ró wno IZ RPO, jak i MRR, ja kim jest za pe wnie -
nie – w gra ni cach swoich kom pe ten cji – mo¿ li wie jak naj spra wniej sze go wdra ¿a nia
RPO, prag nê za pe wniæ, ¿e MRR do ³o ¿y wszel kich sta rañ, aby przed mio to wy pro gram
po mo co wy zo sta³ przy jê ty naj szyb ciej jak to bê dzie mo¿ li we.

II. Op rócz ww. pro jek tu pro gra mu po mo co we go, w trak cie przy go to wy wa nia s¹ je -
sz cze czte ry in ne pro jek ty roz po rz¹ dzeñ MRR. Dwa z nich:

— w spra wie udzie la nia po mo cy na in we sty cje w za kre sie por tów lot ni czych w ra --
mach re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych,

— w spra wie udzie la nia po mo cy na in we sty cje w za kre sie trans por tu mul ti mo dal --
ne go w ra mach re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych –  zo sta ³y ju¿ no ty fi ko --
wa ne KE i s¹ obe c nie przed mio tem jej ana liz. We jd¹ w ¿y cie naj praw do po --
dob niej w IV kw. br.
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Dwa po zo sta ³e pro jek ty roz po rz¹ dzeñ MRR:
— w spra wie udzie la nia po mo cy na in we sty cje w za kre sie ener ge ty ki, in fra struk tu ry 

te le ko mu ni ka cyj nej, in fra struk tu ry ba daw czo-roz wo jo wej, le cz ni c twa uz dro wi s --
ko we go w ra mach re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych,

— w spra wie udzie la nia po mo cy na re wi ta li za cjê w ra mach re gio nal nych pro gra mów 
ope ra cyj nych –  bê d¹ w naj bli¿ szym cza sie przed mio tem ob rad RM w za kre sie 
udzie le nia zgo dy na ich no ty fi ka cjê, któ rej na le ¿y spo dzie waæ siê w naj bli¿ --
szych ty go dniach. Ich we jœcie w ¿y cie pla no wa ne jest do koñ ca 2008 r.

III. Oczy wi œ cie, trud no po le mi zo waæ z fak tem, ¿e ure gu lo wa nie kwe stii do ty cz¹ cych 
po mo cy pu b li cz nej w ra mach RPO, ma pe wien wp³yw na ich wdra ¿a nie. Cho æ by z te go
wzglê du, ¿e do pó ki ww. pro gra my po mo co we nie we jd¹ w ¿y cie, nie mo ¿ na udzie laæ po -
mo cy pu b li cz nej ze œrod ków RPO na pro jek ty, któ re – ze wzglê du na ma te riê, któ rej do -
ty cz¹, pod le ga j¹ re ¿i mo wi po mo cy pu b li cz nej (ob jê te za kre sem przed mio to wym da ne go 
pro jek tu roz po rz¹ dze nia MRR).

Je dnak ¿e IZ RPO, ma j¹c œwia do moœæ tych uwa run ko wañ, w od po wie d ni spo sób
za pla no wa ³y swo je har mo no gra my kon kur sów. W pier wszej ko lej no œci og ³a sza no/pla -
no wa ne s¹ kon kur sy np. do ty cz¹ ce pro jek tów z za kre su in fra struk tu ry ochro ny zdro -
wia, spo ³e cz nej, edu ka cji, kul tu ry, tu ry sty ki i spor tu oraz go spo dar ki wodno-œciekowej 
– za kwa li fi ko wa ne ja ko co do za sa dy nie pod le ga j¹ ce za sa dom po mo cy pub li cz nej (a tak -
¿e MŒP – w zwi¹z ku z obo wi¹ zy wa niem – od li s to pa da 2007 r. – pod sta wo we go pa kie tu
czte rech roz po rz¹ dzeñ MRR przy go to wa ne go przede wszy s t kim z myœ l¹ o ww. ka te go rii
be ne fi cjen tów).

W efek cie, mi mo ¿e obo wi¹ zy wa nie/ brak okre œ lo nych pro gra mów po mo co wych ma 
obiek ty w ne prze ³o ¿e nie na pro ces wdra ¿a nia RPO, to je d nak sto so w ne do oko li cz no œci
pla no wa nie har mo no gra mów kon kur sów przez IZ RPO, a ta k ¿e dzia ³a nia MRR zmie -
rza j¹ ce do jak naj szyb sze go przy jê cia ww. pro gra mów po mo co wych, po zwa la j¹ nie
mieæ obaw o pe³ ne i ter mi no we wy ko rzy sta nie œrod ków w ra mach RPO.

Z po wa ¿a niem
El¿bieta Bieñkowska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Ka le ty

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z na p³y wa j¹ cy mi do mo je go biu ra se na tor skie go li cz ny mi za -

py ta nia mi i uwa ga mi pod a j¹ cy mi w w¹t pli woœæ za sa dnoœæ wpro wa dze nia
na ka zu jaz dy z w³¹ czo ny mi œwia t³a mi mi ja nia przez ca ³y rok, sk³a dam ni niej -
sze oœ wiad cze nie.

W uza sa dnie niu kie row ców czy ta my, ¿e jaz da w dzieñ z w³¹ czo ny mi
œwia t³a mi mi ja nia po wo du je wzrost ko sz tów eks ploa ta cji po jaz dów me cha ni cz -
nych, a ko nie cz noœæ ci¹g ³e go wpa try wa nia siê w œwia t³a po jaz dów ja d¹ cych
z na prze ciw ka nie w¹t pli wie pro wa dzi do spad ku kon cen tra cji i zmê cze nia
oczu kie row ców. Ta ki stan rze czy ma wp³yw na bez pie czeñ stwo wszy s t kich
ucze stni ków ru chu dro go we go. Oso by zwra ca j¹ ce siê do mo je go biu ra z za py -
ta nia mi kwe stio nu j¹ ró w nie¿ za sa dnoœæ wpro wa dzo ne go prze pi su, kwe stio -
nu j¹ je go rze czy wi sty wp³yw na zmniej sze nie li cz by wy pad ków, a tym
sa mym po szko do wa nych.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z za py ta niem: czy wpro -
wa dze nie w dniu 17 kwiet nia 2007 r. prze pi su do ty cz¹ ce go na ka zu jaz dy
z w³¹ czo ny mi œwia t³a mi mi ja nia przez ca ³y rok po pra wi ³o bez pie czeñ stwo
jaz dy na pol skich dro gach? Czy li cz ba wy pad ków z udzia ³em kie row ców
i pie szych uleg ³a zna cz ne mu zmniej sze niu? Jak wy gl¹ da j¹ sta ty sty ki
zwi¹ za ne z treœci¹ tego za py ta nia?

Z po wa ¿a niem
Piotr Ka le ta

Od po wie dŸ

War sza wa, 10.07.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na pi s mo znak BPS/DSK-043-605/08, prze ka zu j¹ ce oœ wiad cze nie

se na to ra Pio tra Ka le ty, z³o ¿o ne pod czas 14. po sie dze nia Se na tu w dniu 26 czer w ca
2008 r., up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce sta no wi s ko.

W od po wie dzi na py ta nie, czy wpro wa dze nie w dniu 17 kwiet nia 2007 r. prze pi su
do ty cz¹ ce go na ka zu jaz dy z w³¹ czo ny mi œwia t³a mi mi ja nia przez ca ³y rok po pra wi ³o
bez pie czeñ stwo jaz dy na pol skich dro gach, na le ¿y udzie liæ od po wie dzi twier dz¹ cej.
Wpro wa dze nie jaz dy z w³¹ czo ny mi œwia t³a mi mia ³o na ce lu ogól n¹ po pra wê bez pie czeñ -
stwa ru chu dro go we go, w tym zmniej sze nie li cz by zde rzeñ czo ³o wych po jaz dów. Po ró w -
na nie da nych sta ty sty cz nych, do ty cz¹ cych zde rzeñ czo ³o wych w okre sach maj–paŸ -
dzier nik w ro ku 2007 i 2006, po zwa la stwier dziæ, ¿e li cz ba wy pad ków te go ro dza ju
zmniej szy ³a siê o 1,6%, a li cz ba za bi tych o 8,4%. Za tem wstêp nie mo¿ na oce niæ, ¿e je -
den z ce lów no wych re gu la cji zo sta³ osi¹g niê ty.

Prze pro wa dzo ne przez In sty tut Trans por tu Sa mo cho do we go ba da nia sta ty sty cz ne
wska zu j¹ ró w nie¿ na zna cz¹ ce zwiê k sze nie bez pie czeñ stwa ru chu dro go we go w po rze
dzien nej, do któ rej od no si siê no wo wpro wa dzo ny obo wi¹ zek jaz dy z w³¹ czo ny mi œwia t³a -
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mi mi ja nia. Na to miast wzrost li cz by i ofiar wy pad ków w 2007 r. do ty czy³ g³ó wnie po ry
noc nej, któ rej nie obe jmo wa ³o wpro wa dze nie ww. obo wi¹z ku. Sta ty sty ki do ty cz¹ ce wy -
pad ków w po rze dzien nej i noc nej w okre sie maj–wrzesieñ 2007 r., w po ró w na niu
z okre sem maj–wrzesieñ 2006 r., przed sta wia j¹ siê na stê pu j¹ co:

· Ogó ³em we wszy s t kich zde rze niach po jaz dów (co naj mniej dwóch) w dzieñ li cz ba
za bi tych spad ³a o 6% (47 osób za bi tych mniej);

· Li cz ba za bi tych w zde rze niach czo ³o wych po jaz dów w dzieñ spad ³a o 8% (mniej
o 31 osób), w tym sa mym cza sie w no cy li cz ba za bi tych wzros ³a o 17%;

· Li cz ba za bi tych w wy pad kach z udzia ³em sa mo cho dów ciê ¿a ro wych w dzieñ spad -
³a o 14% (mniej o 61 za bi tych), w tym sa mym okre sie w no cy li cz ba za bi tych wzros ³a
o 4% (8 osób wiê cej);

· Li cz ba za bi tych w zde rze niach czo ³o wych z udzia ³em sa mo cho dów ciê ¿a ro wych
w dzieñ spad ³a o 15% (27 osób za bi tych mniej), w tym sa mym okre sie li cz ba za bi tych
w no cy wzros ³a o 12% (7 osób wiê cej).

Re a su mu j¹c, wpro wa dze nie obo wi¹z ku jaz dy z w³¹ czo ny mi œwia t³a mi mi ja nia
przez ca ³¹ do bê przy nios ³o pier w sze wy mier ne ko rzy œci w za kre sie bez pie cze ñ stwa ru -
chu dro go we go, przy czy nia j¹c siê do zmniej sze nia li cz by zde rzeñ czo ³o wych po jaz dów
oraz zmniej sze nia li cz by ofiar wy pad ków w po rze dzien nej.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Tadeusz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go
z³o¿one wspól nie z in ny mi se na to ra mi

skie ro wa ne do mar sza³ ka Se na tu Bog da na Bo ru se wi cza

Pa nie Mar sza³ ku!
Sk³adamy oœ wiad cze nie w spra wie pro wa dze nia ob rad przez wi ce mar -

sza ³ek Se na tu Kry sty nê Bo che nek.
Pod czas trzy na ste go po sie dze nia Se na tu w dniu 5 czer wca, kie dy se n a -

tor Czes ³aw Ry sz ka uza sa dnia³ sta no wis ko mniej szo œci ko mi sji i Klu bu Par -
la men tar ne go PiS o od rzu ce nie usta wy o op ³a tach abo na men to wych, do sz³o
do bar dzo przy kre go in cy den tu. Pro wa dz¹ ca ob ra dy wi ce mar sza ³ek Kry sty -
na Bo che nek, w spo sób sprze cz ny z dys po zy cja mi Re gu la mi nu Se na tu, pró -
bo wa ³a nie do pu œciæ do za koñ cze nia prze mó wie nia z na ru sze niem pra wa
se na to ra spra wo zdaw cy do swo bo dy wy po wie dzi.

Kie dy pa ni mar sza ³ek zo rien to wa ³a siê, ¿e se n a tor Czes ³aw Ry sz ka zmie -
rza do po ró w na nia znie sie nia abo na men tu do za ma chu na me dia pub li cz ne,
a w dal szej ko lej no œci, za cho wu j¹c od po wie d nie pro por cje, do za ma chu na
rz¹d Ja na Ol szew skie go, czy li tak zwa nej noc nej zmia ny – ro cz ni ca te go wy -
da rze nia przy pa da ³a aku rat te go dnia – czy ni ³a wszy s t ko, aby prze ry waæ
prze mó wie nie, ko men to waæ na bie ¿¹ co wy st¹ pie nie se na to ra, do py ty wa ³a
siê, czy je to po ró w na nie, czy ta kie jest sta no wis ko klu bu PiS, czy mo ¿e wy -
³¹ cz nie oso bi sta opi nia pa na se na to ra itd. Z te go po wo du po wsta³ tu mult na
sa li ob rad, se na to ro wie PO do wcip ko wa li, pró bu j¹c zde za wuo waæ treœæ wy -
po wie dzi.

Po ró w na nie za ma chu na abo na ment do oba le nia rz¹ du Ja na Ol szew -
skie go by ³o do pu sz czal ne. Se na to ro wie ma j¹ pra wo do wy ra ¿e nia opi nii i po -
ró w nañ re pre zen ta ty wnych dla ich sta no wis ka. Dla te go nie zro zu mia ³e by ³y
dla nas pro te sty pa ni mar sza ³ek, nie u dol ne pró by prze rwa nia se na to ro wi Ry -
szce, unie mo¿ li wie nia do koñ cze nia te go w¹t ku. Jak s¹ dzi my, in ge ren cje
w wy st¹ pie nie se na to ra Ry sz ki, wy py ty wa nia o to, czy to jest uza sa dnie nie
klu bo we, ko mi syj ne czy oso bi ste, wtr¹ ce nie za im ków: nie mó wi siê „ja”, tyl ko 
„my”, spo wo do wa ³y wy bu chy okrzy ków na sa li, œmie chy i ¿ar ty, nad czym
przez d³u¿ szy czas pa ni mar sza ³ek Kry sty na Bo che nek nie po tra fi ³a za pa no -
waæ. W kon sek wen cji wy po wie dze nie dwóch koñ co wych zdañ wy st¹ pie nia
trwa ³o oko ³o dzie siê ciu mi nut.

Prag nie my za u wa ¿yæ, ¿e nie by ³o to pier wsze te go ro dza ju za cho wa nie
pa ni mar sza ³ek, któ ra pro wa dz¹c ob ra dy, bar dzo czê sto prze ry wa py ta nia
se na to rów Pra wa i Spra wied li wo œci, ko men tu j¹c je, wy wo ³u je za mie sza nie,
nad któ rym na stê p nie nie po tra fi za pa no waæ.

Pa nie Mar sza³ ku, zwra ca my na to uwa gê, li cz¹c na to, ¿e te go ro dza ju sy -
tua cje nie bê d¹ siê po wta rzaæ, a pra wo se na to ra do swo bo dnej wy po wie dzi
do ty cz¹ cej przed mio tu de ba ty lub pre zen to wa ne go sta no wis ka bê dzie re -
spek to wa ne.

Sta ni s³aw Kar czew ski Boh dan Pa sz kow ski
Sta ni s³aw Ko gut W³a dy s³aw Daj czak
Do ro ta Ar ci szew ska -Mie lew czyk Grze gorz Cze lej
Ma ciej Kli ma Czes ³aw Ry sz ka
Hen ryk Gór ski W³a dy s³aw Or tyl
Wal de mar Kras ka Jan Do brzyñ ski
Krzy sztof Maj kow ski Wie s³aw Do bkow ski
S³a wo mir Sa dow ski Zbi gniew Ro ma szew ski
Grze gorz Woj cie chow ski Adam Mas sal ski
Ta de usz Sko ru pa Piotr Ka le ta
Wi told Id czak Ka zi mierz Ja wor ski
Woj ciech Skur kie wicz Ja ni na Fet liñ ska
Prze mys ³aw B³a sz czyk Zdzi s³aw Pu pa
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OdpowiedŸ

War sza wa, 11 lip ca 2008 r.

Sza no wny Pan
Sta ni s³aw Kar czew ski
Se n a tor Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Se na to rze!
W od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra wspól nie z in ny mi se -

na to ra mi na 14. po sie dze niu Se na tu w dniu 26 czer w ca 2008 r. w spra wie pro wa dze nia 
ob rad przez wi ce mar sza ³ek Se na tu Kry sty nê Bo che nek w dniu 5 czer w ca 2008 r. wy ja -
œ niam Pa ñ stwu, co na stê pu je.

Jak wy ni ka ze ste no gra mu 13. po sie dze nia Se na tu w dniu 4 czer w ca 2008 r., po za -
mkniê ciu dys ku sji nad pun k tem pier w szym po rz¹d ku ob rad: „Sta no wi s ko Se na tu
w spra wie usta wy o zmia nie usta wy o op ³a tach abo na men to wych”, Se nat skie ro wa³ –
zgo d nie z art. 52 ust. 2 Re gu la mi nu Se na tu – z³o ¿o ne w cza sie de ba ty wnio s ki o cha -
rak te rze le gi s la cyj nym do Ko mi sji Kul tu ry i Œrod ków Prze ka zu.

W dniu 5 czer w ca 2008 r. pro wa dz¹ ca ob ra dy wi ce mar sza ³ek Kry sty na Bo che nek,
po wra ca j¹c do roz pa try wa nia po wy ¿ sze go pun k tu, przy po m nia ³a, i¿ dys ku sja nad
przed mio to w¹ usta w¹ zo sta ³a ju¿ za mkniê ta i zgo d nie z art. 52 ust. 6 Re gu la mi nu Se -
na tu po prze rwie w ob ra dach glos mo g¹ za braæ je dy nie spra wo z daw cy i wnio s ko daw cy. 
Se na tor Czes ³aw Ry sz ka za bra³ glos ja ko spra wo z daw ca wnio s ków po p ar tych przez
mniej szoœæ ko mi sji. Zgo d nie z art. 63 Re gu la mi nu Se na tu spra wo z daw ca ko mi sji –
w tym wy pad ku spra wo z daw ca mniej szo œci ko mi sji – jest zo b li go wa ny do obiek ty w ne -
go przed sta wie nia wnio s ku za war te go w spra wo z da niu.

In ter wen cja pro wa dz¹ cej ob ra dy wi ce mar sza ³ek Kry sty ny Bo che nek na st¹ pi ³a
w mo men cie, kie dy se na tor spra wo z daw ca po przed sta wie niu sta no wi s ka mniej szo œci
ko mi sji chcia³ po dzie liæ siê z se na to ra mi oso bi st¹ re flek sj¹.

Re gu la min Se na tu w art. 6 roz dzia ³u 2 ogra ni cza kr¹g osób, któ re mo g¹ za bie raæ
g³os po za mkniê ciu dys ku sji nad da nym pun ktem i po prze rwie (tyl ko spra wo zdaw cy
i wnios ko daw cy oraz ich przed sta wi cie le). Re gu la min Se na tu w art. 53 ust. 1 roz dzia ³u 3
okreœ la ró w nie¿ za kres ich wy po wie dzi (wy jaœ nie nie tre œci po praw ki, przed sta wie nie
spra wo zda nia itp.). S¹ to ogra ni cze nia wy ni ka j¹ ce z za pi sów Re gu la mi nu Se na tu, do
któ re go sto so wa nia mar sza ³ek pro wa dz¹ cy ob ra dy jest zob li go wa ny.

Tak wiêc w tym wy pad ku nie zo sta ³o na ru szo ne pra wo se na to ra do swo bo d nej wy -
po wie dzi do ty cz¹ cej przed mio tu de ba ty lub pre zen to wa ne go sta no wi s ka. Jest ono za -
gwa ran to wa ne wszy s t kim se na to rom na ró w nych pra wach pod czas dys ku sji nad
da nym pun k tem.

Z po wa ¿a niem
Bogdan Borusewicz
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Oœwiad cze nie se na to ra Paw³a Kli mo wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra Skar bu Pañ stwa Alek san dra Gra da

W zwi¹z ku ze z³o ¿o nym prze ze mnie do pa na W³a dy s³a wa Si do ro wi cza,
prze wo dni cz¹ ce go Ko mi sji Zdro wia Se na tu RP, wnios kiem o zor ga ni zo wa nie
we wrzeœ niu 2008 r. po sie dze nia w spra wie ak tu al ne go sta nu i wa run ków
roz wo ju le cz ni ctwa uz dro wis ko we go w Pol sce pro szê Pa na Mi ni stra o przy go -
to wa nie nie zbê d nych ma te ria ³ów ju¿ w lip cu.

W szcze gól no œci pro po nu jê pod jê cie za ga dnieñ do ty cz¹ cych za mie rzeñ
pry wa ty za cyj nych Pa na Mi ni stra wo bec spó ³ek uz dro wis ko wych, a zw³a sz -
cza przed sta wie nie dzia ³añ pla no wa nych w ro ku 2008.

Z po wa ¿a niem
Pa we³ Kli mo wicz

Od po wie dŸ

Warszawa, 24 lipca 2008 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Paw³a Klimowicza na
14. posiedzeniu Senatu w dniu 26.06.2008 r. (znak: BPS/DSK-043-592/08) w sprawie 
aktualnego stanu oraz zamierzeñ prywatyzacyjnych wobec spó³ek uzdrowiskowych,
w za³¹czeniu przekazujê „Informacjê o bie¿¹cej sytuacji oraz stanie prywatyzacji
uzdrowiskowych spó³ek Skarbu Pañstwa”.

MINISTER
Aleksander Grad
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Za³¹cznik

MINISTERSTWO SKARBU PAÑSTWA
DEPARTAMENT NADZORU W£AŒCICIELSKIEGO I PRYWATYZACJI IV

INFORMACJA
O  BIE¯¥CEJ SYTUACJI
ORAZ PRYWATYZACJI

UZDROWISKOWYCH SPÓ£EK SKARBU PAÑSTWA

WARSZAWA lipiec 2008 r.
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1. In for ma cje og ólne.
Ministerstwo Skarbu Pañstwa sprawuje nadzór w³aœcicielski wobec 25 spó³ek

uzdrowiskowych z czego 24 to jednoosobowe spó³ki Skarbu Pañstwa. Spó³ki te
powsta³y w wyniku przekszta³cenia uzdrowiskowych przedsiêbiorstw pañstwowych na 
podstawie art. 4 ust. l pkt 2 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych (Dz. U. Nr 118 poz. 561
z póŸn. zm.). S¹ to:

  1. Uzdrowisko Bu sko-Zdrój S.A. w Bu sku Zdro ju,
  2. Przedsiêbiorstwo Uzdro wi sko Cie cho ci nek S.A. w Cie cho cin ku,
  3. Uzdrowisko Cie pli ce Sp. z o.o. w Je le niej Gó rze,
  4. Uzdrowisko Ho ry niec Sp. z o.o. w Ho ry ñcu Zdro ju,
  5. „SOLANKI” Uzdro wi sko Ino wroc³aw Sp. z o.o. w Ino wroc³awiu,
  6. Uzdrowisko Iwo nicz S.A. w Iwo ni czu Zdro ju,
  7. Uzdrowisko Ka mieñ Po mor ski Sp. z o.o. w Ka mie niu Po mor skim,
  8. Uzdrowisko Ko³obrzeg S.A. w Ko³obrze gu,
  9. Uzdrowisko Kon stan cin-Zdrój Sp. z o.o. w Kon stan ci nie-Je zior na,
10. Uzdrowisko Kry ni ca-¯egie stów S.A. w Kry ni cy Zdro ju,
11. Ze spó³ Uzdro wisk K³od z kich S.A. w Po la ni cy Zdro ju,
12. Uzdro wi sko Kra ków Swo szo wi ce Sp. z o.o. w Kra ko wie,
13. Uzdro wi sko L¹dek-D³ugo po le S.A. w L¹dku Zdro ju,
14. Uzdro wi sko Po³czyn S.A. w Po³czy nie Zdro ju,
15. Uzdro wi sko Prze rze czyn Sp. z o.o. w Prze rze czy nie Zdro ju,
16. Uzdrowisko Rabka S.A. w Rabce Zdroju,
17. Uzdro wi sko Ry ma nów S.A. w Ry ma no wie Zdro ju,
18. Uzdro wi sko Szczaw no-Je dli na S.A. w Szczaw nie Zdro ju,
19. Uzdro wi sko Œwie ra dów-Czer nia wa Sp. z o.o. w Œwie ra do wie Zdro ju,
20. Uzdro wi sko Œwi no ujœ cie S.A. w Œwi no ujœ ciu,
21. Uzdro wi sko Ust ka Sp. z o.o. w Ust ce,
22. Przed siê bior stwo Uzdro wi sko we „Ustroñ” S.A. w Ustro niu,
23. Uzdro wi sko Wie niec Sp. z o.o. w Wie ñcu Zdro ju,
24. Uzdro wi sko Wy so wa S.A. w Wy so wej Zdro ju.
25. Przed siê bior stwo Uzdro wi sko Szczaw ni ca S.A. w Szczawnicy – Skarb Pa ñstwa

po sia da mniej szo œcio wy udzia³ w ka pi ta le zak³ad o wym, sta no wi¹cy 19%.
Spó³ki uzdro wi sko we re ali zuj¹ œwiad cze nia g³ównie z za kre su lecz nic twa uzdro wi -

sko we go i re ha bi li ta cji me dycz nej. Ni ektó re spó³ki pro wadz¹ po nad to dzia³al noœæ
zwi¹zan¹ z wy do by ciem i roz lew nic twem wód lecz ni czych i mi ne ral nych oraz wy do by -
ciem ko pa lin lecz ni czych – w ra mach uzdro wi sko wych zak³adów górni cz ych.

2.  Sytuacja gospodarcza i ekonomiczno-finansowa spó³ek uzdrowiskowych.
Dzia³alnoœæ spó³ek uzdrowiskowych jest zwi¹zana ze sprzeda¿¹ produktu

podstawowego, jakim jest us³uga w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.
Spó³ki uzdro wi sko we œwiadcz¹ us³ugi dla zró¿nicowanej gru py kli entów bez po œred -

nich ta kich jak: Na ro do wy Fun dusz Zdro wia, Zak³ad Ubez pie czeñ Spo³ecz nych, Kasa
Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo³ecz ne go, Po wia to we Cen tra Po mo cy Ro dzi nie, sto wa rzy -
sze nia i fun da cje opie kuj¹ce siê cho ry mi oraz ku ra cju sze in dy wi du al ni (pe³nop³atni). Ro -
dzaj œwiad czo nych us³ug oraz pod miot na rzecz, którego us³ugi te s¹ œwiad czo ne w du ¿ej 
mie rze de cy du je o wy ni kach eko no micz no-fi nan so wych spó³ek uzdro wi sko wych.

Kontrakty   zawierane   z   Narodowym  Funduszem     Zdrowia     s¹    g³ównym
Ÿród³em przychodów spó³ek uzdrowiskowych, a dla niektórych spó³ek kontrakty te s¹
niemal wy³¹cznym Ÿród³em przychodów. Niski poziom cen oferowany przez NFZ za
us³ugi uzdrowiskowe powoduje, ¿e dzia³alnoœæ podstawowa spó³ek uzdrowiskowych
czêsto jest nierentowna (wystêpuje strata na sprzeda¿y).

Spó³ki uzdrowiskowe, pomimo i¿ uprzednio funkcjonowa³y jako przedsiêbiorstwa
wy¿szej u¿ytecznoœci publicznej, nie zosta³y odd³u¿one wzorem innych zak³adów
opieki zdrowotnej. Wprowadzenie reformy ubezpieczeñ zdrowotnych spowodowa³o
cenowy dyktat Kas Chorych, a nastêpnie Narodowego Funduszu Zdrowia, które
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proponowa³y w kontraktach ceny niepokrywaj¹ce bie¿¹cych kosztów dzia³alnoœci,
a ponadto znacznie ograniczy³y iloœæ kontraktowanych us³ug. W latach 1998–2006
nast¹pi³ ponad czterokrotny spadek nak³adów na lecznictwo uzdrowiskowe z poziomu
4,5% do 0,99% rocznego bud¿etu NFZ. W roku 2008 nak³ady na lecznictwo
uzdrowiskowe maj¹ wynieœæ 1,2% bud¿etu NFZ, a w roku 2009 1,3%. Powy¿sze nadal
wskazuje na istotne niedofinansowanie sektora lecznictwa uzdrowiskowego.

Wyniki ekonomiczno-finansowe spó³ek uzdrowiskowych w latach: 2005, 2006
i 2007 r. zawiera za³¹cznik Nr 1.

3. Dzia³ania MSP wspieraj¹ce spó³ki uzdrowiskowe.
W latach 2003–2005 Min is ter Skarbu Pañstwa udzieli³ pomocy publicznej czterem

spó³kom uzdrowiskowym z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiêbiorców na realizacjê
ich programów restrukturyzacji, w ³¹cznej kwocie 20.976 tys. z³.

W latach 2005–2007 Min is ter Skarbu Pañstwa dokona³ dokapitalizowania, na
zasadach rynkowych, osiemnastu spó³ek uzdrowiskowych ³¹cznie na kwotê
101,5 mln z³ (2005 – 30 mln z³, 2006 – 43 mln z³, 2007 – 28,5 mln z³).
Dokapitalizowanie zosta³o sfinansowane z Funduszu Skarbu Pañstwa.

Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego poszczególnych spó³ek uzdrowiskowych
przeznaczone zosta³o na sfinansowanie inwestycji zwi¹zanych z wykonywaniem
przedmiotu dzia³alnoœci, których realizacja doprowadziæ powinna do wzrostu wartoœci
tych spó³ek oraz uzyskania przez inwestora (Skarb Pañstwa) premii inwestycyjnej
z tytu³u zaanga¿owanego kapita³u.

Ponadto, Przedsiêbiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. pocz¹wszy od 2005 r.
otrzymuje z bud¿etu Pañstwa dotacjê celow¹ na remont Tê¿ni Nr 2. Wysokoœæ dotacji
w poszczególnych latach wynosi³a: 2005 – 3.500.000 z³, 2006 – 1.975.000 z³, 2007 –
1.977.000 z³, 2008 – 1.977.000 z³.

Kwotowe zestawienie dzia³añ MSP wspieraj¹cych spó³ki uzdrowiskowe zawiera
poni¿sza tabela.

Nazwa podmiotu

Dokapitalizowanie

z Funduszu Skarbu Pañstwa

Pomoc publiczna

z Funduszu Restrukturyzacji

Przedsiêbiorców

data kwota data kwota

1 Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. 24.07.2003 r. 6 291 000

2 Uzdrowisko Wysowa Sp. z o.o. 30.12.2003 r. 1 500 000

3

Uzdrowisko Kraków
Swoszowice Sp. o.o.
(poprzednia nazwa Zespó³
Uzdrowisk Krakowskich S.A.)

26.02.2004 r. 6 185 000

4
Uzdrowisko Krynica-¯egiestów
S.A.

13.09.2005 r. 7 000 000

5
Przedsiêbiorstwo Uzdrowisko
Ciechocinek S.A.

16.12.2005 9 500 000

6 Uzdrowisko Œwinoujœcie S.A.
16.12.2005
30.06.2006

3 750 000
2 960 000

³¹cznie: 6 710 000

7 Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich S.A.
16.12.2005
30.06.2006

7 000 000
6 000 000

³¹cznie: 13 000 000

8
Uzdrowisko Kamieñ Pomorski
Sp. z o.o.

16.12.2005 2 600 000

9 Uzdrowisko Przerzeczyn Sp. z o.o. 16.12.2005 250 000

10
Uzdrowisko Swieradów –
Czerniawa Sp. z o.o.

16.12.2005 1 400 000
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11
Przedsiêbiorstwo Uzdrowiskowe 
“Ustroñ” S.A.

16.12.2005
30.06.2006

2 000 000
8 900 000

³¹cznie:10 900 000

12 Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. 16.12.2005 3 500 000

13
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój
Sp. z o.o.

30.06.2006 6 000 000

14
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina
S.A.

30.06.2006 6 100 000

15 Uzdrowisko Ko³obrzeg S.A. 30.06.2006 5 000 000

16 Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. 30.06.2006 2 000 000

17 Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. 30.06.2006 6 000 000

18 Uzdrowisko Po³czyn S.A. 06.08.2007 5 831710

19 Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. 25.10.2007 1 900 000

20 Uzdrowisko Inowroc³aw Sp. z o.o. 25.10.2007 8 100 000

21 Uzdrowisko Rabka S.A 25.10.2007 8 600 000

22 Uzdrowisko Iwonicz S.A. 25.10.2007 4 100 000

RAZEM 101.491.710 20.976.000

Ministerstwo Skarbu Pañstwa, popieraj¹c wnioski Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk 
Polskich – skupiaj¹cego uzdrowiskowe spó³ki Skarbu Pañstwa oraz organizacji
zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w spó³kach wystêpowa³o do:

· Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie:
– zwiêkszenia ogólnych œrodków na leczenie uzdrowiskowe w bud¿ecie NFZ, co

umo¿liwi pokrycie faktycznych kosztów leczenia w zak³adach lecznictwa
uzdrowiskowego spó³ek Skarbu Pañstwa,

– zrównania stawek osobodnia dla zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego
podleg³ych MSP, do poziomu stawek jakie maj¹ zak³ady lecznictwa
uzdrowiskowego podleg³e MSWiA i MON w celu  wyeliminowania dysproporcji
wynikaj¹cych z nierównego traktowania i finansowania podmiotów pomimo
jednakowych standardów bazy i œwiadczonych us³ug,

– zwiêkszenia  stawek za tzw.  „osobodzieñ”  w  2008 r.  w  celu  zrekompensowania
strat poniesionych przez spó³ki na skutek wprowadzenia nowego sposobu
kontraktacji na rok 2008.

· Ministerstwa Finansów w sprawie:
– zmiany ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54,

poz. 535 ze zm.), poprzez zniesienie zwolnienia podatkowego i wprowadzenie
„zerowej” stawki VAT na us³ugi lecznictwa uzdrowiskowego, co pozwoli na
odliczanie podatku naliczonego od nale¿nego i stworzy warunki konkurowania,
w szczególnoœci z podmiotami z krajów Unii Europejskiej, w których stawka na
us³ugi lecznictwa uzdrowiskowego okreœlona jest od 0 do 5%,

– zmiany ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 121 z 2006 r., poz. 844 ze zm.), b¹dŸ zajêcia jednoznacznego stanowiska
w zwi¹zku z pojawieniem siê w obrocie prawnym wyk³adni przepisu art. 5 ust. 1
pkt 2 lit. d ww. ustawy, zawê¿aj¹cej stosowanie preferencyjnej stawki podatku
dla podatników podatku od nieruchomoœci prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych.

· Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie:

– stworzenia jednolitego programu pomocowego, reguluj¹cego zagadnienie
pomocy regionalnej dla sektora uzdrowiskowego w Polsce.

Dla stwo rze nia uzdro wi sko wym spó³kom Skar bu Pa ñstwa mo ¿li wo œci apli ko wa nia
œrod ków z fun du szy struk tu ral nych Unii Eu ro pej skiej w ra mach Re gio nal nych Pr ogr -
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amów Ope ra cyj nych na lata 2007–2013, Mi ni ster stwo Skar bu Pa ñstwa po dej mo wa³o
ak tyw ne dzia³ania po przez:

— wnioskowanie do Marsza³ków Województw oraz do Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego o rozszerzenie katalogu beneficjentów, w ramach odpowiednich
priorytetów RPO, o spó³ki uzdrowiskowe Skarbu Pañstwa,

— wnioskowanie do Komitetu Rady Ministrów o umieszczenie na listach
indykatywnych okreœlaj¹cych plany inwestycyjne województw, projektu pt.
„Rozbudowa i modernizacja uzdrowisk regionu”,

— organizowanie spotkañ z prezydentami i burmistrzami gmin uzdrowiskowych,
dotycz¹cych szansy na pozyskanie przez  spó³ki  uzdrowiskowe funduszy
unijnych na rewitalizacjê zabytkowych obiektów.

4. Potrzeby inwestycyjne spó³ek uzdrowiskowych.
Aby przetrwaæ na coraz bardziej konkurencyjnym rynku us³ug zdrowotnych, spó³ki 

uzdrowiskowe od momentu komercjalizacji zmuszone s¹ do systematycznego
inwestowania w posiadan¹ bazê lecznicz¹ œrodków w³asnych. Jest to tym bardziej
trudne, ¿e œwiadczeniobiorcy instytucjonalni (NFZ, ZUS, KRUS) nie uwzglêdniaj¹
w kalkulacjach swoich stawek za œwiadczone na ich rzecz us³ugi, istotnego elementu
takiego jak odtworzenie maj¹tku trwa³ego spó³ek uzdrowiskowych.

Na przestrzeni ostatnich oœmiu lat spó³ki uzdrowiskowe ponios³y bardzo wysokie
nak³ady na podniesienie standardu obiektów leczniczych i urz¹dzeñ s³u¿¹cych
bezpoœrednio i poœrednio procesom leczniczym. Jednak, wobec znacznego
zdekapitalizowania maj¹tku, w wyniku ci¹g³ego niedofinansowania, ich potrzeby
inwestycyjne s¹ ogromne. Przed spó³kami uzdrowiskowymi, nadal stoi zadanie
wykonania szeregu niezbêdnych dzia³añ, w celu sprostania wymogom unijnych
przepisów w zakresie sanitarnym, przeciwpo¿arowym, bezpieczeñstwa i higieny pracy
oraz pe³nego dostosowania obiektów dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

Zakres potrzeb inwestycyjnych dotycz¹cych infrastruktury, jak i urz¹dzeñ
wykorzystywanych w ramach zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego zosta³ przez spó³ki 
uzdrowiskowe zdefiniowany w ich programach rewitalizacji. Skalê potrzeb oszacowano 
na kwotê 1.283 mln z³. Zadania inwestycyjne, konieczne do wykonania oraz te
przewidziane w planach rozwojowych spó³ek, obejmuj¹:

— modernizacjê obiektów,
— budowê basenów rehabilitacyjnych, dostosowanie obiektów do potrzeb

niepe³nosprawnych,
— dostosowanie obiektów do wymogów okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra

Zdrowia, budowê lub rozbudowê zaplecza zabiegowego,
— zakup sprzêtu rehabilitacyjnego, zabiegowego i diagnostycznego,
— rewaloryzacjê oraz renowacjê obiektów umieszczonych w rejestrze zabytków

i objêtych ochron¹ konserwatorsk¹,
— rozbudowê linii technologicznych do produkcji wody mineralnej.

Spó³ki uzdrowiskowe, w pozyskaniu œrodków z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007–2013,
upatrywa³y szansy dla realizacji  zamierzonych zadañ inwestycyjnych. Jednak,   na
skutek ograniczonoœci œrodków diagnozy potrzeb (zadañ priorytetowych) – wy ni -
kaj¹cych ze strategii rozwoju województw, generalnie lecznictwo uzdrowiskowe nie
zosta³o uwzglêdnione w poszczególnych regionalnych programach operacyjnych.

Konsekwencj¹ braku œrodków na sfinansowanie zadañ inwestycyjnych bêdzie
utrata konkurencyjnoœci us³ug na jednolitym rynku europejskim.

W  dalszej  perspektywie  spó³ki  uzdrowiskowe,  bez  inwestora  strategicznego,
zdolnego  do zainwestowania w nowoczesn¹ bazê hotelowo-lecznicz¹, zostan¹ skazane
na marginalizacjê ekonomiczn¹. Dlatego te¿, maj¹c na wzglêdzie pozytywny rozwój
i kszta³towanie potencja³u konkurencyjnego spó³ek uzdrowiskowych, w obliczu
zagro¿eñ p³yn¹cych z otoczenia zewnêtrznego tych spó³ek, niezbêdne jest rozpoczêcie
procesu ich prywatyzacji.
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Nie mo¿na pomin¹æ faktu, ¿e spó³ki uzdrowiskowe w wiêkszoœci dzia³aj¹ na
obszarach pozbawionych przemys³u, których mieszkañcy zatrudnieni s¹ g³ównie
w bran¿y uzdrowiskowo–turystycznej. Spowolnienie rozwoju spó³ek uzdrowiskowych
radykalnie zmniejszy ruch turystyczny, skazuj¹c obszary dzia³alnoœci uzdrowisk na
marginalizacjê ekonomiczn¹, pog³êbi bezrobocie oraz spowoduje regres
funkcjonuj¹cych na ich terenie podmiotów gospodarczych. Zatem, bez przeznaczenia
odpowiednich nak³adów na inwestycje w zakresie sprzêtu medycznego oraz
modernizacji obiektów, nie bêdzie mo¿liwe w przysz³oœci skuteczne funkcjonowanie
spó³ek na rynku us³ug lecznictwa uzdrowiskowego, a szerzej w us³ug medycznych
w warunkach zaostrzaj¹cej siê konkurencji.

5. Przekszta³cenia w³asnoœciowe.
Od momentu komercjalizacji uzdrowiskowych przedsiêbiorstw pañstwowych

w 1998 r., do chwili obecnej sprywatyzowano tylko Zak³ad Leczniczy „Uzdrowisko
Na³êczów” S.A. w Na³êczowie, poprzez sprzeda¿ w dniu 11.01.2002 r. 85% akcji Firmie
East Springs In ter na tional NV z Amsterdamu. Po dokonaniu sprzeda¿y, w dniu
29.03.2006 r., przez Skarb Pañstwa pakietu 1155 akcji spó³ki – stanowi¹cego 0,11%
kapita³u zak³adowego Spó³ki – na rzecz jej wiêkszoœciowego akcjonariusza, Skarb
Pañstwa nie posiada akcji spó³ki ZL „Uzdrowisko Na³êczów” S.A.

W wyniku zg³oszonych roszczeñ reprywatyzacyjnych, w dniu 22.09.2005 r.,
podpisano ze spadkobiercami by³ego w³aœciciela przedsiêbiorstwa uzdrowiskowego
Szczawnica porozumienie dotycz¹ce dalszego funkcjonowania i prywatyzacji Spó³ki
Uzdrowisko Szczawnica S.A. W zwi¹zku z tym Skarb Pañstwa sta³ siê
mniejszoœciowym akcjonariuszem tej Spó³ki (20% kapita³u zak³adowego). Zgodnie
z ww. porozumieniem Skarb Pañstwa zby³ (w dniu 4 lipca br.) 1% akcji Spó³ki, co
umo¿liwi uruchomienie procesu udostêpniania akcji osobom uprawnionym –
pracownikom Spó³ki.

W roku 2002 podjête wczeœniej dzia³ania prywatyzacyjne w stosunku do 13 spó³ek
uzdrowiskowych zosta³y wstrzymane, na wniosek Ministra Zdrowia, w zwi¹zku
z pracami nad projektem ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Powo³any, zarz¹dzeniem nr 48 Prezesa Rady
Ministrów z dnia 2.07.2003 r., Miêdzyresortowy Zespó³ ds. Aktywizacji
Spo³eczno-Gospodarczej Uzdrowisk, którego prace trwa³y równolegle z pracami nad
projektem ww. ustawy w latach 2003–2005, opracowa³ i przyj¹³ „Zintegrowany pro -
gram rozwoju uzdrowisk ze szczególnym uwzglêdnieniem us³ug turystycznych”
zawieraj¹cy koncepcjê prywatyzacji zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego. Koncepcja
zak³ada³a podzia³ spó³ek uzdrowiskowych na trzy grupy tj.: spó³ki wy³¹czone
z prywatyzacji,  spó³ki  przeznaczone  do  prywatyzacji  z  zachowaniem  przez  Skarb
Pañstwa wiêkszoœciowego pakietu akcji przez okres co najmniej 5 lat oraz spó³ki
przeznaczone  do prywatyzacji.

Przy stê puj¹c do re ali za cji Pla nu pry wa ty za cji na lata 2008-2011, któ ry prze wi du je
zwiê k sze nie ilo œci spry wa ty zo wa nych spó³ek Skar bu Pa ñstwa, do ko na no ana li zy kon -
cep cji pry wa ty za cji spó³ek uzdro wi sko wych – opra co wy wa nej równ ol eg le z ustaw¹ z dnia 
28 lip ca 2005 r. o lecz nic twie uzdro wi sko wym, uzdro wi skach i ob sza rach ochro ny uzdro -
wi sko wej oraz o gmi nach uzdro wi sko wych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz.1399).

Dokonana analiza jednoznacznie wskazuje, ¿e zasadniczym celem opracowania
koncepcji, by³a prywatyzacja spó³ek uzdrowiskowych i uzyskanie œrodków na ich
rozwój. Dla zabezpieczenia mo¿liwoœci realizacji, przez Ministra Zdrowia, zadañ
z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w art. 64 ww. ustawy zawarto delegacjê
ustawow¹ dla Ministra Skarbu Pañstwa do okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia,
w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, wykazu zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego
prowadzonych w formie jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa, które nie bêd¹
podlegaæ prywatyzacji.

W wykonaniu delegacji ustawowej, rozporz¹dzeniem Ministra Skarbu Pañstwa
z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie wykazu zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego
prowadzonych w formie jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa, które nie bêd¹
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podlegaæ prywatyzacji (Dz. U. 146, poz. 1026) z prywatyzacji wy³¹czono 14 spó³ek
uzdrowiskowych. Wydanie rozporz¹dzenia nast¹pi³o po dwóch latach od wejœcia
w ¿ycie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym..

Sytuacja gospodarcza oraz dynamicznie zmieniaj¹ce siê otoczenie zewnêtrzne
spó³ek uzdrowiskowych (na rynku us³ug lecznictwa uzdrowiskowego, obok
uzdrowiskowych spó³ek Skarbu Pañstwa, funkcjonuj¹ inne podmioty, w tym
prywatne, œwiadcz¹ce us³ugi lecznictwa uzdrowiskowego na rzecz Narodowego
Funduszu Zdrowia), a przede wszystkim równe traktowanie œwiadczeniodawców us³ug 
w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe przez Narodowy Fundusz Zdrowia, bez wzglêdu na 
formê w³asnoœci, spowodowa³o, ¿e wy³¹czenie z prywatyzacji a¿ 14 spó³ek z ogólnej ich
liczby 24 nale¿a³o uznaæ za nieuzasadnione.

W zwi¹zku z zainteresowaniem spó³ek uzdrowiskowych wy³¹czonych z procesu
prywatyzacji pozyskiwaniem inwestorów strategicznych, Ministerstwo Skarbu
Pañstwa maj¹c na wzglêdzie, i¿ do Ministra Zdrowia nale¿y realizacja zadañ Pañstwa
w zakresie ochrony zdrowia, wyst¹pi³o do Ministerstwa Zdrowia, o sugestie odnoœnie
potrzeby zachowania poszczególnych spó³ek uzdrowiskowych, jako wy³¹czonych
z procesu prywatyzacji.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia stwierdzaj¹ce, i¿ przekszta³cenia w³asnoœciowe
uzdrowiskowych spó³ek Skarbu Pañstwa nie bêd¹ ogranicza³y mo¿liwoœci zapewnienia 
leczenia uzdrowiskowego ze œrodków publicznych, stworzy³o podstawy do racjonalnego
podejœcia do prywatyzacji spó³ek uzdrowiskowych oraz ograniczenia liczby spó³ek
wy³¹czonych z prywatyzacji.

Ustalono, ¿e dla zapewnienia w³aœciwej realizacji polityki zdrowotnej Pañstwa
w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, w zupe³noœci wystarczaj¹cym bêdzie
pozostawienie jako nie podlegaj¹cych prywatyzacji dziewiêciu spó³ek uzdrowiskowych, 
których wykaz przyjêto w pierwszym etapie prac nad ww. rozporz¹dzeniem.

Po uwzglêd nie niu wspólny ch wniosków zarz¹du i zak³ad o wych or ga ni za cji zwi¹zko -
wych w spra wie umo ¿li wie nia po zy ska nia przez spó³kê in we sto ra stra te gicz ne go skie ro -
wa nych przez na stê puj¹ce spó³ki: Ze spó³ Uzdro wisk K³od z kich S.A. w Po la ni cy Zdro ju
oraz Przed siê bior stwo Uzdro wi sko we „USTROÑ” S.A. w Ustro niu przy go to wa no pro jekt
roz porz¹dze nia Mi ni stra Skar bu Pa ñstwa w spra wie wy ka zu zak³adów lecz nic twa
uzdro wi sko we go pro wa dzo nych w for mie jed no oso bo wych spó³ek Skar bu Pa ñstwa, kt -
óre   nie   bêd¹   pod le gaæ   pry wa ty za cji   w kie run ku ogra ni cze nia licz by tych spó³ek.

Wykazem objêto siedem spó³ek uzdrowiskowych, a mianowicie:
1. „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Busku-Zdroju,
2. „Przedsiêbiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek” Spó³ka Akcyjna z siedzib¹

w Ciechocinku,
3. „Uzdrowisko Ko³obrzeg” Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Ko³obrzegu,
4. „Uzdrowisko Krynica-¯egiestów” Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Krynicy-Zdroju,
5. „Uzdrowisko L¹dek-D³ugopole” Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w L¹dku-Zdroju,
6. „Uzdrowisko Rymanów” Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Rymanowie-Zdroju,
7. „Uzdrowisko Œwinoujœcie” Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Œwinoujœciu.
Z dotychczasowego wykazu, stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra

Skarbu Pañstwa z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie wykazu zak³adów lecznictwa
uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa,
które nie bêd¹ podlegaæ prywatyzacji (Dz. U. Nr 146, poz. 1026), obejmuj¹cego
czternaœcie spó³ek uzdrowiskowych, wy³¹czono i przeznaczono do prywatyzacji
nastêpuj¹ce spó³ki:

1. „SOLANKI” Uzdrowisko Inowroc³aw Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹
z siedzib¹ w Inowroc³awiu,

2. Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Polanicy – Zdroju,
3. Przedsiêbiorstwo Uzdrowiskowe „USTROÑ” Spó³ka Akcyjna z siedzib¹

w Ustroniu,
4. „Uzdrowisko Szczawno – Jedlina" Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Szczawnie – Zdroju,
5. „Uzdrowisko Konstancin – Zdrój" Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹

z siedzib¹ w Konstancinie – Jeziorna,
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6. „Uzdrowisko Cieplice" Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹
w Jeleniej Górze,

7. Uzdrowisko „Œwieradów – Czerniawa" Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹
z siedzib¹ w Œwieradowie – Zdroju.

Projekt rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie z dnia 20.07.2007 r.,
uzgodniony z Ministerstwem Zdrowia w trybie roboczym, zosta³ skierowany do
uzgodnieñ miêdzyresortowych oraz do konsultacji spo³ecznych.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e zmniejszenie liczby spó³ek uzdrowiskowych wy³¹czonych
z prywatyzacji jest zgodne z polityk¹ Rz¹du w zakresie przyspieszenia prywatyzacji
spó³ek Skarbu Pañstwa, a jednoczeœnie nie ogranicza mo¿liwoœci zapewnienia leczenia 
uzdrowiskowego ze œrodków publicznych. Pozostawienie siedmiu spó³ek uzdrowiskowych
jako wy³¹czonych z prywatyzacji, zaspokaja potrzebê zagwarantowania leczenia
uzdrowiskowego we wszystkich profilach leczniczych.

Wszczêcie procedur prywatyzacyjnych wobec tych spó³ek uzdrowiskowych, które
nie znalaz³y siê w projekcie rozporz¹dzenia Ministra Skarbu Pañstwa w sprawie
wykazu zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych
spó³ek Skarbu Pañstwa, które nie bêd¹ podlegaæ prywatyzacji, a które aktualnie s¹
wy³¹czone z prywatyzacji, mo¿e nast¹piæ po podpisaniu i wejœciu w ¿ycie nowego
rozporz¹dzenia.

Równolegle z pracami nad projektem zmiany ww. rozporz¹dzenia w Ministerstwie
Skarbu Pañstwa, zgodnie z Planem prywatyzacji na lata 2008–2011, podjêto dzia³ania
zmierzaj¹ce do rozpoczêcia procesu prywatyzacji piêciu spó³ek uzdrowiskowych
zakwalifikowanych do III grupy tj.: do grupy spó³ek przeznaczonych do prywatyzacji
poprzez zbycie przez Skarb Pañstwa 85% akcji/udzia³ów tj:

1. Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. w Krakowie,
2. Uzdrowisko Kamieñ Pomorski  Sp.  z o.o. w Kamieniu Pomorskim,
3. Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. w Wieñcu Zdroju,
4. Uzdrowisko Przerzeczyn Sp. z o.o. w Przerzeczynie Zdroju,
5. Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. w Ustce.
Og³oszenie o przetargu na wybór doradcy Ministra Skarbu Pañstwa przy

prywatyzacji uzdrowisk, który sporz¹dzi analizy przedprywatyzacyjne spó³ek ukaza³o
siê w dniu 24 lipca 2008 r. Termin sk³adania ofert up³yn¹³ w dniu 9 lipca 2008 r.

Zawarcie umowy z wybranym w przetargu doradc¹ przewidziane jest na prze³omie
lipca i sierpnia 2008 r.

Po wykonaniu analiz przedprywatyzacyjnych oraz ich odbiorze przez MSP   mo¿liwe 
bêdzie rozpoczêcie w³aœciwego procesu prywatyzacji uzdrowisk.

Aktualnie harmonogram procesu prywatyzacji dla uzdrowisk zak³ada:
– publikacjê zaproszenia do rokowañ w sprawie zbycia udzia³ów: listopad 2008 r.,
– sk³adanie ofert wstêpnych, ich ocenê oraz dopuszczenie potencjalnych inwestorów

do badania Spó³ek i z³o¿enia ofert wi¹¿¹cych: grudzieñ 2008 – styczeñ 2009 r.,
– negocjacje z potencjalnymi inwestorami: luty – marzec 2009 r.,
– podpisanie umów sprzeda¿y udzia³ów: marzec – kwiecieñ 2009 r.
W ocenie Ministerstwa Skarbu Pañstwa, dla zapewnienia wszystkim uzdrowiskowym 

spó³kom Skarbu Pañstwa dalszego rozwoju, nale¿y podj¹æ proces ich prywatyzacji,
w celu pozyskania inwestorów zdolnych zainwestowaæ w nowoczesn¹ bazê lecznicz¹
i hotelow¹, co zapewni spó³kom uzdrowiskowym zachowanie konkurencyjnoœci na
rynku krajowym i zagranicznym. St¹d te¿, przygotowywana przez Ministerstwo
Zdrowia nowelizacja ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399) powinna obejmowaæ równie¿ zmianê art. 64 tej
ustawy, poprzez zniesienie ograniczenia mo¿liwoœci wszczêcia procesu prywatyzacyjnego
w przypadku jeœli spe³nione bêd¹ wszystkie przes³anki do wszczêcia tego procesu, przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu kontynuowania przez w³aœcicieli uzdrowisk okreœlonych
kierunków leczniczych.
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Oœwiad cze nie se na to ra Paw³a Klimowicza

skie ro wa ne do mi ni stra kul tu ry i dzie dzi ctwa na ro do we go Bog da na Zdro jew skie go

Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z wnios kiem o udzie le nie wspar cia ini cja -
ty wie bu do wy no wej Kryp ty Za s³u ¿o nych w kla szto rze oj ców pau li nów na
Ska³ ce w Kra ko wie. Miej sca po chów ko we prze zna czo ne dla wy bit nych Po la -
ków prak ty cz nie siê wy czer pa ³y.

Uwa ¿am, ¿e ko œció³ na Ska³ ce mu si na dal byæ miej scem, z któ re go bi je po -
czu cie pa trio tyz mu, miej scem, w któ rym ku mu lu je siê sza cu nek dla do ko nañ
na szych wy bit nych ro da ków. Roz bu do wa pan teo nu ma na ce lu pod kreœ le nie
na ro do wej ran gi Kryp ty Za s³u ¿o nych, któ ra jest nie zwyk ³ym œwia de ctwem
lo sów i hi sto rii Pol ski. Choæ pan teon jest miej scem, któ re prze ni ka hi sto ria, to
nie mo ¿e my ode braæ mu przy sz³o œci. Mu si my za tem do pro wa dziæ do je go roz -
bu do wy, tak aby s³u ¿y³ przy sz³ym po ko le niom i na dal móg³ byæ miej scem po -
chów ku wy bit nych Po la ków.

Roz bu do wa pan teo nu ma nie tyl ko wy miar sym bo li cz ny. Pro jekt ten za -
k³a da bu do wê ze spo ³u edu ka cyj ne go. W ze spo le edu ka cyj nym bê dzie no wo -
czes ne mu ze um po œwiê co ne wiel kim Po la kom, któ rych miej sce spo czyn ku
jest na Ska³ ce. Znaj dzie my tam te¿ sa lê ki no w¹. Kon cep cja ze spo ³u edu ka cyj -
ne go na da je pan teo no wi zu pe³ nie no wy wy miar. Bê dzie to bo wiem swoi ste
cen trum pe da go gi cz ne, któ re go za da niem ma byæ prze ka zy wa nie m³o dzie ¿y
tych war to œci, któ re de ter mi nu j¹ m¹d ry i twór czy pa trio tyzm, oraz pro mo wa -
nie do rob ku po cho wa nych. W ra mach fun kcjo no wa nia ze spo ³u edu ka cyj ne go
bê dzie or ga ni zo wa nych wie le kon fe ren cji czy te¿ wy da rzeñ kul tu ral nych.
Dziê ki nie mu zwie dza nie pan teo nu zo sta nie uzu pe³ nio ne o wie dzê i edu ka cjê. 
Jest to bar dzo wa¿ ne, gdy¿ wiê k szoœæ osób zwie dza j¹ cych ko œció³ na Ska³ ce
to m³o dzie¿.

Kon cep cja roz bu do wy pan teo nu i bu do wy cen trum edu ka cyj ne go jest
kon sek wen tnie pro mo wa na przez oj ców pau li nów.

Kult œwiê te go Sta ni s³a wa, jak przy po mi na j¹ hi sto ry cy, by³ ele men tem je dno -
cz¹ cym roz bi te pañ stwo pol skie w XIII wie ku i pod czas za bo rów. Niech wiêc
po mys³ roz bu do wy pan teo nu na ro do we go zje dno czy wszy s t kich Po la ków.
War to, aby spo jrzeæ na ten am bit ny pro jekt z per spek ty wy du my na ro do wej.
Mam na dzie jê, ¿e w³a dze pañ stwo we po mo g¹ Kra ko wo wi i oj com pau li nom.

Dla te go te¿ pro szê Pa na Mi ni stra o udzie le nie in for ma cji, czy prze wi dzia ne
jest wspar cie fi nan so we dla te go cen ne go pro jek tu oraz w ja kim za kre sie oj co -
wie pau li ni mo g¹ li czyæ na po moc ze stro ny mi ni ster stwa.

Z po wa ¿a niem
Pa we³ Kli mo wicz

Od po wie dŸ

Warszawa, 11 sierpnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Sza now ny Pa nie Mar sza³ku,
w od po wie dzi na oœwiad cze nie pana se na to ra Paw³a Kli mo wi cza skie ro wa ne do Mi -

ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, w piœ mie BPS/DSK-043-633/08, po ru -
szaj¹ce kwe stiê wspar cia ini cja ty wy bu do wy no wej Kryp ty Zas³u¿onych w klasz to rze
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oj ców pau li nów na Ska³ce, pra gnê po in for mo waæ, ¿e Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go z wiel kim sza cun kiem od no si siê do tej idei i chce bar dzo po dziê ko waæ 
za za an ga ¿owa nie i tro skê pana se na to ra.

Wy pa da stwier dziæ, ¿e bu do wa kryp ty i prze wi dy wa ne go rów nie¿ mu zeum po œwiê -
co ne go spo czy waj¹cym na Ska³ce zas³u¿onym Po la kom, wy ma ga spe³nie nia okre œlo -
nych wa run ków. Do nich na le ¿y m.in. po zy tyw na opi nia Wo je wódz kiej Rady Ochro ny
Za byt ków, stoj¹cej na stra ¿y har mo nij ne go ob ra zu za byt ko wej za bu do wy tego miej sca, 
bêd¹cego jed nym z naj wa ¿niej szych sym bo li na ro do wych i tym sa mym wy ma gaj¹cego,
aby pod cho dziæ do nie go z naj wiê ksz¹ ostro ¿no œci¹ i pie ty zmem.

Naj wa ¿niej szym wa run kiem re ali za cji tej idei jest do pro wa dze nie do po³¹czo nych
har mo nij nych dzia³añ naj wy ¿ szych w³adz pa ñstwo wych, Ko œcio³a, or ga ni za cji spo³ecz -
nych oraz lu dzi do brej woli. Do pie ro sze ro kie po par cie spo³ecze ñstwa i ró¿ ne go ro dza ju 
or ga ni za cji umo ¿li wi³oby w³¹cze nie siê Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we -
go, w tym rów nie¿ fi nan so we, w to dzie³o.

O ile spe³nio ne by³yby wa run ki po zwa laj¹ce na bu do wê kryp ty i mu zeum, to
MKiDN sk³ania³oby siê do roz wa ¿ane go w przesz³oœci wa rian tu, zgod ne go ze sta no wi -
skiem Ma³opol skie go Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków, któ ry nie na ru sza³by
za byt ko wej sub stan cji ze spo³u klasz tor ne go. Po le ga on na do bu do wie kryp ty
o powierzchni  w1/4 wielkoœci do tych cza so wej na osi ko œcio³a, za pre zbi te rium, w kie -
run ku Wis³y, bez wy jœ cia poza dzia³kê klasz torn¹ i ob rêb mu rów oraz na bu do wie mu -
zeum, o wysokoœci nie wiê k szej od muru klasz tor ne go, na miej scu za bu do wañ
go spo dar czych bez war to œci ar chi tek to nicz nej i hi sto rycz nej, wznie sio nych w la tach
60-tych XX w. Zdaj¹c so bie spra wê z od po wie dzial no œci zwi¹za nej z tak do nios³¹ ini cja -
tyw¹, pra gnê pod kre œliæ, ¿e wy bra ny pro jekt po wi nien byæ god ny Ska³ki, jako miej sca
o ogromnym zna cze niu, bêd¹cego sym bo lem m¹dro œci i wspó³dzia³ania na ro du.

£¹czê wyrazy szacunku
w z. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Piotr ¯uchowski
Sekretarz Stanu
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Oœwiad cze nie se na to ra Stanis³awa Koguta

skie ro wa ne do mi ni stra Skar bu Pañ stwa Alek san dra Gra da

Uwa gi i spo strze ¿e nia od noœ nie do ba rier roz wo ju ma ³ej ener ge ty ki wo dnej.
O ko nie cz no œci roz wo ju od na wial nych Ÿró de³ ener gii (OZE) pi sze siê i mó -

wi w Pol sce du ¿o. Am bit ne zo bo wi¹ za nia przy jê te przez nasz kraj w ra mach
ak ce sji do Unii Eu ro pej skiej oraz pro gram „3 razy 20” przy jê ty przez sa m¹
Uniê w mar cu ubieg ³e go ro ku na szczy cie w Bruk se li zmu sza j¹ do dzia ³a nia.

Wy da je siê, ¿e na cisk po ³o ¿o ny jest g³ó wnie na roz wój ener ge ty ki wy ko rzy -
stu j¹ cej bio ma sy oraz wiatr, nie co mniej s³oñ ce. To wa¿ ne, je dnak nie po œwiê ci -
my zbyt du ¿e go area ³u – szcze gól nie wo bec ro s n¹ cych cen ¿y wno œci – na
up ra wy ener ge ty cz ne. Wiatr zaœ, po za w¹s kim pa sem przy mo rza, nie jest w Pol -
sce zbyt efek ty wny, a je go nie ste ro wal noœæ nie sprzy ja pla no wej pro duk cji.

Po pa trz my za tem na hy d ro e ner ge ty kê, sz cze gól n ie do ty cz¹ c¹ ma ³ych i œre d -
nich Ÿró de³ pro duk cji. Po ten cjal ni in we sto rzy, mi mo ko rzy st nych dla OZE ure gu -
lo wañ pra w nych i fi nan so wych, na tra fia j¹ na ba rie ry „eko lo gi cz ne”. Pod czas
pro wa dzo nych przez re gio nal ne za rz¹ dy go spo dar ki wo d nej kon sul ta cji spo ³e -
cz nych, do ty cz¹ cych wpro wa dze nia ra mo wej dy rek ty wy wo d nej, na pier w szy
plan wy bi ja siê g³os przed sta wi cie li or ga ni za cji i in sty tu cji za j mu j¹ cych siê
ochro n¹ przy ro dy. Oni g³ó wne za gro ¿e nie dla go spo dar ki wo d nej wi dz¹ w dzia -
³a niu cz³o wie ka. Nie w ochro nie przed su sz¹ czy po wo dzi¹, nie w ko nie cz no œci
roz wo ju ener ge ty ki wo d nej, a w³a œ nie w dzia ³a niach skie ro wa nych na te ce le.
A prze cie¿ spra w na i efek ty w na go spo dar ka wo d na to w³a œ nie go spo dar ka za -
pe w nia j¹ ca ro z wój – zr ó wn o wa ¿o ny ro z wój. Oczy wi œ cie na le ¿y braæ pod uwa gê
ochro nê wód, ale mo ¿ na j¹ re a li zo waæ w sp o sób sen so w ny, na k³a da j¹c na in -
we sto ra ra cjo nal ne wa run ki, kt ó re mo ¿e spe³ niæ bez utra ty eko no mi cz ne go efek -
tu przed siê w ziê cia. Ta kie roz wi¹ za nia s¹ w Eu ro pie sto so wa ne, mo ¿ na i na le ¿y
braæ z nich przy k³ad. Spra w ne i eko lo gi cz ne prze p³aw ki dla ryb, od stra sza nie
ryb od wlo tu do tur bi ny, po miar i kon tro la gwa ran to wa nej wo dy bio lo gi cz nej, za -
bu do wa bio lo gi cz na, sto so wa nie do za bu do wy na tu ral nych ma te ria ³ów to dzia -
³a nia ogra ni cza j¹ ce ne ga ty w ny wp³yw na œro do wi s ko. In sta lo wa nie
czy sz cza rek krat, na tle nia nie wo dy przez pra cê tur bi ny, re ten cja to dzia ³a nia
i czyn ni ki po pra wia j¹ ce ja koœæ i dys po zy cyj noœæ wód.

Czy in sty tu cje od po wie dzial ne za uz ga dnia nie pro jek tów i okreœ la nie wa -
run ków po zwo leñ wo dnop ra wnych nie id¹ dla wy go dy na skró ty, kie ru j¹c siê 
zda niem je d nej tyl ko, moc no lob bu j¹ cej stro ny? For mu ³u jê to py ta nie ze
wzglê du na w³a s ne do œwiad cze nia pi lo tu j¹ ce go pró bê bu do wy ma ³ej, kil ku -
dzie siê cio ki lo wa to wej elek tro wni wo dnej przy po wsta j¹ cym w miej scu da w -
ne go wy ro bis ka po ¿wi ro we go zbior ni ku re krea cyj nym w Stró ¿ach.

Roz wój mi kro e ner ge ty ki wo dnej, choæ w swo jej ma sie mo ¿e byæ zna -
cz¹ cy, nie wy star czy. Po trzeb na jest re a li za cja wiê k szych pro jek tów. Ta kim
przy k³a dem jest bu do wa na od wie lu lat w wo je wó dz twie ma ³o pol skim za po -
ra Œwin na Po rê ba, gdzie prze wi dzia no bu do wê przy stop nio wej elek tro wni
wo dnej. Wie lo za da nio we zbior ni ki wo dne s¹ przed siêw ziê ciem ko szto wnym, 
a ich bu do wa trwa la ta mi. Ko sz ty po no si bu d¿et pañ stwa, je dnak czê sto
ogra ni cza siê na k³a dy, co po wo du je wy d³u ¿e nie cyk lu bu do wy po za roz -
s¹ dne gra ni ce i wy wo ³u je nie za do wo le nie spo ³e cz no œci lo kal nej. Spo so bem
na zmniej sze nie ko sz tów jest prze ka za nie bu do wy elek tro wni in we sto ro wi
ze wnê trz ne mu, jak zro bio no w przy pad ku elek tro wni przy stop niach wo dnych
na gór nej Wiœ le. Bez po no sze nia na k³a dów, ry zy ka in we sty cyj ne go i ko sz tów 
eks ploa ta cji elek tro wni osi¹g niê to zysk w po sta ci na ³o ¿e nia na w³a œci cie li
elek tro wni obo wi¹z ku par ty cy pa cji fi nan so wej w ko sz tach utrzy ma nia piê -
trze nia w wy so ko œci za le¿ nej od wiel ko œ ci osi¹ ga nej pro duk cji. Id¹c ta k¹ dro -
g¹ mo¿ na przy spie szyæ za koñ cze nie in we sty cji w Œwin nej, mo¿ na zna leŸæ
par tne rów do roz po czê cia bu do wy stop nia w Nie po ³o mi cach czy zbior ni ka
wie lo za da nio we go na Wis ³o ku. Mo¿ na i trze ba, je œ li chce my wy pe³ niæ przy jê -
te zo bo wi¹ za nia.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Ko gut
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Stanowisko
MINISTRA SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 8 lipca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Sza now ny Pa nie Mar sza³ku!
W nawi¹za niu do pi sma Pana Mar sza³ka do tycz¹cego oœwiad cze nia Pana Se na to ra

Sta nis³awa Ko gu ta z dnia 3 lip ca 2008 r. (znak: BPS/DSK-043-589/08) w spra wie ba -
rier roz wo ju ma³ej ener ge ty ki wod nej, uprzej mie in for mu jê, ¿e zgod nie Roz porz¹dze -
niem Pre ze sa Rady Mi ni strów z dnia 16 li sto pa da 2007 r. w spra wie szcze gó³owe go
za kre su dzia³ania Mi ni stra Œro do wi ska (Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1606) w zwi¹zku
z art. 11 usta wy z dnia 4 wrze œnia 1997 r. o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej (Dz. U.
z 2007 nr 65, poz. 437, ze zm.) mi ni ster w³aœci wy do spraw œro do wi ska nad zo ru je dzia³
–  go spo dar ka wod na.

W zwi¹zku z po wy ¿ szym wspo mnia ne oœwiad cze nie zo sta³o prze ka za ne do w³aœci -
we go ad re sa ta.

Z powa¿aniem
MINISTER
Aleksander Grad

Za³¹cznik

PISMO
MINISTRA SKARBU PAÑSTWA

War sza wa, 8 lip ca 2008 r.

Pan
Ma ciej No wic ki
Mi ni ster Œro do wi ska

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
W za³¹cze niu prze ka zu jê, wed³ug w³aœciwo œci, oœwiad cze nie se na to ra Sta nis³awa

Ko gu ta z dnia 3 lip ca 2008 r. (znak: BPS/DSK-043-589/08) w spra wie ba rier roz wo ju
ma³ej ener ge ty ki wod nej, z uprzejm¹ pro œb¹ o udzie le nie od po wie dzi Panu Mar -
sza³kowi.

Z po wa ¿aniem
MINISTER
Alek san der Grad
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Od po wie dŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 31.07.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W od po wie dzi na prze ka za ne przez Mi ni stra Skar bu Pa ñstwa, wed³ug w³aœciwo œci,
oœwiad cze nie se na to ra Sta nis³awa Ko gu ta, w spra wie ba rier roz wo ju ma³ej ener ge ty ki
wod nej, wyg³oszo ne pod czas 14. posiedzenia Se na tu RP w dniu 26 czerw ca 2008 r.,
uprzej mie przed sta wiam na stê puj¹ce sta no wi sko.

Re ali za cji przed siê wziêæ w za kre sie ener ge ty ki wod nej, z uwa gi na od dzia³ywa nie
na œro do wi sko wod ne, choæ sta no wi¹ one al ter na ty wê dla ener ge ty ki opar tej na wy ko -
rzy sta niu su row ców ko pal nych, za nie czysz czaj¹cej œro do wi sko, to wa rzysz¹ niew¹tpli -
wie pew ne utrud nie nia wy ni kaj¹ce z obo wi¹zuj¹cych prze pi sów pra wa, a ta k¿e
z czêstych sprze ci wów œro do wisk eko lo gicz nych. In we sty cje w przed mio to wym za kre -
sie musz¹ byæ re ali zo wa ne zgod nie z obo wi¹zuj¹cymi prze pi sa mi w za kre sie ochro ny
za so bów œro do wi ska, któ re de ter mi nuj¹ za rów no kwe stie lo ka li za cji sa me go przed siê -
wziê cia, jak rów nie¿ wa run ki jego wy ko na nia oraz eks plo ata cji. Dla te go te¿ pla no wa nie 
in we sty cji w za kre sie ener ge ty ki wod nej po win no byæ po prze dzo ne, w ka ¿dym przy pad -
ku, ocen¹ mo ¿li wo œci jej re ali za cji w kon te kœ cie obo wi¹zuj¹cych prze pi sów œro do wi -
sko wych oraz mo ¿li we go do wy ko rzy sta nia w da nej lo ka li za cji i przy za sto so wa niu
kon kret nych roz wi¹zañ tech nicz nych, po ten cja³u hydroenergetycznego cie ku.

Re sort œro do wi ska, w ra mach usta wo wych za dañ, zwi¹za nych za rów no z utrzy ma -
niem wód jak i ochron¹ prze ciw po wo dziow¹, re ali zu je in we sty cje, któ re stwa rzaj¹ od -
po wied nie wa run ki sprzy jaj¹ce lo ka li za cji elek trow ni wod nych. Obec nie re ali zo wa ne
s¹ dwa du¿e przed siê wziê cia inwestycyjne – bu do wa zbior ni ka wod ne go „Œwin na Po rê -
ba” na Ska wie oraz bu do wa stop nia wod ne go „Mal czy ce” na Od rze, w ra mach któ rych
wy ko na ne zo stan¹ elek trow nie wod ne. Przed siê wziê cia te re ali zo wa ne s¹ ze œrod ków
kra jo wych (bu d¿ et Pa ñstwa i œrod ki NFOŒiGW).

Bu do wa sa mej elek trow ni wod nej nie jest tak kosz tow na jak bu do wa obiek tu, któ ry 
stwa rza od po wied nie wa run ki do wy ko rzy sta nia po ten cja³u hy dro ener ge tycz ne go
(obiek ty piêtrz¹ce w po sta ci stop ni wod nych, za pór zbior ni ków wod nych, itp.). Kosz ty
te osza co waæ mo ¿na na ok. 7–15% war to œci ca³ej in we sty cji (w za le ¿no œci od za in sta lo -
wa nej mocy). Przy ta kiej dys pro por cji kosz tów, zwa ¿yw szy na du¿e mo ¿li wo œci ge ne ro -
wa nia przy cho dów ze sprze da ¿y wy two rzo nej ener gii (w tym szyb ki zwrot nak³adów),
za sad nym jest, aby obiek ty elek trow ni wod nych po zo sta wa³y w ad mi ni stra cji zarz¹dcy
wód. Do dat ko wo, wy ge ne ro wa ny ze sprze da ¿y ener gii elek trycz nej zysk (zgod nie z obo -
wi¹zuj¹cymi obec nie i pro jek to wa ny mi prze pi sa mi o fi nan sach pu blicz nych) mo¿e byæ
w czê œci prze zna cza ny na utrzy ma nie wód i urz¹dzeñ wod nych, po zo staj¹cych
w zarz¹dzie ad mi ni stra to ra. Prze ka za nie ist niej¹cego obiek tu piêtrz¹cego pod bu do wê
elek trow ni wod nej in ne mu in we sto ro wi, któ ry nie re ali zu je obo wi¹zków utrzy ma nia
wód, jest zde cy do wa nie nie ko rzyst ne w przy pad ku du ¿ych in we sty cji.

Wiel koœæ po ten cjal nej par ty cy pa cji w utrzy ma niu wód, w przy pad ku prze ka za nia
obiek tu piêtrz¹cego lub jego czê œci w u¿yt ko wa nie pod mio tom za in te re so wa nym bu -
dow¹ elek trow ni wod nej, nie jest po rów ny wal na z œrod ka mi, ja kie by³yby prze zna cza ne 
na ten cel, w przy pad ku, gdy zarz¹dzaj¹cym elek trow ni¹ wodn¹ jest w³aœci ciel wody.
Po wy ¿ sze od no si siê rów nie¿ do par ty cy pa cji w kosz tach utrzy ma nia sa me go obiek tu
piêtrz¹cego – nak³ady po nie sio ne przez zarz¹dcê cie ku na stwo rze nie od po wied nich
wa run ków do wy ko rzy sta nia ener ge tycz ne go wód, po przez bu do wê obiek tów
piêtrz¹cych, s¹ znacz¹co wy ¿ sze od ko rzy œci uzy ski wa nych z ewen tu al nej dzie r¿ awy
czê œci obiek tu, par ty cy pa cji w kosz tach jego utrzy ma nia.
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Bior¹c pod uwa gê po wy ¿ sze, naj ko rzyst niej szym roz wi¹za niem jest bez sprzecz nie
kom plek so wa re ali za cja in we sty cji go spo dar ki wod nej (bu do wa no wych obiektów
– zbior ni ki wod ne, stop nie wod ne itp.), któ ra uwzglêd nia bu do wê przez zarz¹dcê wód
obiek tów ener ge ty ki wod nej. Ta za sa da sto so wa na jest w re sor cie œro do wi ska, od po -
wie dzial nym za go spo da ro wa nie wo da mi.

W przypadku istniej¹cych obiektów piêtrz¹cych, które mog¹ zostaæ wykorzystane
dla celów energetycznych, maj¹c na uwadze zarówno wymogi w zakresie zwiêkszenia
produkcji energii ze Ÿróde³ odnawialnych, jak równie¿ zagospodarowanie istniej¹cego
potencja³u hydroenergetycznego cieków, obiekty s¹ udostêpniane inwestorom
zewnêtrznym, w tym prywatnym.

Pod sta wo wym wa run kiem udo stêp nie nia tych obiek tów jest uzy ska nie przez in we -
sto ra sto sow nych de cy zji ad mi ni stra cyj nych, któ re gwa ran tuj¹ efek tyw ne wy ko rzy sta -
nie po ten cja³u wody, mi ni ma li zuj¹ ne ga tyw ny wp³yw in we sty cji na œro do wi sko wod ne
oraz na stan tech nicz ny cie ku i urz¹dze nia wod ne go.

Nawi¹zuj¹c do po ru szo nej kwe stii pro ble mów bu do wy zbior ni ka wod ne go Œwin na
Po rê ba, na le ¿y nad mie niæ, ¿e nie s¹ one spo wo do wa ne bra kiem œrod ków na re ali za cjê
przed siê wziê cia, lecz k³opo ta mi zwi¹za ny mi z ko niecz no œci¹ opra co wa nia ak tu ali za cji
do ku men ta cji tech nicz nej na tzw. za da nie III – prze bu do wa ko lei na od cin ku
Stryszów–Zembrzyce. Obo wi¹zuj¹ce prze pi sy znacz nie utrud ni³y uzy ska nie de cy zji
o ustaleniu lo ka li za cji, a co za tym idzie – in nych de cy zji nie zbêd nych do wzno wie nia
ro bót bu dow la no-mon ta ¿owych.

Od nosz¹c siê do idei zna le zie nia part ne rów do wspó³fi nan so wa nia no wych przed -
siê wziêæ w za kre sie go spo dar ki wod nej, któ re stwa rzaj¹ wa run ki do ener ge tycz ne go
ko rzy sta nia z wód, nie wy da je siê aby ze w nêtrz ni in we sto rzy za in te re so wa ni byli par ty -
cy pa cj¹ w kosz tach bu do wy urz¹dze nia piêtrz¹cego (stop nia wod ne go, zbior ni ka) –
z uwagi na ich wy so koœæ. Jak wy ni ka z do tych cza so wych do œwiad czeñ, za in te re so wa ni 
oni po zo staj¹ je dy nie bu dow¹ i eks plo ata cj¹ urz¹dzeñ hy dro ener ge tycz nych, któ re
przy ni skich sto sun ko wo nak³ad ach daj¹ du¿e efek ty fi nan so we. Dla te go te¿, maj¹c na
uwa dze in te res Skar bu Pa ñstwa, niew³aœci wym i nie go spo dar nym by³oby (przy wy ka -
za nej dys pro por cji nak³adów i ko rzy œci) po dej mo wa nie ka pi ta³och³on nych in we sty cji
umo ¿li wiaj¹cych ener ge tycz ne ko rzy sta nie z wód, przy za³o¿e niu, ¿e in we stor
zewnêtrzny bê dzie in we sto wa³ wy³¹cznie w urz¹dze nia ener ge tycz ne, a nie w bu do wê
ca³ego obiek tu.

MINISTER ŒRODOWISKA
Maciej Nowicki
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Oœwiad cze nie se na to ra Sta nis³awa Koguta

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z pis mem z dnia 19 czer wca 2008 r. otrzy ma nym od ko le ja rzy 

wêz ³a ja siel skie go, do ty cz¹ cym pod jê cia ini cja ty wy w spra wie przy wró ce nia
ru chu pa sa ¿er skie go na li nii ko le jo wej nr 108 Stró ¿e–Kro œcien ko na od cin ku
Biecz–Jas ³o, to jest od gra ni cy wo je wó dz twa ma ³o pol skie go do sta cji wêz ³o -
wej Jas ³o, zwra cam siê do Pa na w up rzej m¹ pro œb¹ o ana li zê i po zy ty wne
roz pa trze nie po stu la tów sk³a da nych przez za in te re so wa nych.

Pro szê o przy chyl ne usto sun ko wa nie siê do mo jej pro œby.

Z wy ra za mi sza cun ku
Sta ni s³aw Ko gut

Od po wie dŸ

Warszawa, 23 lipca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Sza now ny Pa nie Mar sza³ku,
ustosunkowuj¹c siê do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Stanis³awa

Koguta na 14. posiedzeniu Senatu RP w dniu 26 czerwca 2008 r. (BPS/DSK-043-606/08 
z dnia 3 lipca 2008 r.)  w  sprawie  przywrócenia  ruchu  pasa¿erskiego  na  linii 
kolejowej   Nr   108   Stró¿e–Kroœcienko, na odcinku pomiêdzy Bieczem a Jas³em, uprzejmie
informujê, co nastêpuje.

Bar dzo ni ska fre kwen cja po dró¿ nych oraz du¿y de fi cyt ge ne ro wa ny przez uru cha -
mia ne poci¹gi by³y po wo dem pod jê cia przez usta wo wych or ga ni za to rów prze wo zów, tj.
sa morz¹d wo je wódz twa pod kar pac kie go i ma³opol skie go de cy zji o za wie sze niu z przy -
czyn eko no micz nych prze wo zów po miê dzy Stró¿ ami a Jas³em. Prze pro wa dzo ne ba da -
nia po to ków po dró¿ nych wska zy wa³y, ¿e na od cin ku li nii ko le jo wej Nr 108 Jas³o–Biecz
z poci¹gów ko rzy sta³o od 15 do 20 osób na dobê, a ren tow noœæ uru cha mia nych
poci¹gów waha³a siê od 3% do 7%. Rów nie¿ ni ska fre kwen cja po dró¿ nych w poci¹gach
na od cin ku ww. li nii ko le jo wej po miê dzy Stró¿ ami a Bie czem po wo do wa³a, ¿e wp³ywy
uzy ski wa ne z tytu³u od praw pa sa ¿e rów by³y nie wspó³mier ne do kosz tów uru cho mie nia 
tych poci¹gów. Ich ren tow noœæ kszta³towa³a siê na po zio mie od 2% do 18%.

Ustosunkowuj¹c siê do kwestii uruchomienia po³¹czeñ kolejowych na odcinku linii 
Nr 108 pomiêdzy Bieczem a Jas³em, uprzejmie informujê, ¿e Min is ter Infrastruktury
nie dysponuje œrodkami, które móg³by przeznaczyæ na dofinansowanie po³¹czeñ
kolejowych w tej relacji. O ofercie przewozowej poci¹gów pomiêdzy Bieczem a Jas³em
zadecydowa³y samorz¹dy województwa podkarpackiego i ma³opolskiego, które
posiadaj¹c wiedzê o lokalnych uwarunkowaniach komunikacyjnych i zapotrzebowaniu
na us³ugi kolejowych przewozów pasa¿erskich decyduj¹ o kszta³cie rozk³adu jazdy, jak 
równie¿ o pokryciu deficytu zwi¹zanego z uruchomieniem poci¹gów zamówionych
u przewoŸnika.
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Jed no cze œnie uprzej mie in for mu jê, ¿e spó³ka PKP Prze wo zy Re gio nal ne sp. z o.o.,
któ ra na te re nie wo je wódz twa pod kar pac kie go i ma³opol skie go œwiad czy us³ugi w za -
kre sie ko le jo wych prze wo zów re gio nal nych na pod sta wie sto sow nych umów, wy ra ¿a
go to woœæ roz sze rze nia obs³ugi trans por to wej na od cin ku li nii ko le jo wej Nr 108 po miê -
dzy Bie czem a Jas³em po uprzed nim za mó wie niu przez Or ga ni za to rów sto sow nych
poci¹gów i po kry ciu de fi cy tu, tj. ró¿ ni cy po miê dzy fak tycz ny mi kosz ta mi uru cho mie -
nia poci¹gów a przy cho da mi ze sprze da ¿y bi le tów, po nie wa¿ bêd¹c pod mio tem pra wa
han dlo we go, nie mo¿e œwiad czyæ us³ug przy nosz¹cych stra ty.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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 Oœwiad cze nie se na to ra Sta nis³awa Koguta

 skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci,
pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o ob jê cie szcze gól nym nad zo rem
spra wy do ty cz¹ cej po krzyw dzo nych przez de we lo pe ra – Ali cjê i Czes ³a wa
Wa cho wia ków z Wroc ³a wia.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Ko gut

Od po wie dŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA
GENERALNEGO

Warszawa, 11.07.2008 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Sza now na Pani Mar sza³ek,
w zwi¹zku z nades³anym przez Pani¹ Marsza³ek oœwiadczeniem Pana Senatora

Stanis³awa Koguta z³o¿onym podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 czerwca
2008 r., zawieraj¹cym wniosek o „objêcie szczególnym nadzorem sprawy dotycz¹cej
pokrzywdzonych przez dewelopera – Alicjê i Czes³awa Wachowiaków”, uprzejmie
przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.

Nie wska za nie bli¿ szych da nych od nosz¹cych siê do in te re suj¹cej Pana Se na to ra
spra wy, w tym na zwy or ga nu, przed któ rym to czy siê po stê po wa nie ani sy gna tu ry akt,
unie mo ¿li wia usto sun ko wa nie siê do wnio sku o ob jê cie tej spra wy nad zo rem Mi ni ster -
stwa Spra wie dli wo œci.

Uzu pe³nie nie po wy ¿ sze go, jak rów nie¿ ewen tu al ne przed sta wie nie kon kret nych za -
rzu tów od nosz¹cych siê do wska za ne go po stê po wa nia, po zwo li na za jê cie sta no wi ska
w kwe stii zg³oszo nej w przed mio to wym oœwiad cze niu.

Z powa¿aniem
ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Staszak
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Oœwiad cze nie se na to ra Krzysz to fa Kwiat kow skie go
z³o¿one wspól nie z in ny mi senatorami

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
mi ni stra spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty ny

Spra wa, któ r¹ chcie li byœ my po ru szyæ, to spra wa zwi¹ za na z po sia da -
niem przez kie ru j¹ cych po jaz da mi me cha ni cz ny mi obo wi¹z ko we go ubez pie -
cze nia ko mu ni ka cyj ne go OC.

Osta t nio w pra sie uka za³ siê ar ty ku³, w któ rym pre zes Ubez pie cze nio we -
go Fun du szu Gwa ran cyj ne go, pa ni El ¿bie ta Tur kow ska -Tyr luk, wy po wie -
dzia ³a siê, i¿ we d³ug sza cun ków tej in sty tu cji oko ³o stu szeœæ dzie siê ciu
ty siê cy po sia da czy po jaz dów po ru sza j¹ cych siê po pol skich dro gach nie za -
wie ra umo wy ubez pie cze nia OC. Iden ty fi ka cja w³a œci cie la po jaz du, któ ry nie
wy ku pi³ obo wi¹z ko we go ubez pie cze nia, nie jest mo¿ li wa, gdy¿ za k³a dy
ubez pie czeñ nie w pe³ ni re a li zu j¹ obo wi¹z ki in for ma cyj ne i nie za wsze in for -
mu j¹ Ubez pie cze nio wy Fun dusz Gwa ran cyj ny o za war tych przez nie umo -
wach OC. W ta kiej sy tua cji je dy nym or ga nem, któ ry mo ¿e do ko naæ
we ry fi ka cji po sia da ne go ubez pie cze nia OC, s¹ s³u¿ by up ra wnio ne do prze -
pro wa dza nia kon tro li ru chu dro go we go.

Zgo d nie z art. 38 pkt 3 usta wy z dnia 20 czer wca 1997 r. – Pra wo o ru chu
dro go wym kie ru j¹ cy po jaz dem jest obo wi¹ za ny mieæ przy so bie i oka zy waæ
na ¿¹ da nie up ra wnio ne go or ga nu miê dzy in ny mi wy ma ga ny dla da ne go ro -
dza ju po jaz du lub kie ru j¹ ce go do ku ment stwier dza j¹ cy za war cie umo wy
obo wi¹z ko we go ubez pie cze nia od po wie dzial no œci cy wil nej po sia da cza po -
jaz du lub stwier dza j¹ cy op ³a ce nie sk³ad ki te go ubez pie cze nia. Kon tro li po sia -
da nia tych do ku men tów, na pod sta wie art. 129 ust. 2 pkt 2 tej ¿e usta wy,
do ko naæ mo ¿e po li cjant w zwi¹z ku z wy ko ny wa niem czyn no œci czu wa nia
nad bez pie czeñ stwem i po rz¹d kiem ru chu na dro gach, kie ro wa nia ru chem
i je go kon tro lo wa nia. W tym miej scu po ja wia siê je dnak pro b lem. Po li cjant,
do ko nu j¹c kon tro li, mo ¿e spot kaæ siê z sy tua cj¹, ¿e kie ru j¹ cy po jaz dem za -
war³ umo wê ubez pie cze nio w¹ OC, je dnak pod czas kon tro li nie jest w sta nie
przed sta wiæ do ku men tu stwier dza j¹ ce go za war cie ta kiej umo wy. Przy czy na
nie po sia da nia ta kie go do ku men tu mo ¿e byæ pro zai cz na: na przy k³ad zgu bie -
nie, zni sz cze nie.

Kon sek wen cj¹ nie przed sta wie nia do ku men tu stwier dza j¹ ce go za war cie
umo wy ubez pie cze nia OC jest od po wie dzial noœæ za wy kro cze nie z art. 95 ko -
dek su wy kro czeñ, za gro ¿o ne ka r¹ grzy wny do 250 z³. Po nad to na mo cy
art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c i d usta wy – Pra wo o ru chu dro go wym po li cjant jest
up ra wnio ny do unie mo¿ li wie nia kie ru j¹ ce mu dal sze go u¿y wa nia po jaz du
przez od ho lo wa nie go na koszt w³a œci cie la na de po zy to wy par k ing strze ¿o ny, 
co ro dzi ko lej ne ko sz ty dla kie ru j¹ ce go po jaz dem.

Kon klu du j¹c, stwier dziæ na le ¿y, i¿ obo wi¹ zu j¹ ca re gu la cja pra w na w tej
ma te rii nie prze wi du je dla w³a œci cie la po jaz du, któ ry z pe³ n¹ œwia do mo œci¹
nie za war³ umo wy OC, in nej san kcji ni¿ dla te go kie row cy, któ ry umo wê ta k¹
za war³, je dnak z przy czyn od sie bie nie za le¿ nych w da nej chwi li nie jest
w sta nie te go po twier dziæ.

Mo je py ta nie do Pa na Mi ni stra jest na stê pu j¹ ce: czy w ra mach ulep sza -
nia pra wa i eli mi no wa nia ab sur dów usta wo daw czych na pro gu XXI wie ku
nie je s te œ my w sta nie zor ga ni zo waæ ta kie go sy s te mu elek tro ni cz ne go, w któ -
rym ka ¿ da ko men da po li cji w kra ju by ³a by w sta nie spraw dziæ, czy w³a œci ciel 
za trzy ma ne go po jaz du po sia da wy ku pio ne ubez pie cze nie obo wi¹z ko we OC?

Pa nie Mi ni strze, czy pra wo rz¹ dny oby wa tel, któ ry w pi¹ tek zgu bi³ po -
twier dze nie za war cia umo wy OC, za trzy ma ny w so bo tê, dzieñ wol ny od pra -
cy, po dró ¿u j¹ cy na przy k³ad z ro dzi n¹, dwój k¹ ma ³ych dzie ci, nie bê dzie móg³ 
kon ty nuo waæ po dró ¿y? W ta kiej sy tua cji ro dzi na zo sta nie wy sa dzo na z w³a s -
ne go sa mo cho du i na ra ¿o na na po nie sie nie ³¹ cz nych ko sz tów kar nych
w kwo cie oko ³o 700–1000 z³, to jest ko sz tów man da tu, grzy wny, ho lo wa nia
po jaz du, par kin gu, noc le gu w tra sie, po dró ¿o wa nia in nym œrod kiem lo ko mo -
cji. Do pie ro w po nie dzia ³ek w³a œci ciel po jaz du by³ by w sta nie uzy s kaæ w biu -
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rze swo je go ubez pie czy cie la dup li kat za war tej umo wy i przed sta wiæ go
po li cji. Z prak ty ki wy ni ka, ¿e po li cja w tej sy tua cji po win na otrzy maæ ory gi na³
ta kie go po twier dze nia. Dla cze go w na szym sy s te mie wa¿ ne jest po sia da nie
kwit ka, czy li po twier dze nia za war cia umo wy, a nie jest wa¿ ny sam fakt za -
war cia ta kiej umo wy, czy li rze czy wi ste po sia da nie ubez pie cze nia? Prze cie¿
two rz¹c do stêp n¹ po li cji kom plet n¹ ba zê da nych o za war tych umo wach, wy -
e li mi no wa li byœ my wie le nad u ¿yæ. Je d nym ru chem wy e li mi no wa li byœ my ku -
rio zal ne sy tua cje, kie dy kie ru j¹ cy po jaz dem po ru sza siê po jaz dem
z wy ku pio nym ubez pie cze niem OC, je dnak nie ma mo¿ li wo œci udo wo dniæ te -
go w kró t kim cza sie po li cji, jak te¿ pro b lem iden ty fi ko wa nia po jaz dów, dla
któ rych ta kie ubez pie cze nie nie jest wy ku pio ne. Na szym zda niem ko sz ty
stwo rze nia ta kie go sy s te mu s¹ nik ³e w po ró w na niu z ne ga ty wny mi kon sek -
wen cja mi jego braku, któ ry mi obar cza my pra wo rz¹ dnych oby wa te li.

Ma my na dzie jê, ¿e pan mi n i s ter po dzie li na sze zda nie, a to wy st¹ pie nie
bê dzie bo dŸcem do no we li za cji usta wo daw stwa w tej ma te rii i pod jê cia sto -
so wnych dzia ³añ or ga ni za cyj nych we wn¹trz Po li cji, umo¿ li wia j¹ cych wpro -
wa dze nie sy s te mu bez po œre dniej we ry fi ka cji op ³a ca nia ubez pie cze nia OC.

Krzy sztof Kwiat kow ski
Ma ciej Grub ski
Jan Olech
Gra ¿y na Sztark

Od po wie dŸ

Warszawa, 4 sierpnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Sza now ny Pa nie Mar sza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 3 lipca 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-585/08)

przekazuj¹cego oœwiadczenie Senatora RP Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego wraz
z innymi senatorami z³o¿one podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 czerwca
2008 roku w sprawie obowi¹zkowego posiadania przez kieruj¹cych pojazdami
mechanicznymi ubezpieczenia komunikacyjnego OC, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce 
informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ zgodnie z art. 80b ust. 1 pkt 7 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.) w centralnej ewidencji pojazdów prowadzonej przez ministra
w³aœciwego ds. administracji publicznej, gromadzi siê m.in. informacje o zawartych
umowach obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej (OC) posiadaczy
pojazdów. Przy czym zgodnie z art. 80c ust. 1 ww. ustawy, informacje o zawartych
ubezpieczeniach OC mog¹ byæ udostêpniane m.in. Policji.

Jed no cze œnie pra gnê po in for mo waæ, i¿ w ra mach bu do wy SI CE PiK opra co wa ny zo -
sta³ in ter fejs wy mia ny da nych (tzw. API 2), umo ¿li wiaj¹cy do stêp z lo kal nych sys te mów 
Po li cji do da nych o za war tych po li sach, zgro ma dzo nych w SI CEPIK. Po wy ¿ sze roz -
wi¹za nie ocze ku je na wdro¿e nie przez Po li cjê. Po nad to, w MSWiA trwaj¹ pra ce w za kre -
sie uru cho mie nia miê dzy na ro do wej wy mia ny da nych o po jaz dach i kie row cach
w drodze te le tran smi sji da nych,  któ ra prze wi du je wza jem ne udo stêp nia nie  in for ma cji 
o za war tych po li sach OC (np. do ku men ta cja tech nicz na do tycz¹ca Sys te mu In for ma -
tycz ne go EUCARIS, bêd¹cego plat form¹ wy mia ny da nych w ra mach De cy zji Rady UE
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im ple men tuj¹cej trak tat z Prum oraz w ra mach Trak ta tu EUCARIS, za wie ra blok da -
nych zwi¹za nych z po li sa mi OC).

Od nosz¹c siê do kwe stii usu wa nia przez Po li cjê po jaz dów w ra zie nie po sia da nia
przez kie ruj¹cego po jaz dem do ku men tu po twier dzaj¹cego za war cie umo wy obo -
wi¹zko we go ubez pie cze nia OC uprzej mie in for mu jê, i¿ pod czas wspól ne go po sie dze nia
Sej mo wych Ko mi sji Ad mi ni stra cji i Spraw We w nêtrz nych oraz In fra struk tu ry, przed -
mio to we za gad nie nie uzna ne zo sta³o jako wy ma gaj¹ce pil nych prac le gi sla cyj nych.

Z uwagi na powy¿sze w MSWiA podjêto prace nad przygotowaniem projektu zmian
w ustawie Prawo o ruchu drogowym, które maj¹ na celu m.in. ograniczenie podstawy
prawnej do usuwania pojazdu z drogi w razie braku okazania przez kieruj¹cego
wymaganego dokumentu ubezpieczenia OC, do niezbêdnego min i mum (w szczególnoœci 
do pojazdów zarejestrowanych poza Uni¹ Europejsk¹).

Z powa¿aniem
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiad cze nie se na to ra Krzysz to fa Kwiat kow skie go
z³o¿one wspól nie z in ny mi senatorami

 skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwra ca my siê do Pa na Mi ni stra z py ta niem o pla no wa n¹ przy sz³oœæ

oœ rod ków ho dow li ko ni – stad ogie rów i sta dnin ko ni, zor ga ni zo wa nych w for -
mie po nad dwu dzie stu spó ³ek ANR.

W zwi¹z ku z pla no wa n¹ przez rz¹d dal sz¹ de cen tra li za cj¹ kom pe ten cji,
w szcze gól no œci wo bec prze ka za nia ko lej nych za dañ ze szczeb la ad mi ni stra -
cji rz¹ do wej do sa mo rz¹ dów wo je wództw, na da rza siê okaz ja, by za dbaæ
tak ¿e o stan ma j¹t ku oœ rod ków ho dow li ko ni. Wie le z nich mie œci siê w obie k -
tach za byt ko wych, któ re wy ma ga j¹ pil nych re mon tów kon ser wa tor skich.
Czêœæ z tych oœ rod ków ma nie ste ty z³¹ kon dy cjê fi nan so w¹. Do cho dz¹ do nas 
nie po ko j¹ ce in for ma cje o sprze da ¿y ko ni w ce lu zdo by cia fun du szy na wy ko -
na nie naj pil niej szych prac re mon to wych.

Prze ka za nie ma j¹t ku spó ³ek wo je wó dz twom mog ³o by po pra wiæ ich kon -
dy cjê, zw³a sz cza ¿e wo je wó dz twa dys po nu j¹ obe c nie spo ry mi œrod ka mi fi -
nan so wy mi, po cho dz¹ cy mi z re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych.

Re mont ba zy i do po sa ¿e nie oœ rod ków ho dow la nych, a tak ¿e roz wój fun kcji
re krea cyj no -ho te lo wych, mog ³y by siê przy czy niæ do pod nie sie nia atrak cyj no -
œci tu ry sty cz nej wo je wództw. Sport i tu ry sty ka kon na prze ¿y wa j¹ obe c nie
re ne sans w kra jach UE. Pol skie oœ rod ki ho dow la ne, po za do tych cza so w¹
fun kcj¹ ochro ny ma te ria ³u za ro do we go i roz wo ju spor tów kon nych, mog ³y by
do dat ko wo przy czy niæ siê do ua trak cyj nie nia ofer ty tu ry sty cz nej i uzy s ki waæ
do dat ko we do cho dy na roz wój.

Na le ¿y tak ¿e za u wa ¿yæ ro s n¹ c¹ na ryn ku kon ku ren cjê w po sta ci pry wat -
nych staj ni i oœ rod ków jeŸ dziec kich. W zwi¹z ku z tym pod jê cie de cyz ji w za -
kre sie dal sze go lo su spó ³ek wy da je siê spra w¹ pil n¹ i ma cha rak ter
stra te gi cz ny dla go spo dar ki na ro do wej.

Z wy ra za mi sza cun ku
Krzy sztof Kwiat kow ski
Ma ciej Grub ski
Jan Olech

Od po wie dŸ

Warszawa, 2008.07.29

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Sza now ny Pa nie Mar sza³ku,
w odpowiedzi na  pismo   znak   BPS/DSK-043-593/08   z   dnia   3   lipca  2008   r.,

przy którym przes³ano tekst oœwiadczenia, z³o¿onego podczas 14. posiedzenia Senatu
RP w dniu 26 czerwca 2008 r. przez Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego Senatora RP
wspólnie z innymi senatorami w sprawie przysz³oœci stad ogierów i stadnin koni
nale¿¹cych do Agencji Nieruchomoœci Rolnych, uprzejmie informujê, ¿e Agencja
Nieruchomoœci Rolnych nadzoruje dzia³alnoœæ 21 spó³ek Skarbu Pañstwa, których
g³ówn¹ dzia³alnoœci¹ jest hodowla koni. Do spó³ek tych nale¿¹ 4 stada ogierów
i 17 stadnin koni.
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W stad ni nach koni ho do wa ne s¹ naj wa ¿niej sze rasy koni wy stê puj¹ce w Pol sce:
1) ko nie pe³nej krwi an giel skiej – w 4 stad ni nach: Go le jew ko, Iwno, Ko zie ni ce i Kra sne;
2) ko nie czy stej krwi arab skiej – w 3 stad ni nach: Bia³ka, Ja nów Pod la ski, Mi cha³ów;
3) ko nie ma³opol skie – w 4 stad ni nach: Ja nów Pod la ski, Ocha by, Prud nik, Wa le wi ce;
4) ko nie wiel ko pol skie i pol skie ko nie szla chet nej  pó³krwi  – w  6  stad ni nach:  Li ski,

No wie li ce, Ra cot, Pê po wo, Rzecz na, Dob rzy nie wo;
5) ko nie œl¹skie – w 1 stad ni nie: Ksi¹¿;
6) ko nie zim no krwi ste – w 1 stad ni nie: Nowe Jan ko wi ce;
7) ko ni ki pol skie – w 3 stad ni nach: Sie ra ków, Dob rzy nie wo, Tul ce;
8) ko nie hu cul skie – w 1 stad ni nie: G³ady szów.

Stada ogierów wp³ywaj¹ na postêp biologiczny i rozwój krajowej populacji koni
zabezpieczaj¹c szeroki dostêp do najwy¿szej jakoœci reproduktorów. Do spó³ek tych
nale¿¹:

1) Sta do Ogie rów Bia³ka, wraz ze sta dem re gio nal nym w Kli ko wej;
2) Sta do Ogie rów Bo gus³awi ce;
3) Sta do Ogie rów £¹ck,  wraz ze  sta da mi re gio nal ny mi  w Kê trzy nie i w Sta ro gar dzie

Gda ñskim;
4) Sta do Ogie rów Sie ra ków, wraz ze sta da mi re gio nal ny mi w Gnie Ÿnie i Ksi¹¿u;
5) re gio nal ne Sta do Ogie rów Bia³y Bór w³¹czo ne do Stad ni ny Koni Dob rzy nie wo

Sp. z o.o.

Ww. stada ogierów i stadniny koni zosta³y wymienione w rozporz¹dzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spó³ek hodowli
roœlin uprawnych oraz hodowli zwierz¹t gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla
gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 80, poz. 726, z póŸn. zm.).

G³ównym celem ich dzia³alnoœci jest realizacja programów hodowlanych w zakresie 
hodowli koni w Polsce. Podkreœliæ nale¿y, ¿e stadniny koni prowadz¹ równie¿ hodowlê
zachowawcz¹ ras rodzimych. Ponadto w 4 spó³kach dzia³aj¹ Zak³ady Treningowe,
w których przeprowadzane s¹ próby selekcyjne materia³u hodowlanego.

Spó³ki nale¿¹ce do Agencji Nieruchomoœci Rolnych aktywnie w³¹czaj¹ siê do
realizacji programów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w regionach,
w których funkcjonuj¹.

W ostatnim okresie sprawozdawczym, tj. za 2007 rok, w 21 spó³kach, których
podstawow¹ dzia³alnoœci¹ jest hodowla koni, osi¹gniêto ³¹cznie dodatni wynik
finansowy w wysokoœci 6.206,6 tys. z³, w tym wynik dodatni uzyska³o 14 spó³ek,
natomiast ujemny 7 spó³ek, w tym wszystkie stada ogierów, które rok 2007 zamknê³y
strat¹ w wysokoœci (-) 6.068,1 tys. z³.

Stadniny koni wyposa¿one zosta³y w du¿y potencja³ produkcyjny, który zapewnia
im bezpieczeñstwo ekonomiczne. W spó³kach tych, obok hodowli koni, prowadzona
jest inna dzia³alnoœæ rolnicza, przynosz¹ca dochody, taka jak produkcja roœlinna
i produkcja mleka. Spó³ki te bêd¹ w stanie funkcjonowaæ jako samodzielne jednostki
gospodarcze.

Stada ogierów natomiast prowadzi³y i nadal prowadz¹ szerok¹ dzia³alnoœæ
us³ugow¹ dla rolników indywidualnych (stanowienie klaczy) po atrakcyjnych dla
hodowców, a tym samym nierynkowych, cenach. Spó³ki te do 2007 roku otrzymywa³y
wsparcie ze œrodków bud¿etowych na postêp biologiczny w produkcji zwierzêcej,
nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e obecnie przepisy Unii Europejskiej nie zezwalaj¹ na
stosowanie ww. formy wsparcia finansowego.

Stada ogierów nale¿¹ce do Agencji Nieruchomoœci Rolnych posiadaj¹ du¿y maj¹tek 
nieprodukcyjny, w wiêkszoœci zabytkowy, bêd¹cy generatorem kosztów. Jednoczeœnie, 
w wiêkszoœci przypadków nie posiadaj¹ nieruchomoœci rolnych, umo¿liwiaj¹cych
prowadzenie produkcji rolnej, a tym samym nie maj¹ one mo¿liwoœci sfinansowania
kosztów hodowli koni z przychodów pochodz¹cych z innej dzia³alnoœci gospodarczej.

Agencja Nieruchomoœci Rolnych, dostrzegaj¹c trudn¹ sytuacjê ekonomiczn¹
i koniecznoœæ wsparcia stad ogierów, w najbli¿szym czasie podejmie stosowne
dzia³ania, umo¿liwiaj¹ce im bie¿¹ce prowadzenie hodowli i jednoczeœnie daj¹ce szansê
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na przygotowanie tego sektora do systemowych zmian w zakresie hodowli, organizacji
i finansowania.

Pra gnê po in for mo waæ Pana Mar sza³ka, ¿e w dys po zy cji przed mio to wych spó³ek,
a zw³asz cza stad ogie rów, znaj du je siê wie le nie ru cho mo œci, g³ów nie za byt ko wych,
dzie r¿ awio nych z Za so bu W³asno œci Rol nej Skar bu Pa ñstwa. Ist nie je mo ¿li woœæ prze -
ka za nia tych nie ru cho mo œci sa morz¹dom lo kal nym, ale zgod nie z obo wi¹zuj¹cym pra -
wem, wy³¹cznie na re ali za cjê ich za dañ w³asnych. Na le ¿y na to miast nad mie niæ, ¿e
obec nie obo wi¹zuj¹ce prze pi sy praw ne nie po zwa laj¹ na prowadzenie ho dow li koni
przez jed nost ki sa morz¹dowe.

Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Mar ian Zalewski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiad cze nie se na to ra Krzysz to fa Kwiat kow skie go
z³o¿one wspól nie z in ny mi senatorami

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Z du ¿ym nie po ko jem przy jmu je my in for ma cje, ja kie kie ru j¹ do nas pa -
cjen ci, do ty cz¹ ce pol skich tra dy cyj nych le ków roœ lin nych.

Zgo d nie z in for ma cj¹, któ r¹ nam prze ka za no, Unia Eu ro pej ska przy jê ³a
de fi ni cjê le ku roœ lin ne go, na tu ral ne go, ja ko le ku wy ko na ne go wy ³¹ cz nie z su -
row ców zie lar skich, pod czas gdy le ki na tu ral ne, któ re pro du ku j¹ pol skie
spó³ dziel nie far ma ceu ty cz ne oraz fir my po wsta ³e na ba zie by ³ych przed siê -
biorstw Her ba pol, naj czê œciej wy twa rza ne s¹ z su row ców far ma ceu ty cz nych
– zie lar skich z do dat kiem sub stan cji czyn nych po cho dze nia nie roœ lin ne go,
czy li syn te ty cz nych. Przy jê ta de fi ni cja oz na cza ko nie cz noœæ re je stra cji tych
le ków, zgo d nie z pro ce du ra mi prze wi dzia ny mi dla le ków syn te ty cz nych. To
spo wo du je, ¿e wiê k szoœæ nie uzy s ka re je stra cji i bê dzie mu sia ³a byæ wy co fa -
na z ryn ku.

W tros ce o pol skich pa cjen tów, któ rzy przy zwy cza je ni s¹ do tych le ków,
py ta my kie ro wni ctwo, ja kie dzia ³a nia pod j¹³ re sort zdro wia, aby za po biec
wy co fa niu z pol skie go ryn ku miê dzy in ny mi ta kich le ków, jak: Rap ha cho lin,
Bol da loin, sy rop ty mian ko wy, sy rop Tus si pect.

Stra ta tra dy cyj nych le ków roœ lin nych, pro du ko wa nych przez pol ski prze -
mys³ far ma ceu ty cz ny, by ³a by bar dzo uci¹¿ li wa dla pol skie go pa cjen ta, któ ry
jest do nich przy zwy cza jo ny. Pod kreœ le nia wy ma ga fakt, ¿e pa cjen ci s¹ nie
tyl ko przy zwy cza je ni do tych le ków, ale ró w nie¿ g³ê bo ko prze ko na ni o ich
sku te cz no œci. Brak na rynku tych le ków spo wo du je nie tyl ko stra ty eko no mi cz -
ne w pol skim prze myœ le far ma ceu ty cz nym, ale ró w nie¿ zwiê k szy ko sz ty te -
ra pii, je ¿e li za st¹ pi my te le ki na tu ral ne le ka mi syn te ty cz ny mi, oraz bê dzie siê 
wi¹ zaæ z du ¿y mi nie do go dno œcia mi dla pa cjen tów.

Z po wa ¿a niem
Krzy sztof Kwiat kow ski
Ma ciej Grub ski
Jan Olech
Gra ¿y na Sztark

Od po wie dŸ

Warszawa, 2008.07.29

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Sza now ny Pa nie Mar sza³ku,
w zwi¹zku z oœwiad cze niem z³o¿onym przez Se na to ra Krzysz to fa Kwiat kow skie go

wspól nie z in ny mi Se na to ra mi, na 14. po sie dze niu Se na tu Rze czy po spo li tej w dniu
26 czerwca 2008 roku, prze ka za nym przy piœ mie z dnia 3 lip ca 2008 roku
(BPS/DSK-043-615/08), w spra wie pol skich tra dy cyj nych le ków ro œlin nych, uprzej -
mie pro szê o przy jê cie po ni¿ szych in for ma cji.

Za sa dy i tryb do pusz cza nia do ob ro tu pro duk tów lecz ni czych, z uwzglêd nie niem
w szczególnoœci wy ma gañ do tycz¹cych ja ko œci, sku tecz no œci i bez pie cze ñstwa ich sto -
so wa nia, okre œla usta wa z dnia 6 wrze œnia 2001 roku Pra wo far ma ceu tycz ne (Dz. U.
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Nr 53, poz. 533 ze zm.), któ ra wesz³a w ¿y cie z dniem 1 pa Ÿ dzier ni ka 2002 roku, a wraz
z ni¹ suk ce syw nie wcho dzi³y akty wy ko naw cze, re gu luj¹ce po szcze gól ne dzie dzi ny sek -
to ra far ma ceu tycz ne go. Rów nie¿ od dnia 1 pa Ÿ dzier ni ka 2002 roku, roz pocz¹³ dzia³al -
noœæ Urz¹d Re je stra cji Pro duk tów Lecz ni czych, Wy ro bów Me dycz nych i Pro duk tów
Bio bój czych, powo³any ustaw¹ z dnia 27 lip ca 2001 roku o Urzê dzie Re je stra cji Pro -
duk tów Lecz ni czych, Wy ro bów Me dycz nych i Pro duk tów Bio bój czych (Dz. U. Nr 126,
poz. 1379 ze zm.). Obo wi¹zuj¹ce prze pi sy zo sta³y do sto so wa ne do pra wa obo -
wi¹zuj¹cego w Unii Eu ro pej skiej i pol ski sys tem do pusz cza nia do ob ro tu pro duk tów
lecz ni czych zo sta³ zin te gro wa ny z obo wi¹zuj¹cym w Unii Eu ro pej skiej.

Po stê po wa nie w spra wie do pusz cze nia do ob ro tu pro duk tów lecz ni czych, na pod -
sta wie ustawy Pra wo far ma ceu tycz ne, spo czy wa na Pre ze sie Urzê du Re je stra cji Pro -
duk tów Lecz ni czych, Wy ro bów Me dycz nych i Pro duk tów Bio bój czych. Pre zes Urzê du
Re je stra cji po za ko ñcze niu pro ce su do pusz cze nia do ob ro tu pro duk tu lecz ni cze go,
przy go to wu je Ra port dla Mi ni stra Zdro wia, za wie raj¹cy oce nê pro duk tu. Na tej pod sta -
wie, w myœl art. 8 ust. 1, przed mio to wej usta wy, mi ni ster w³aœci wy do spraw zdro wia,
po dej mu je de cy zje o wy da niu po zwo le nia na do pusz cze nie pro duk tu lecz ni cze go do ob -
ro tu. Na le ¿y wy ja œniæ, ¿e Urz¹d Re je stra cji jest jed nostk¹ dzia³aj¹c¹ w spra wach ocen
ja ko œci, sku tecz no œci i bez pie cze ñstwa sto so wa nia, nie zbêd nych mi ni stro wi w³aœci we -
mu do spraw zdro wia, do po dej mo wa nia de cy zji w spra wie pro duk tów lecz ni czych,
w zakresie okre œlo nym wy mie nion¹ ustaw¹ Pra wo far ma ceu tycz ne, co re gu lu je art. 1
ust. 2 wy mie nio nej usta wy o Urzê dzie Re je stra cji Pro duk tów Lecz ni czych, Wy ro bów
Me dycz nych i Pro duk tów Bio bój czych.

W zwi¹zku z we jœ ciem Pol ski w struk tu ry Unii Eu ro pej skiej, naj istot niej sze sta³y
siê za gad nie nia do tycz¹ce pro ce du ry do pusz cza nia do ob ro tu pro duk tów lecz ni czych
po przez wy da wa nie po zwo leñ na do pusz cze nie do ob ro tu.

Aby spro staæ nie któ rym wa run kom w za kre sie do ku men ta cji re je stra cyj nej, zo sta³y 
prze pro wa dzo ne ne go cja cje po miê dzy Rz¹dem Rze czy po spo li tej Pol skiej a Ko mi sj¹ Eu -
ro pejsk¹. W wy ni ku tych ne go cja cji, Rz¹d Pol ski uzy ska³ okres prze jœ cio wy do ko ñca
grud nia 2008 roku, na do sto so wa nie do ku men ta cji re je stra cyj nych do wy mo gów usta -
wy Pra wo far ma ceu tycz ne.

Pro duk ty lecz ni cze za re je stro wa ne zgod nie z uprzed ni¹ ustaw¹ o œrod kach far ma -
ceu tycz nych, ma te ria³ach me dycz nych, ap te kach, hur tow niach i nad zo rze far ma ceu -
tycz nym, po zo staj¹ na ryn ku kra jo wym do mo men tu do sto so wa nia do ku men ta cji do
wy ma gañ usta wy Pra wo far ma ceu tycz ne, naj póŸ niej do dnia 31 grud nia 2008 roku.

Pro blem pod nie sio ny w oœwiad cze niu z³o¿onym na po sie dze niu Se na tu RP w dniu
26 czerw ca 2008 roku zo sta³ za sy gna li zo wa ny po raz pierw szy Ko mi sji Eu ro pej skiej
przez Mi ni stra Zdro wia w 2007 roku.

Po nad to w dniu 6 lip ca 2007 roku Mi ni ster Zdro wia z³o¿y³ komentarz do pro jek tu
spra woz da nia Ko mi sji Eu ro pej skiej do tycz¹cego roz sze rze nia Dy rek ty wy 2001/83/WE 
Par la men tu Eu ro pej skie go i Rady w spra wie wspól no to we go ko dek su do tycz¹cego pro -
duk tów lecz ni czych sto so wa nych u lu dzi, któ ra obej mu je Dy rek ty wê 2004/24/WE.
Sta no wi sko przed sta wio ne w ko men ta rzu wy ni ka³o z uzgod nieñ Mi ni ster stwa Zdro -
wia, Urzê du    Ko mi te tu    In te gra cji    Eu ro pej skiej    oraz    Urzê du    Re je stra cji    Pro -
duk tów Lecz ni czych, Wy ro bów Me dycz nych i Pro duk tów Bio bój czych. Zwró co no siê do
Ko mi sji Eu ro pej skiej o pod jê cie dzia³añ maj¹cych na celu roz sze rze nie Dy rek ty wy
2004/24/WE w spo sób, któ ry umo ¿li wi sto so wa nie uprosz czo nej pro ce du ry do pusz -
cze nia do ob ro tu, opar tej na tra dy cji sto so wa nia pro duk tów lecz ni czych za wie raj¹cych
w swym sk³adzie wy izo lo wa ne sk³ad ni ki ro œlin ne lub ich syn te tycz ne po chod ne oraz
sk³ad ni ki po cho dze nia zwier zê ce go. Za pro po no wa no utwo rze nie li sty obej muj¹cej
sub stan cje, któ re pod le ga³yby uprzed niej oce nie na uko wej w za kre sie bez pie cze ñstwa
i tradycyjnego sto so wa nia. Za³¹czo no wy kaz pro po no wa nych sub stan cji.

W ko re spon den cji pod kre œlo no za gro¿e nie dla pol skie go prze mys³u zie lar skie go
zwi¹zane z ko niecz no œci¹ spe³nie nia wy ma gañ do tycz¹cych do pusz cze nia do ob ro tu
pro duk tów ro œlin nych na za sa dach ogól nych tj. na pod sta wie ugrun to wa ne go za sto so -
wa nia me dycz ne go lub na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba dañ przed kli nicz nych i kli -
nicz nych.
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Urz¹d Re je stra cji Pro duk tów Lecz ni czych, Wy ro bów Me dycz nych i Pro duk tów Bio -
bój czych in for mo wa³ przed sta wi cie li sto wa rzy szeñ pol skich wy twór ców le ków ro œlin -
nych o ko niecz no œci zg³asza nia do Ko mi sji Eu ro pej skiej wnio sków o roz sze rze nie
de fi ni cji tra dy cyj ne go pro duk tu lecz ni cze go ro œlin ne go i uczest ni cze nia w kon sul ta -
cjach ra por tu Ko mi sji Eu ro pej skiej oraz wspie ra³ ta kie dzia³ania.

W 2007 roku odby³o siê w Stras bur gu spo tka nie Eu ro de pu to wa nych Par la men tu
Eu ro pej skie go z przed sta wi cie la mi Mi ni ster stwa Zdro wia i Urzê du Re je stra cji, po œwiê -
co ne pro ble ma ty ce roz sze rze nia Dy rek ty wy,

W lutym 2008 roku zosta³o opublikowane przez Komisjê Europejsk¹ podsumowanie 
konsultacji   SUMMARY   OF   THE   PUBLIC   CONSULTATION   RESPONSES – 14.02.2008 r.
Re port on the experience ac¹uired as a re sult of the ap pli ca tion of the pro vi sions of Chap -
ter 2a of Directwe 2001/83/EC (in tro duced by Di rec tive 2004/24/EC) on spe cific pro vi -
sions ap pli ca ble to tra di tional herbal me dic i nal prod ucts. Dokument dostêpny w witrynie:
http://ec.europa.eu/en ter prise/pharmaceuticals/pharmacos/docs/doc2008/2008_03/summ
ary-responses_herbals_140208.pdf potwierdza dzia³ania podejmowane przez Ministra
Zdrowia wraz z przedstawicielami polskiego przemys³u farmaceutycznego w zakresie
problematyki podjêtej w oœwiadczeniu Senatorów.

Obec nie Mi ni ster Zdro wia ocze ku je na de cy zjê Ko mi sji Eu ro pej skiej w za kre sie roz -
sze rze nia Dy rek ty wy 2004/24/WE, któ ra umo ¿li wi sto so wa nie uprosz czo nej pro ce du -
ry do pusz cze nia do ob ro tu, opar tej na tra dy cji sto so wa nia pro duk tów lecz ni czych
za wie raj¹cych w swym sk³adzie wy izo lo wa ne sk³ad ni ki ro œlin ne, lub ich syn te tycz ne
po chod ne oraz sk³ad ni ki po cho dze nia zwier zê ce go.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiad cze nie se na to ra Krzysz to fa Kwiat kow skie go
z³o¿one wspól nie z in ny mi senatorami

skie ro wa ne do mi ni stra spor tu i tu ry sty ki Mi ro s³a wa Drze wiec kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwra ca my siê do Pa na Mi ni stra z up rzej m¹ pro œb¹ o udzie le nie in for ma cji 

na te mat wy so ko œci do fi nan so wa nia na 2008 r., ja kie go Mi ni ster stwo Spor tu
i Tu ry sty ki udzie li ³o Pol skie mu Zwi¹z ko wi Ka ra te, Pol skie mu Zwi¹z ko wi Ka -
ra te Tra dy cyj ne go oraz Pol skie mu Zwi¹z ko wi Ka ra te Fu do kan. Je dno czeœ nie
up rzej mie pro si my Pa na Mi ni stra o po da nie kry te rium, ja kim kie ro wa ³o siê
mi ni ster stwo przy po dzia le œrod ków.

Z wy ra za mi sza cun ku
Krzy sztof Kwiat kow ski
Ma ciej Grub ski
Jan Olech

Od po wie dŸ

Warszawa, 29 lipca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Sza now ny Pa nie Mar sza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

podczas 14. Posiedzenia Senatu RP w dniu 26 czerwca 2008 roku przekazane pismem
z dnia 3 lipca 2008 r. (sygn. BSP/DSK-043-628/08), uprzejmie informujê, i¿
Ministerstwo Sportu i Turystyki udzieli³o dofinansowania na 2008 r. w zakresie
realizacji „Programu przygotowañ do mistrzostw œwiata lub Europy w dyscyplinach
nieolimpijskich”  w wysokoœci:

1.  Pol ski Zwi¹zek Ka ra te – 1 050 000,00 z³;
2.  Pol ski Zwi¹zek Ka ra te Tra dy cyj ne go – 1 002 000,00 z³;
3.  Pol ski Zwi¹zek Fu do kan – 560 000,00 z³.
Ministerstwo Sportu i Turystyki dokonuje podzia³u œrodków z bud¿etu pañstwa dla 

polskich zwi¹zków sportowych w 2008 r. na podstawie „Zasad i trybu powierzania
polskim zwi¹zkom sportowym i innym podmiotom zadañ w zakresie przygotowañ
kadry narodowej do udzia³u w miêdzynarodowym wspó³zawodnictwie sportowym
w 2008 r.” okreœlonych w za³¹czniku do Zarz¹dzenia Nr 9 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przygotowañ kadry narodowej do udzia³u
w miêdzynarodowym wspó³zawodnictwie sportowym.

Ce lo woœæ wy dat ko wa nych œr odk ów z bu d¿ etu pa ñstwa w 2008 r. zo sta³a okre œlo -
na na pod sta wie z³o¿onych ofert przez pol skie zwi¹zki spor to we i inne pod mio ty na
re ali za cjê za dañ zle co nych w za kre sie pro gra mu przy go to wañ zawo dn ik ów ka dry na -
ro do wej do mi strzostw œwia ta lub Eu ro py w dys cy pli nach olim pij skich i nie olim pij -
skich   oraz przy go to wañ grup szko le nia olim pij skie go do zbli¿ aj¹cych siê igrzysk
olim pij skich. Z³o¿ona do ku men ta cja zo sta³a sz czegó³owo om ówiona oraz oce nio na
pod wzglê dem me ry to rycz nym i fi nan so wym przez przed sta wi cie li Mi ni ster stwa oraz
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Ze spo³u Me to dycz no-Sz ko le nio we go COS, z wy ko rzy sta niem bazy in for ma cji spor to -
wej COS.

Zasady podzia³u dotacji bud¿etowej w 2008 r.:

Dotacja bud¿etowa zosta³a podzielona na nastêpuj¹ce grupy dyscyplin:
1. Dys cy pli ny olim pij skie w tym:

a) let nie dys cy pli ny olim pij skie,
b) zi mo we dys cy pli ny olim pij skie,
c) ze spo³owe gry spor to we.

2. Dys cy pli ny nie olim pij skie

W ramach trzech grup dyscyplin olimpijskich ocenione zosta³y nastêpuj¹ce
parametry:

Kierunki dzia³ania:

· liczba szkolonych zawodników /kadra narodowa/,

· liczba szkolonych stypendystów,

· liczba dni szkolenia.
Dorobek:

· punkty za uzyskane miejsca w rankingu œwiatowym seniorów,

· punkty za uzyskane miejsca w rankingu œwiatowym juniorów,

· punkty za uzyskane miejsca w rankingu olimpijskim,

· uzyskane punkty w igrzyskach olimpijskich,

· dorobek medalowy w mistrzostwach œwiata seniorów,

· dorobek medalowy w mistrzostwach œwiata juniorów,

· kadra szkoleniowa.
Zasiêg:

· uzyskane medale w mistrzostwach Europy seniorów,

· uzyskane medale w mistrzostwach Europy juniorów,

· liczba klubów,

· liczba kadry trenerskiej ogó³em w kraju,

· liczba sklasyfikowanych zawodników,

· oddzia³ywanie medialne, dzia³ania na rzecz popularyzacji rozwoju dyscypliny,

· zespo³y naukowo-badawcze,

· kapita³och³onnoœæ dyscypliny (dotyczy sprzêtu sportowego i specjalistycznego),

· inne czynniki.

W ramach dyscyplin nieolimpijskich ocenione zosta³y nastêpuj¹ce parametry:
Kierunki dzia³ania:

· liczba szkolonych stypendystów,

· liczba szkolonych zawodników.
Dorobek:

· dorobek medalowy w mistrzostwach œwiata seniorów,

· dorobek medalowy w mistrzostwach œwiata juniorów.
Zasiêg:

· uzyskane medale w mistrzostwach Europy seniorów,

· uzyskane medale w mistrzostwach Europy juniorów,

· liczba klubów,

· liczba kadry trenerskiej ogó³em w kraju,

· liczba sklasyfikowanych zawodników,

· oddzia³ywanie medialne, dzia³ania na rzecz popularyzacji rozwoju dyscypliny,

· kapita³och³onnoœæ dyscypliny (dotyczy sprzêtu sportowego i specjalistycznego),

· inne czynniki, np. zewnêtrzne miêdzynarodowe uwarunkowania, m.in. istotnego dla
re ali za cji pro gra mu uczest nic twa za wod ni ków w re ko ne san sach przed olim pij skich itp.

Najwy¿ej zosta³y ocenione te dyscypliny sportowe, które podczas analizy
zgromadzonej dokumentacji uzyska³y najlepsze wyniki w zakresie:

1. mo ¿li wych do zdo by cia punk tów w zbli¿ aj¹cych siê igrzy skach olim pij skich,
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2. zdo by tych me da li w igrzy skach olim pij skich w Ate nach w 2004 r.,
3. zdo by tych me da li w igrzy skach olim pij skich w Tu ry nie w 2006 r.,
4. zdo by tych w Ate nach punk tów olim pij skich,
5. zdo by tych w Tu ry nie punk tów olim pij skich,
6. zdo by tych punk tów w mi strzo stwach  œwia ta  se nio rów (uwzglêd niaj¹c  czê sto tli --

woœæ or ga ni za cji mi strzostw œwia ta),
7. zdo by tych  punk tów  w  mi strzo stwach  œwia ta ju nio rów  lub  mi strzo stwach  Eu --

ro py ju nio rów (uwzglêd niaj¹c czê sto tli woœæ or ga ni za cji za wo dów),
8. zdo by tych  me da li w mi strzo stwach œwia ta i  Eu ro py  se nio rów  w  la tach

2004–2007 w dys cy pli nach nie olim pij skich.
Ministerstwo Sportu i Turystyki – w ramach przyznanej dotacji z bud¿etu pañstwa

– dofinansowuje w zakresie sportu kwalifikowanego organizacjê przygotowañ
zawodników kadry narodowej do udzia³u w miêdzynarodowym wspó³zawodnictwie
sportowym w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia br., w ramach realizacji
nastêpuj¹cych zadañ:

· pro gram przygotowañ olimpijskich Pekin 2008,

· pro gram przygotowañ olimpijskich Van cou ver 2010,

· pro gram przygotowañ do mistrzostw œwiata lub Europy w dyscyplinach
olimpijskich,

· pro gram    przygotowañ    do    mistrzostw    œwiata    lub    Europy    w    dyscyplinach
nieolimpijskich,

· szkolenie m³odzie¿y uzdolnionej  sportowo w Akademickich Centrach  Szkolenia
Sportowego.

Z powa¿aniem
Miros³aw Drzewiecki
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Oœwiad cze nie se na to ra An to nie go Motyczki

 skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W osta t nich dniach otrzy mu jê wie le li stów i pro te stów p³y n¹ cych od firm

za jmu j¹ cych siê trans por tem dro go wym, do ty cz¹ cych wpro wa dze nia tak
zwa nej usta wy wi nie to wej.

We d³ug rz¹ do wych pro po zy cji ma na st¹ piæ zmia na sy s te mu op ³at za po -
ru sza nie siê po dro gach kra jo wych, za st¹ pie nie fun kcjo nu j¹ cych obe c nie wi -
niet my tem – staw k¹ za prze jazd ka ¿ de go ki lo me tra da n¹ tra s¹, co w bar dzo
zna cz¹ cy spo sób pod nie sie ko sz ty trans por tu dro go we go.

Czy ta j¹c treœæ usta wy i jej uza sa dnie nie oraz ana li zu j¹c obe c n¹ sy tua cjê
firm trans por to wych, trud no op rzeæ siê wra ¿e niu, ¿e ca³ ko wi cie po mi niê to
aspekt wp³y wu tej ¿e usta wy na kon dy cjê pol skie go trans por tu dro go we go,
a su ge ro wa no siê je dy nie zo bo wi¹ za nia mi wo bec kon ce sjo na riu szy au to strad
i wp³y wa mi do bu d¿e tu. Trud no tak ¿e nie przy znaæ ra cji pro te stu j¹ cym fir mom, 
któ re w ob li czu ga lo pu j¹ cych cen ro py, fa tal ne go sta nu pol skich dróg, zni ko mej
li cz by ki lo me trów dróg eks pre so wych i au to strad nie chc¹ zgo dziæ siê na to roz -
wi¹ za nie, po gar sza j¹ ce i tak ju¿ g³ê bo ko kry zy so w¹ sy tua cjê na ryn ku us ³ug
trans por to wych.

Wp³yw po wy ¿ szej usta wy, nie ste ty, nie bê dzie koñ czy³ siê je dy nie na za -
prze sta niu wy p³a ca nia re kom pen sat au to stra do wym spó ³kom kon ce syj nym,
z któ ry mi za war to umo wy na bu do wê i eks ploa ta cjê au to strad. Zna ne s¹ te¿
sza cun ki mó wi¹ ce o tym, ¿e gdy by do 2009 r. mia³ zo staæ utrzy ma ny sy s tem wi -
nie to wy, to wiel koœæ re kom pen sat mog ³a by prze kro czyæ wp³y wy uzy s ki wa ne ze
sprze da ¿y wi niet i in nych op ³at dro go wych. Je dnak ¿e je dy nym roz wi¹ za niem
w tej sy tua cji nie jest – w efek cie – ob ci¹ ¿e nie firm trans por to wych i prze ³o ¿e nie
na nie owych zo bo wi¹ zañ. Bran ¿a trans por to wa w obe c nej sy tua cji nie bê dzie
mog ³a udŸwig n¹æ tak zna cz¹ ce go zwiê k sze nia ko sz tów dzia ³al no œci. Au to ma ty cz -
nie od bi je siê to na ko sz tach trans por tu, co znaj dzie swo je prze ³o ¿e nie na wzrost
cen to wa rów i us ³ug, za któ ry za p³a ci ca ³e spo ³e czeñ stwo.

Trud no dzi wiæ siê trans por tow com, je ¿e li bê d¹ kie ro waæ siê czyn ni kiem czy -
sto eko no mi cz nym i za miast po ru szaæ siê po ko szto wnych dro gach p³at nych,
skie ru j¹ swo je ta bo ry na dro gi al ter na ty wne. W kon sek wen cji lo kal ne dro gi bê -
d¹ bar dziej za t³o czo ne i nie bez pie cz ne. Do jdzie je sz cze ko nie cz noœæ czê stszych
re mon tów tych tras. Ana lo gi cz na sy tua cja ma miej sce we Fran cji, gdzie z dro gich 
au to strad ko rzy sta nie wie le ciê ¿a ró wek, za to za pcha ne s¹ dro gi kra jo we, mi mo
zna ków ogra ni cza j¹ cych wjazd sa mo cho dów ciê ¿a ro wych.

Jak w tej sy tua cji mó wiæ na przy k³ad o dba ³o œci o œro do wis ko? Prze cie¿
wy d³u ¿e nie cza su trans por tu bê dzie siê wi¹ za ³o ze zna cz nie wiê k szym zu ¿y -
ciem pa liw p³yn nych.

Ab sur dal nie na to miast brzmi ar gu ment przy ta cza ny w tym kon tek œ cie
w uza sa dnie niu usta wy, i¿ „na le ¿y ocze ki waæ, ¿e zwiê k sze nie za po trze bo -
wa nia na us ³u gi ga stro no mi cz ne i ba zê noc le go w¹ oraz pa li wa p³yn ne bê dzie
bez po œre dnim skut kiem zwiê k szo ne go ru chu i wy d³u ¿o ne go cza su po dró ¿y.
W zwi¹z ku z tym na st¹ pi wzrost za trud nie nia w tych sek to rach. Na le ¿y ocze -
ki waæ, ¿e wzrost za trud nie nia na st¹ pi ró w nie¿ w sek to rze trans por tu dro go -
we go, co bê dzie na stêp stwem wzro stu cza su pra cy kie row ców”. Fir my
trans por to we, bê d¹ ce i tak w fa tal nej kon dy cji fi nan so wej, któ ra wy ni ka
z ci¹g le ro s n¹ cych cen pa li wa, przy do dat ko wych ob ci¹ ¿e niach i ma le j¹ cej
op ³a cal no œci, bê d¹ za my kaæ swo je pod wo je i zwal niaæ pra co wni ków, a nie
za tru dniaæ ko lej nych.

Nie ste ty, brzmie nie owej usta wy i pla no wa ny czas jej wpro wa dze nia w ¿y cie
su ge ru je, ¿e skut ki nie ko rzy stnych dla pañ stwa umów pod pi sa nych z kon ce sjo -
na riu sza mi au to strad ma j¹ po no siæ w pier wszej ko lej no œci fir my trans por to we,
a w na stê p nej ca ³e spo ³e czeñ stwo, p³a c¹ ce w efek cie wiê cej za wszel kie go ro dza ju 
to wa ry.

By wpro wa dze nie usta wy by ³o uza sa dnio ne, ko nie cz na jest ca ³a sieæ od -
po wie d nich dróg eks pre so wych i au to strad, któ rej jak na ra zie w Pol sce nie
ma. Na le ¿a ³o by do te go cza su za sta no wiæ siê nad in ny mi, mniej dra sty cz ny mi
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i uci¹¿ li wy mi roz wi¹ za nia mi, któ re po zwo l¹ prze trwaæ kry zys fir mom trans -
por tu dro go we go, unik n¹æ ma so wych zwol nieñ i kur cze nia siê ryn ku tych
us ³ug. Pol skie fir my trans por tu dro go we go za miast przy go to wy waæ siê do
kon ku ren cji z fir ma mi z po zo sta ³ych pañstw UE, w efek cie znik n¹ z ryn ku.

Wpro wa dzo ne roz wi¹ za nia na le ¿a ³o by sta ran nie skon sul to waæ ze œro do -
wis kiem, któ re naj dot kli wiej od czu je zmia ny. Pol ski trans port nie mo ¿e byæ
bu fo rem, któ ry prze jmu je na sie bie ca ³y ciê ¿ar nie ko rzy stnych dla pañ stwa
umów z kon ce sjo na riu sza mi au to strad.

Pro po no wa ne roz wi¹ za nie nie jest op ty mal ne, a ta kie go w³a œ nie na le ¿y
szu kaæ, uw zglê dnia j¹ ce go ra cje wszy s t kich par ty cy pu j¹ cych w nim stron.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
An to ni Mo ty cz ka

Od po wie dŸ

Warszawa, 30 lipca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Sza now ny Pa nie Mar sza³ku,
w zwi¹zku z oœwiad cze niem se na to ra A. Mo tycz ki z³o¿onym na 14. po sie dze niu Se -

na tu w dniu 26 czerw ca 2008 r. prze ka za nym przy piœ mie z dnia 3 lip ca br., prze ka zu jê
na rêce Pana Mar sza³ka po ni¿ sze wy ja œnie nia.

Zmiany w systemie op³at drogowych (projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz niektórych innych ustaw) wynikaj¹ z koniecznoœci wdro¿enia do
polskiego porz¹dku prawnego przepisów unijnych – Dyrektywy 2006/38/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniaj¹cej dyrektywê
1999/62/WE w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe. Proponowane zmiany ustawowe maj¹ równie¿
na celu rozwi¹zanie kwestii tzw. rekompensat – poprzez przywrócenie zasad poboru
op³at za przejazd po autostradach p³atnych obowi¹zuj¹cych przed dniem 1 wrzeœnia
2005 r.

Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ generaln¹ zasad¹ okreœlon¹
w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 paŸdziernika 1994 r. o autostradach p³atnych oraz
o krajowym Funduszu Drogowym za przejazd autostrad¹ pobierane s¹ op³aty.
Wyj¹tkiem od tej zasady s¹ sytuacje, w których au to strada nie zosta³a przystosowana
do poboru op³at. Ponadto op³aty nie s¹ pobierane od pojazdów samochodowych, za
które zosta³a uiszczona op³ata za przejazd po drogach krajowych (tzw. winieta),
pobierana na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie
drogowym w okresie wa¿noœci tej op³aty. Oznacza to, ¿e kierowca pojazdu ciê¿arowego, 
który nie posiada wa¿nej winiety, zobowi¹zany jest do uiszczenia op³aty bezpoœredniej
przy wjeŸdzie na autostradê p³atn¹.

W przypadku przejazdów pojazdów z wa¿n¹ winiet¹ spó³ki z którymi zawarto
umowê o budowê i eksploatacjê albo wy³¹cznie eksploatacjê autostrady (tzw. spó³ki
koncesyjne) uzyskuj¹ zwrot œrodków finansowych (tzw. rekompensatê) z wp³ywów
z winiet zasilaj¹cych Krajowy Fundusz Drogowy. Wp³ywy z winiet ju¿ w ponad 80%
przeznaczane s¹ na wyp³aty rekompensat. Wkrótce wielkoœæ rekompensat przekroczy
wielkoœæ wp³ywów ze sprzeda¿y winiet. Sytuacja ta wynika przede wszystkim
z wysokich stawek rozliczeniowych s³u¿¹cych do kalkulacji kwoty rekompensat, które
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zosta³y ustalone w aneksach do umów w sierpniu 2005 r. Obecnie przejazd pojazdu
ciê¿arowego kategorii IV przez 3 odcinki autostrady p³atnej A2, pomiêdzy Koninem
a Nowym Tomyœlem posiadaj¹cego wykupion¹ winietê jednodniow¹ (o wartoœci 27 z³),
powoduje obowi¹zek wyp³aty rekompensaty ze œrodków Krajowego Funduszu
Drogowego dla spó³ki koncesyjnej w wysokoœci oko³o 190 z³. Re sort infrastruktury
podejmowa³ i wci¹¿ podejmuje próby renegocjacji stawek rozliczeniowych s³u¿¹cych
do kalkulacji kwot rekompensat, jednak do tej pory nie uda³o siê ich obni¿yæ.

Podjêcie decyzji o zniesieniu systemu winietowego zosta³o poprzedzone
opracowaniem szeregu analiz o charakterze finansowym, ekonomicznym i prawnym.
Zniesienie winiet oznacza przejœcie na sys tem op³at bezpoœrednich, które lepiej
odzwierciedlaj¹ zasadê „u¿ytkownik p³aci” i z tego wzglêdu s¹ postrzegane jako op³aty
bardziej sprawiedliwe ni¿ winiety. Wielkoœæ op³aty bezpoœredniej mo¿na ponadto lepiej
odnieœæ do kosztu zu¿ycia infrastruktury drogowej. Przejœcie na sys tem op³at
bezpoœrednich oznacza zarazem ujednolicenie systemu op³at drogowych w Polsce pod
wzglêdem rodzajowym.

W ww. projekcie ustawy przewiduje siê wprowadzenie op³aty elektronicznej
(pobieranej za rzeczywist¹ liczbê przejechanych kilometrów, analogicznie do myta),
która dotyczyæ bêdzie dróg krajowych o najwy¿szym standardzie wybudowanych
i eksploatowanych w systemie tradycyjnym. Op³ata elektroniczna bêdzie pobierana od
pojazdów samochodowych o dmc pow. 3,5 ton. Do systemu op³aty elektronicznej bêd¹
mog³y przy³¹czyæ siê spó³ki koncesyjne na warunkach okreœlonych w umowie. Op³ata
elektroniczna zostanie w pe³ni wprowadzona wtedy, gdy powstanie zasadnicza czêœæ
sieci autostrad i dróg ekspresowych zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na
lata 2008–2012.

Op³aty typu winietowego s¹ w wielu krajach europejskich coraz czêœciej
zastêpowane przez systemy elektronicznego poboru op³at oparte na przejechanym
kilometra¿u (Aus tria, Niemcy, Czechy, a w najbli¿szych latach równie¿ S³owacja
i Wêgry). W innych krajach Unii Europejskiej funkcjonuj¹ systemy oparte na
tradycyjnym mycie (punktach poboru op³at), ale i tam wprowadza siê coraz czêœciej
pobór op³at za pomoc¹ œrodków elektronicznych. Systemy elektroniczne umo¿liwiaj¹
bowiem p³ynny przep³yw ruchu i skracaj¹ tym samym czas przejazdu.

Wdro¿enie systemu elektronicznego poboru op³at za przejazd umo¿liwiæ ma
w przysz³oœci œwiadczenie europejskiej us³ugi op³aty elektronicznej na transeuropejskiej 
sieci drogowej, zgodnie z dyrektyw¹ 2004/52/WE Parlamentu i Rady w sprawie
interoperacyjnoœci systemów elektronicznych op³at drogowych. Z tego wzglêdu
projektowane zmiany ustawowe przewiduj¹, ¿e pobór op³aty elektronicznej
dokonywany bêdzie za pomoc¹ technologii okreœlonych w ww. dyrektywie 2004/52/WE 
i wymienionych w art. 13i ustawy o drogach publicznych.

Proponowany w projekcie ustawy powrót do op³at bezpoœrednich mo¿e
spowodowaæ przeniesienie czêœci ruchu na drogi równoleg³e, lecz skala tego
przeniesienia bêdzie du¿o mniejsza ni¿ przed wprowadzeniem rekompensat.
Zniesienie winiet nie przywróci sytuacji sprzed 1 wrzeœnia 2005 r., poniewa¿
zwiêkszy³a siê sieæ autostrad, która jeszcze dalej bêdzie siê dynamicznie zwiêkszaæ.
Nale¿y liczyæ siê z tym, i¿ tylko samochody ciê¿arowe poruszaj¹ce siê w transporcie
regionalnym bêd¹ mog³y staraæ siê zjechaæ na drogi równoleg³e. Przejazdy w ruchu
miêdzyregionalnym i krajowym z ominiêciem autostrad bêd¹ nieuzasadnione
ekonomicznie (potencjalne oszczêdnoœci na op³atach nie bêd¹ równowa¿y³y strat na
czasie przejazdu). Omijanie autostrad bêdzie równie¿ nieuzasadnione ze wzglêdu na
d¹¿enie przewoŸników do skrócenia czasu dostawy.

Ponadto nale¿y siê spodziewaæ, ¿e przeniesienie ruchu z autostrad p³atnych na
inne drogi zostanie znacznie ograniczone dziêki realizowanemu przez Generaln¹
Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad Programowi zabezpieczenia dróg równoleg³ych.

W Programie tym przewiduje siê podjêcie nastêpuj¹cych dzia³añ:

· fotoradary w miejscach szczególnie niebezpiecznych, 

· przejœcia dla pieszych z sygnalizacj¹ wzbudzan¹,
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· sygnalizacje œwietlne na skrzy¿owaniach jednopoziomowych,

· spowolnienie i uspokojenie ruchu na odcinkach przejœæ dróg alternatywnych
przez ma³e miejscowoœci,

· stosowanie efektu bramy na wejœciu do miejscowoœci,

· budowa ma³ych rond,

· zawê¿enia przekroju drogi,

· wydzielanie pasów skrêtu w lewo,

· kanalizowanie   przekroju   drogi   z   zastosowaniem   azyli   dla   pieszych   i   wysp
rozdzielaj¹cych kierunki ruchu,

· odgiêcia toru jazdy.
Roz wi¹za nia w ra mach tego Pro gra mu wp³yn¹æ maj¹ rów nie¿ na po pra wê bez pie -

cze ñstwa ru chu dro go we go – przyk³adem jest dro ga kra jo wa nr 8, gdzie wpro wa dzo no
roz wi¹za nia z za kre su bez pie cze ñstwa ru chu dro go we go maj¹ce na celu uspo ko je nie
ru chu. Re zul ta tem tych dzia³añ jest ogra ni cze nie wy pad ko wo œci o ok. 30%. GDDKiA
bê dzie wpro wa dzaæ roz wi¹za nia maj¹ce na celu spo wol nie nie prze jaz dów rów nie¿ na
in nych dro gach kra jo wych.

Na odcinkach dróg szczególnie nara¿onych na zwiêkszenie ruchu ciê¿arowego
podjête zostan¹ dodatkowe dzia³ania zabezpieczaj¹ce, minimalizuj¹ce negatywny
wp³yw wzmo¿onego ruchu na stan œrodowiska naturalnego, nawierzchniê dróg
i bezpieczeñstwo ruchu drogowego.

Oprócz dzia³añ pro wa dzo nych przez GDDKiA, Se kre ta riat Kra jo wej Rady Bez pie -
cze ñstwa Ru chu Dro go we go ko or dy nu je re ali za cjê pro gra mu za bez pie cze nia dróg wo -
je wódz kich. Szcze gól nym nad zo rem G³ów ne go In spek to ra Trans por tu Dro go we go
zo stan¹ ob jê te od cin ki dróg rów no leg³ych wzglê dem obec nie eks plo ato wa nych p³at -
nych od cin ków au to strad.

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

14. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2008 r. 309



Oœwiad cze nie se na to ra An to nie go Motyczki

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z li cz ny mi syg na ³a mi do cie ra j¹ cy mi do mo je go biu ra se na tor -

skie go w spra wie obo wi¹z ku jaz dy z w³¹ czo ny mi œwia t³a mi mi ja nia,
chcia³ bym zwró ciæ uwa gê Pa na Mi ni stra na ar gu men ty przed sta wia ne przez
in ter we niu j¹ cych, wska zu j¹ ce na bez ce lo woœæ te go prze pi su.

Wpro wa dze nie owej re gu la cji mia ³o na ce lu po pra wiæ bez pie czeñ stwo na
dro gach. Sza co wa no, ¿e w ten spo sób li cz ba wy pad ków spa dnie o 10%, co da 
oko ³o trzy sta ofiar mniej. Z do stêp nych da nych wy ni ka je dnak, ¿e ró¿ ne go ro -
dza ju ko liz ji nie uby ³o. Co wiê cej, li cz ba ta w ro ku 2007 w sto sun ku do ro ku
2006 wzros ³a o 5,7%. Po do b nie sy tua cja przed sta wia siê w przy pad ku za bi -
tych – wzrost o 6,5%, i ran nych – wzrost o 6,9%. Da ne te zna cz nie po gar sza j¹
sta ty sty ki, po nie wa¿ w la tach 2000–2006 od no to wy wa no sta ³y spa dek li cz -
by wy pad ków. Fak ty s¹ ta kie, ¿e bez pie czeñ stwo na dro gach po gor szy ³o siê,
a w ro ku 2007 nie po ja wi³ siê ¿a den in ny czyn nik – op rócz na ka zu œwie ce nia
w dzieñ – któ ry móg³ by wp³y n¹æ na ta ki stan rze czy. Wszel kie in ne oko li cz no -
œci wy pad ków w po prze d nich la tach prze cie¿ tak ¿e wy stê po wa ³y i nie mog ³o
to mieæ wp³y wu na od wró ce nie tren du spad ko we go.

Rok 2007 jest wy star cza j¹ cy do ze brania od po wie d nich da nych, szcze -
gól nie ¿e naj now sze eu ro pej skie in for ma cje mó wi¹ o tym, i¿ bi lans re gu la cji
na ka zu jaz dy z w³¹ czo ny mi œwia t³a mi przez ca ³y rok jest ne ga ty wny. Dla te -
go te¿ wy co fa ³a siê z niej Au s tria, a Ko mi sja Eu ro pej ska ju¿ nie re ko men du je 
jej wpro wa dze nia w kra jach cz³on kow skich. Ko sz ty po no szo ne przez pol -
skich kie row ców z te go ty tu ³u to 2 mi liar dy z³ ro cz nie, na to miast œro do wis ko
ko sztu je to 500 mi lio nów t CO2 i in nych tru cizn emi to wa nych do at mo sfe ry.

W zwi¹z ku z wy mie nio ny mi fak ta mi, zwra cam siê z pro œb¹ do Pa na Mi ni -
stra o za jê cie sta no wis ka w tej spra wie, jak ró w nie¿ okreœ le nie, czy owa re -
gu la cja mo ¿e zo staæ znie sio na.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
An to ni Mo ty cz ka

Od po wie dŸ

Warszawa, 16.07.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Sza now ny Pa nie Mar sza³ku,
odpowiadaj¹c na pi smo znak BPS/DSK-043-607/08, prze ka zuj¹ce oœwiad cze nie

se na to ra An to nie go Mo tycz ki, z³o¿one pod czas 14. posiedzenia Se na tu w dniu
26 czerwca 2008 r., uprzej mie przed sta wiam na stê puj¹ce sta no wi sko.

W roku 2007 liczba wypadków ruchu drogowym wynios³a 49 536 i by³a wiêksza od
liczby wypadków w roku 2007 o 2 660, to jest o 5,7%. Wzros³a te¿ liczba zabitych
o 6,5% oraz liczba rannych o 6,9%. Nie mo¿na jednak zapominaæ, ¿e na stan bezpieczeñstwa
ruchu drogowego ma wp³yw bardzo wiele czynników. Wyci¹ganie jednoznacznych
wniosków, na podstawie danych statystycznych z tak krótkiego okresu, ¿e u¿ywanie
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œwiate³ mijania przez ca³¹ dobê nie przynios³o po¿¹danych rezultatów, wydaje siê
przedwczesne. Z danych Komendy G³ównej Policji wynika, ¿e wzrost liczby zabitych
w 2007 r. w porównaniu z rokiem 2006 jest nastêpstwem znacznie wiêkszej liczby
wypadków ze skutkiem œmiertelnym, które wydarzy³y siê w pierwszym kwartale, czyli
w okresie, kiedy istnia³ obowi¹zek u¿ywania œwiate³ mijania przez ca³¹ dobê w obu
okresach porównawczych. Dla oceny przyczyn zwiêkszenia liczby zdarzeñ i ich ofiar na
drogach w roku 2007 Instytut Transportu Samochodowego przeprowadzi³ stosown¹
analizê. Z jej treœci wynika, ¿e podstawow¹ przyczyn¹ by³a niew³aœciwa ocena przez
kieruj¹cych warunków atmosferycznych w okresie styczeñ–marzec. £agodna zima
sk³ania³a do szybszej jazdy. Kieruj¹cy nie brali pod uwagê tego, ¿e miejscowo, na
przyk³ad w obszarach leœnych lub tam, gdzie jezdnia by³a zacieniona, nawierzchnia
by³a œliska. W przypadku nag³ej zmiany sytuacji na drodze, podejmowane manewry
obronne by³y ma³o skuteczne.

Na le ¿y pa miê taæ, ¿e wpro wa dze nie jaz dy z w³¹czo ny mi œwiat³ami mia³o na celu
ogól ne zwiê k sze nie bez pie cze ñstwa ru chu dro go we go, w tym zmniej sze nie licz by zde -
rzeñ czo³owych po jaz dów. Po rów na nie da nych sta ty stycz nych Ko men dy G³ów nej Po li -
cji do tycz¹ce zde rzeñ czo³owych po zwa la stwier dziæ, ¿e zmniej szy³ siê pro cen to wy
udzia³ tych zda rzeñ w ogól nej licz bie wy pad ków o 0,6%, pro cen to wy udzia³ ofiar œmier -
tel nych o 1%, a ran nych o 0,4%. Za tem wstêp nie mo ¿na oce niæ, ¿e je den z ce lów zo sta³
osi¹gniêty.

W chwi li obec nej re sort zle ci³ od po wied nie, do dat ko we ana li zy, do tycz¹ce wp³ywu
obo wi¹zku jaz dy z w³¹czo ny mi œwiat³ami mi ja nia na bez pie cze ñstwo ru chu dro go we go, 
na pod sta wie któ rych bê dzie mo ¿li we roz wa ¿e nie ce lo wo œci znie sie nia ww. obo wi¹zku.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

14. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2008 r. 311



Oœwiad cze nie se na to ra Ire ne usza Niewiarowskiego

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Z po wo du d³u go trwa ³ej su szy, w wy ni ku któ rej na st¹ pi ³y zna cz ne szko dy 

w up ra wach zbó¿, roœ lin oko po wych, wa rzyw oraz pasz dla zwie rz¹t ho dow -
la nych, rol ni cy ocze ku j¹ pod jê cia przez re sort rol ni ctwa nie zbê d nych dzia ³añ
umo¿ li wia j¹ cych od two rze nie i kon ty nua cjê pro duk cji rol nej. Zde cy do wa na
wiê k szoœæ zbó¿ oraz ³¹k na te re nie Wiel ko pol ski jest wy pa lo na i nie da je
szans na ja kie kol wiek plo ny. Po do b na sy tua cja jest w up ra wach roœ lin oko -
po wych – ziem nia ków i bu ra ków.

Tak ¿e w³a dze sa mo rz¹ do we ape lu j¹ o szyb kie dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu
mi ni ma li za cjê strat w rol ni ctwie, któ re w przy pad ku gmin wiej skich ma j¹ bez -
po œre dni wp³yw na wiel koœæ do cho dów w³a s nych gmin z ty tu ³u po dat ku rol -
ne go.

Pro szê Pa na Mi ni stra o udzie le nie od po wie dzi na na stê pu j¹ ce py ta nia:
Kie dy zo sta nie og ³o szo ny stan klês ki ¿y wio ³o wej, ja k¹ w bie ¿¹ cym ro ku

spo wo do wa ³a d³u go trwa ³a su sza?
Czy w zwi¹z ku z klês k¹ su szy prze wi du je siê do ko na nie re struk tu ry za cji 

do tych czas za ci¹ g niê tych kre dy tów klês ko wych po przez roz ³o ¿e nie ich sp³a -
ty na ko lej ne la ta?

Kie dy i na ja kich wa run kach na st¹ pi uru cho mie nie no wych li nii kre dy tów 
klês ko wych na od two rze nie pro duk cji rol nej?

Czy prze wi du je siê przy spie sze nie wy p³a ty przez Agen cjê Re struk tu ry za -
cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa do p³at ob sza ro wych za 2008 r. oraz p³at no œci rol -
noœ ro do wis ko wych?

Kie dy i na ja kich wa run kach prze wi du je siê wpro wa dze nie do ta cji i bo ni -
fi kat do cen za ku pu kwa li fi ko wa ne go ma te ria ³u sie wne go?

Czy prze wi du je siê zre kom pen so wa nie gmi nom z bu d¿e tu pañ stwa skut -
ków zwol nieñ i umo rzeñ po dat ku rol ne go, któ re wój to wie i bur mi strzo wie za -
pe wne za sto su j¹ przy ko lej nych ra tach p³at no œci w ra mach dzia ³añ
³a go dz¹ cych stra ty rol ni ków wy ni ka j¹ ce z su szy?

Ja ka bê dzie wiel koœæ zwiê k sze nia œrod ków fi nan so wych dla gmin
z prze zna cze niem œwiad cze nia po mo cy spo ³e cz nej z ty tu ³u klês ki su szy?

Czy prze wi du je siê wpro wa dze nie przez rz¹d do dat ko wej po mo cy fi nan -
so wej dla go spo darstw rol nych w ce lu re kom pen sa ty po nie sio nych na k³a dów 
na od two rze nie pro duk cji rol nej oraz za bez pie cze nie po trzeb by to wych rol ni -
ków i ich ro dzin?

Czy re sort rol ni ctwa po de jmu je dzia ³a nia w kie run ku szyb kie go wy p³a ce -
nia przez fir my ubez pie cze nio we od szko do wañ z ty tu ³u strat po nie sio nych
przez rol ni ków w up ra wach po lo wych?

Czy Pan Mi n i s ter prze wi du je wpro wa dze nie zmian w do tych czas obo -
wi¹ zu j¹ cych prze pi sach okreœ la j¹ cych po ziom bi lan su wo dne go, któ re wa -
run ku j¹  mo¿ li woœæ og ³o sze nia sta nu klês ki su szy?

Prze pi sy do ty cz¹ ce po zio mu bi lan su wo dne go po win ny uw zglê dniaæ rze -
czy wi sty stan na wo dnie nia gle by, na przy k³ad przy bra ku opa dów œnie gu zi -
m¹, a nie tyl ko wiel koœæ opa dów w okre sach sze œcio de ka do wych, któ re
zniek szta³ ca j¹ fak ty cz n¹ sy tua cjê.

Z po wa ¿a niem
Ire ne usz Nie wia row ski
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Od po wie dŸ
SEKRETARZA STANU
W MINISTERSTWIE
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2008.07.25

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Pa nie Mar sza³ku!

W zwi¹zku z przes³anym przy piœmie z dnia 16 lipca 2008 r. zn. BPS/DSK-043-594/08 
oœwiadczeniem senatora Ireneusza Niewiarowskiego dotycz¹cym pomocy dla
rolników, którzy ponieœli straty w wyniku suszy – uprzejmie informujê Pana
Marsza³ka, ¿e stosownie do ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klêski
¿ywio³owej (Dz. U. nr 62, poz. 558) Rada Ministrów mo¿e wprowadziæ stan klêski
¿ywio³owej z w³asnej inicjatywy lub na wniosek w³aœciwego wojewody. Zgodnie z ww.
ustaw¹ za klêskê ¿ywio³ow¹ rozumie siê katastrofê naturaln¹ lub awariê techniczn¹
których skutki zagra¿aj¹ ¿yciu lub zdrowiu du¿ej liczby osób, mieniu w wielkich
rozmiarach albo œrodowisku na znacznych obszarach.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa
producenci rolni, którzy ponieœli straty w wyniku suszy mog¹ ubiegaæ siê o nastêpuj¹ce
formy pomocy:

1. Kre dy ty pre fe ren cyj ne na wzno wie nie pro duk cji w go spo dar stwach rol nych
i dzia³ach spe cjal nych pro duk cji rol nej, na pod sta wie roz porz¹dze nia Rady Mi ni --
strów  z dnia 26 kwiet nia 2007 r. w spra wie szcze gó³owe go za kre su i kie run ków
dzia³añ Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa oraz spo so bów ich re --
ali za cji (Dz. U. Nr 77, poz. 514 ze zm.). Po wy ¿ sze kre dy ty uru cha mia ne s¹ przez
Agen cjê, za zgod¹ Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, na wnio ski   wo je wo dów.
Wa run kiem   uru cho mie nia   po wy ¿ szej pro ce du ry jest do ko na nie osza co wa nia
strat przez ko mi sjê powo³an¹ przez wo je wo dê w ci¹gu 60 dni od dnia stwier dze nia 
skut ków klê ski. W przy pad ku ww. kre dy tów maj¹ za sto so wa nie uprosz czo ne
pro ce du ry ich udzie la nia. Po nad to pro du cent rol ny mo¿e sfi nan so waæ œrod ka mi
z kre dy tu klê sko we go za kup ma te ria³ów i œrod ków trwa³ych do ko na ny w okre sie
od za ist nie nia klê ski a przed uzy ska niem kre dy tu. Kre dy ty z dop³ata mi do opro --
cen to wa nia ze œrod ków Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa udzie --
la ne s¹ na okres do 4 lat.

2. Wyd³u¿e nie do 5 lat okre su sp³aty zaci¹gniê tych wcze œniej kre dy tów na wzno wie --
nie pro duk cji w go spo dar stwach rol nych i dzia³ach spe cjal nych pro duk cji rol nej
po szko do wa nych w wy ni ku klê ski oraz w pro lon go wa niu sp³at rat kre dy tów i od --
se tek pre fe ren cyj nych kre dy tów klê sko wych i in we sty cyj nych w ra mach okre su
kre dy to wa nia usta lo ne go dla da nej li nii kre dy to wej.

3. Od szko do wa nia z dop³at¹ z bu d¿ etu pa ñstwa z tytu³u ubez pie czeñ upraw rol nych
na pod sta wie usta wy z dnia 7 lip ca 2005 r. o ubez pie cze niach upraw rol nych
i zwierz¹t go spo dar skich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z póŸn. zm.). Pierw sze wnio ski
o  œrod ki  bu d¿ eto we  mog¹ byæ sk³ad a ne  przez zak³ady  ubez pie czeñ,  któ re pod --
pi sa³y umo wy z Mi ni strem Rol nic twa i Roz wo ju Wsi w ter mi nie do dnia 30 wrze œnia 
br. z tytu³u od szko do wañ wyp³aco nych po szko do wa nym pro du cen tom rol nym za 
okres od pocz¹tku roku do dnia 30 sierp nia 2008 r.

4.  Udzie le nie przez Pre ze sa Kasy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo³ecz ne go po mo cy, na 
in dy wi du al ny wnio sek rol ni ka po szko do wa ne go susz¹ w upra wach rol nych,
w op³aca niu bie¿¹cych sk³adek na ubez pie cze nie spo³ecz ne oraz re gu lo wa niu za --
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leg³oœci  z tego tytu³u w for mie  od ra cza nia ter mi nu  p³at no œci  sk³adek i rozk³ad a --
nia ich na do god ne raty. Rol ni cy po szko do wa ni przez su szê w upra wach rol nych
mog¹ ta k¿e ubie gaæ siê o zmia nê do tych cza so wych wa run ków sp³at na le ¿no œci
z tytu³u zad³u¿e nia. Mo ¿li we bê dzie ta k¿e uma rza nie w ca³oœci lub w czê œci
bie¿¹cych sk³adek.

5. Udzie le nie przez Pre ze sa Agen cji Nie ru cho mo œci Rol nych ulg w op³atach czyn szu
dzie r¿ aw ne go wno szo ne go przez rol ni ków po szko do wa nych susz¹ w upra wach
rol nych.

Na pod sta wie art.  700 Ko dek su cy wil ne go ob ni¿ e nie czyn szu dzie r¿ aw ne go mo¿e
nast¹piæ przy ³¹cznym spe³nie niu dwóch wa run ków:

1) za ist nie niu oko licz no œci, za któ re dzie r¿ aw ca nie po no si od po wie dzial no œci
i któ re nie do tycz¹ jego oso by,

2) wyst¹pie niu   znacz ne go  zmniej sze nia  zwyk³ego  przy cho du  z   przed mio tu
dzie r¿ awy.

Ob ni¿ e nie czyn szu mo¿e nast¹piæ po z³o¿e niu przez dzie r¿ aw cê wnio sku, w któ rym
zo stan¹ za war te in for ma cje do tycz¹ce:

1) struk tu ry upraw;
2) oko licz no œci, któ re mia³y wp³yw na znacz ne zmniej sze nie plo nów;
3) ro dza ju   upra wy   i   jej   po wierzch ni,   na   któr¹  mia³y   wp³yw   oko licz no œci wy --

mie nio ne w pkt 2 po twier dzo ne pro to ko³em ko mi sji, okre œlo nej w ust. 3.1.;
4) uzy ska ne go plo nu i œred nie go plo nu z 3 ostat nich lat;
5) kwot uzy ska nych z tytu³u od szko do wañ i ubez pie czeñ.

6. Udzie le nie przez wój tów, bur mi strzów lub pre zy den tów miast ulg i zwol nieñ
w op³atach po dat ku rol ne go za 2007 r. na pod sta wie usta wy z dnia 29 sierp nia
1997 r. Or dy na cja po dat ko wa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Po nad to pro du cen ci rol ni, któ rzy nie wywi¹¿¹ siê z po wo du su szy z li mi tu pro duk cji 
mle ka oraz z zo bo wi¹zañ PROW 2004–2006 z po wo du szkód w upra wach le œnych spo -
wo do wa nych susz¹ nie bêd¹ ka ra ni. Zo stan¹ rów nie¿ pod jê te dzia³ania maj¹ce na celu
przy spie sze nie wyp³at p³at no œci bez po œred nich przez Agen cjê Re struk tu ry za cji i Mo -
der ni za cji Rol nic twa za 2008 r., po 1 grud nia 2008 r.

Przed sta wiaj¹c po wy ¿ sze pra gnê po in for mo waæ, ¿e de cy zja od no œnie in nych form
po mo cy bê dzie mog³a zo staæ pod jê ta po przes³aniu przez Wo je wo dów wiel ko œci osza co -
wa nych strat w go spo dar stwach rol nych spo wo do wa nych te go roczn¹ susz¹.

Nie za le ¿nie od po wy ¿ sze go pra gnê po in for mo waæ, ¿e kli ma tycz ny bi lans wod ny
okre œla siê jako ró¿ ni cê po miê dzy opa dem at mos fe rycz nym mie rzo nym stan dar do wo
na sta cjach me te oro lo gicz nych a ewa po tran spi ra cj¹ po ten cjaln¹. Opad at mos fe rycz ny
jest pod sta wo wym ele men tem mie rzo nym na sta cjach me te oro lo gicz nych In sty tu tu
Me te oro lo gii i Go spo dar ki Wod nej (IMGW), na to miast war toœæ ewa po tran spi ra cji po -
ten cjal nej ob li cza siê wy ko rzy stuj¹c wzór Pen ma na. War toœæ ewa po tran spi ra cji po ten -
cjal nej mo ¿na rów nie¿ wy zna czyæ z wy star czaj¹c¹ pre cy zj¹ ko rzy staj¹c ze wzo rów
uprosz czo nych, któ re uwzglêd niaj¹ pod sta wo we ele men ty me te oro lo gicz ne (tem pe ra -
tu ra po wie trza, pro mie nio wa nie s³onecz ne, us³onecz nie nie, za chmu rze nie, wil got noœæ
po wie trza, nie do syt wil got no œci, prêd koœæ wia tru).

W ocenie wystêpowania suszy, oprócz wartoœci klimatycznego bilansu wodnego, s¹ 
brane pod uwagê w³aœciwoœci retencyjne gleb, ustalone wed³ug kategorii
agronomicznych, wydzielonych na podstawie map glebowo-rolniczych. Przestrzenne
zró¿nicowanie zdolnoœci retencyjnych gleb jest, obok klimatycznego bilansu wodnego,
czynnikiem decyduj¹cym o spe³nieniu kryterium suszy na danym obszarze. W ten
sposób uwzglêdnia siê fakt silnego zró¿nicowania podatnoœci pokrywy glebowej Polski
na skutki niedoboru wody, mierzonego wartoœciami klimatycznego bilansu wodnego –
gleby lekkie s¹ zdecydowanie mniej odporne na stres wodny od gleb œrednich i ciê¿kich,
co znajduje odzwierciedlenie w zró¿nicowaniu kryteriów suszy i progów klimatycznego
bilansu wodnego dla poszczególnych kategorii agronomicznych gleb.

War to œci kry tycz ne kli ma tycz ne go bi lan su wod ne go ozna czaj¹ce wyst¹pie nie su szy 
zró¿ ni co wa no dla ga tun ków ro œlin (ku ku ry dza, rze pak, rze pik, ziem niak, bu rak cu kro -
wy, chmiel, ty toñ oraz tru skaw ki) lub grup ro œlin upraw nych (zbo¿a ozi me i jare, wa -
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rzy wa grun to we, drze wa i krze wy owo co we oraz ro œli ny str¹czko we), ka te go rii gleb
i okresów roz wo jo wych. Do wy zna cze nia pro gów kli ma tycz ne go bi lan su wod ne go wy -
ko rzy sta no sta ty stycz no-em pi rycz ne mo de le pro gnoz i mo del sy mu la cyj ny plo nów
opra co wa ne w In sty tu cie Upra wy Na wo¿e nia i Gle bo znaw stwa Pa ñstwo wym In sty tu cie 
Ba daw czym w Pu³awach. In sty tut jest au to rem i po sia da wy³¹czne pra wa do mapy gle -
bo wo-rol ni czej w ska li 1:100 000 i 1:25 000. Ma te ria³ ten jest utrzy my wa ny w za so -
bach In sty tu tu i s³u¿y re ali za cji licz nych pro gra mów dla po trzeb ad mi ni stra cji
pa ñstwo wej i sa morz¹do wej zwi¹za nych z wa lo ry za cj¹ ja ko œci i przy dat no œci gleb,
ocen¹ sta nu ich de gra da cji, ocen¹ za so bów wod nych gleb i ich funk cji re ten cyj nych.
W oparciu o mapy gle bo we w nawi¹za niu do war to œci kli ma tycz ne go bi lan su wod ne go
s¹ de fi nio wa ne ob sza ry wyst¹pie nia su szy w po szcze gól nych re gio nach Pol ski.

W celu monitorowania wystêpowania zjawiska suszy zosta³ utworzony sys tem
monitoringu skutków suszy rolniczej uwzglêdniaj¹cy klimatyczny bilans wodny i warunki
glebowe we wszystkich województwach. Wartoœci klimatycznego bilansu wodnego s¹
obliczane dla kolejnych okresów szeœciodekadowych dla ok. 54 stacji synoptycznych
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na tej podstawie wyznaczone s¹ mapy
klimatycznego bilansu wodnego w Polsce.

Kazimierz Plocke
Sekretarz Stanu
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Oœwiad cze nie se na to ra  Ire ne usza Niewiarowskiego

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Prze wi dy wa nym skut kiem znie sie nia wi niet dla sa mo cho dów ciê ¿a ro -

wych za ko rzy sta nie z au to strad i przy wró ce nia op ³at za prze jazd au to stra -
da mi dla te go ty pu po jaz dów, któ re wpro wa dza no we li za cja usta wy
o dro gach pub li cz nych, bê dzie prze nie sie nie ru chu du ¿ych sa mo cho dów ciê -
¿a ro wych na dro gi kra jo we i wo je wó dz kie.

Obe c nie je dno ra zo wa dzien na wi nie ta dla du ¿ej ciê ¿a rów ki ko sztu je
27 PLN i up ra wnia do bez p³at ne go prze jaz du au to stra d¹. Gdy kie row ca bê -
dzie mu sia³ p³a ciæ za prze jazd w pun kcie po bo ru op ³at, to wo bec dzi siej szych
sta wek za prze jazd ca ³e go od cin ka au to stra dy A2 na te re nie Wiel ko pol ski
(No wy To myœl–D¹ bie) za p³a ci 189 PLN, czy li sie dem ra zy wiê cej. W przy pad -
ku wi niet pó³ ro cz nych i ro cz nych ró¿ ni ce bê d¹ je sz cze wiê k sze. Nic wiêc dzi wne -
go, ¿e ze wzglê dów eko no mi cz nych kie row cy du ¿ych sa mo cho dów
ciê ¿a ro wych bê d¹ sta ra li siê po ko ny waæ swo je tra sy po dro gach, za prze jazd
któ ry mi nie bê d¹ mu sie li wno siæ op ³a ty.

Za ró wno dro ga kra jo wa nr 92, jak ró w nie¿ dro gi wo je wó dz kie nr 467
i nr 473 sta n¹ siê miej scem wzmo ¿o ne go ru chu tak po jaz dów oso bo wych,
jak i du ¿ych sa mo cho dów ciê ¿a ro wych, któ re naj praw do po dob niej prze -
nio s¹ siê z au to stra dy A2. Skie ro wa nie ru chu po jaz dów ciê¿ kich na dro gi
do ta kie go ru chu nie do sto so wa ne spra wi, ¿e ich stan te chni cz ny za cznie
siê dra sty cz nie po gar szaæ. Wzmo ¿o ny ruch sa mo cho dów ciê ¿a ro wych
zwiê k szy nie bez pie czeñ stwo na dro gach, jak ró w nie¿ spo wo du je szko dy
po wsta ³e w mie niu znaj du j¹ cym siê w bez po œre dnim oto cze niu dro gi kra -
jo wej nr 92 i dróg wo je wó dz kich nr 467 i nr 473. Zwiê k szo ny ruch po jaz -
dów przy czy ni siê do za gro ¿e nia bez pie czeñ stwa ¿y cia i zdro wia
mie sz kañ ców.

Na zna cz nie pod wy¿ szo ny stan za gro ¿e nia na ra ¿o ne zo sta n¹ od
1 wrzeœ nia 2008 r. dzie ci uczê sz cza j¹ ce do pla có wek szkol nych znaj du j¹ cych 
siê w bez po œre dnim oto cze niu dróg al ter na ty wnych do au to stra dy A2. Te dro -
gi zo sta n¹ zna cz nie ob ci¹ ¿o ne po nad nor ma ty wnym ru chem, po wo du j¹c
utrud nie nia w prze bie gu lo kal ne go ru chu sa mo cho do we go. Emi sja spa lin,
pod wy¿ szo ny po ziom ha ³a su oraz drga nia grun tu bê d¹ mia ³y ne ga ty wny
wp³yw na œro do wis ko na tu ral ne, przy czy nia j¹c siê do ubyt ków cen nej flo ry
i fau ny. Zna cz¹ ce te re ny przy le ga j¹ ce do prze bie gu dróg al ter na ty wnych po -
³o ¿o ne s¹ na ob sza rze ob jê tym sie ci¹ Na tu ra 2000. Wzmo ¿e nie ru chu po jaz -
dów ciê ¿a ro wych mo ¿e za tem bez po œre dnio przy czy niæ siê do de gra da cji
œro do wis ka na tu ral ne go na ob sza rze, któ ry po wi nien pod le gaæ je go szcze gól -
nej ochro nie.

Pro szê Pa na Mi ni stra o udzie le nie od po wie dzi na na stê pu j¹ ce py ta -
nia:

W ja ki spo sób re sort in fra struk tu ry za mie rza za blo ko waæ mo¿ li woœæ ko -
rzy sta nia przez du ¿e sa mo cho dy ciê ¿a ro we z dróg al ter na ty wnych dla au to -
stra dy A2 ja ko nie przy sto so wa nych do przy jê cia ru chu po jaz dów
prze kra cza j¹ ce go nor my i czê sto tli wo œci prze jaz dów prze wi dzia nych dla tej
ka te go rii dróg?

Czy, a je ¿e li tak, to ja kie, prze wi du je siê zmia ny w or ga ni za cji ru chu na
dro dze kra jo wej nr 92 oraz dro gach wo je wó dz kich nr 467 i 437, któ re mog ³y by
za gwa ran to waæ bez pie czeñ stwo na tych tra sach w zwi¹z ku z prze wi dy wa n¹
pró b¹ prze nie sie nia prze jaz dów du ¿ych sa mo cho dów ciê ¿a ro wych na przy wo -
³a ne dro gi?

W ja ki spo sób pla no wa ne jest roz wi¹ za nie skie ro wa nia stru mie nia po jaz -
dów w zwi¹z ku z za po wia da nym na li piec 2008 r. re mon tem mo stu na rze ce
War cie w ci¹ gu dro gi kra jo wej nr 92 sta no wi¹ cym na tym od cin ku ob wo dni cê
mia sta Ko ³a?

Czy i w ja kim za kre sie prze wi dzia na jest kon ty nua cja mo der ni za cji dro gi
kra jo wej nr 92 na od cin ku od miej sco wo œci Ko œcie lec do miej sco wo œci Pnie -
wo, sta no wi¹ cej gra ni cê wo je wó dz twa wiel ko pol skie go? Do tych czas wy ko -
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na ne pra ce – no wa na wie rzchnia, le wo - i pra wos krê ty, syg na li za cje œwiet lne, 
dro gi ser wi so we oraz ci¹ gi pie szo jez dne na od cin ku od Ko ni na do Ko œciel ca –
zna cz nie po pra wi ³y wa run ki bez pie czeñ stwa ru chu na tej dro dze i ocze ki wa -
ne jest ich kon ty nuo wa nie na wspo mnia nym od cin ku, zw³a sz cza wo bec prze -
wi dy wa ne go prze nie sie nia czê œci ru chu sa mo cho do we go z au to stra dy A2.

Z po wa ¿a niem
Ire ne usz Nie wia row ski

Od po wie dŸ

Warszawa, 29 lipca 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Sza now ny Pa nie Mar sza³ku,
w zwi¹zku z oœwiad cze niem se na to ra I. Nie wia row skie go z³o¿onym na 14. po sie dze -

niu Se na tu w dniu 26 czerw ca 2008 r. prze ka za nym przy piœ mie z dnia 3 lip ca br. prze -
ka zu jê na rêce Pana Mar sza³ka po ni¿ sze wy ja œnie nia.

Podjêcie decyzji o zniesieniu systemu winietowego (projekt ustawy o zmianie
ustawy) o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw) zosta³o poprzedzone
opracowaniem szeregu analiz o charakterze finansowym, ekonomicznym i prawnym.
Zniesienie winiet oznacza przejœcie  na sys tem  op³at bezpoœrednich,  które   lepiej
odzwierciedlaj¹ zasadê „u¿ytkownik p³aci” i z tego wzglêdu s¹ postrzegane jako op³aty
bardziej sprawiedliwe ni¿ winiety. Wielkoœæ op³aty bezpoœredniej mo¿na ponadto lepiej
odnieœæ do kosztu zu¿ycia infrastruktury drogowej. Przejœcie na sys tem op³at
bezpoœrednich   oznacza zarazem ujednolicenie systemu op³at drogowych w Polsce pod 
wzglêdem rodzajowym.

W ww. projekcie ustawy przewiduje siê wprowadzenie op³aty elektronicznej
(pobieranej za rzeczywist¹ liczbê przejechanych kilometrów, analogicznie do myta),
która dotyczyæ bêdzie dróg krajowych o najwy¿szym standardzie wybudowanych
i eksploatowanych w systemie tradycyjnym. Op³ata elektroniczna bêdzie pobierana od
pojazdów samochodowych o dmc pow. 3,5 ton. Do systemu op³aty elektronicznej bêd¹
mog³y przy³¹czyæ siê spó³ki koncesyjne na warunkach okreœlonych w umowie. Op³ata
elektroniczna zostanie w pe³ni wprowadzona wtedy, gdy powstanie ju¿ zasadnicza
czêœæ sieci autostrad i dróg ekspresowych zgodnie z Programem Budowy Dróg
Krajowych na lata 2008–2012.

Op³aty typu wi nie to we go s¹ w wie lu kra jach eu ro pej skich co raz czê œciej za stê po -
wa ne przez sys te my elek tro nicz ne go po bo ru op³at opar te na prze je cha nym ki lo me tra -
¿u (Aus tria, Niemcy, Cze chy, a w naj bli¿ szych la tach rów nie¿ S³owa cja i Wê gry).
W innych kra jach Unii Eu ro pej skiej funk cjo nuj¹ sys te my opar te na tra dy cyj nym my -
cie (punk tach po bo ru op³at), ale i tam wpro wa dza siê co raz czê œciej po bór op³at za po -
moc¹ œrod ków elek tro nicz nych. Sys temy elek tro nicz ne umo ¿li wiaj¹ bo wiem p³ynny
przep³yw ru chu i  skra caj¹ tym sa mym czas prze jaz du.

Pro po no wa ny w pro jek cie usta wy po wrót do op³at bez po œred nich mo¿e spo wo do -
waæ prze nie sie nie czê œci ru chu ciê ¿kie go na dro gi rów no leg³e, lecz ska la tego prze nie -
sie nia bê dzie du¿o mniej sza ni¿ przed wpro wa dze niem re kom pen sat. Znie sie nie wi niet
nie przy wró ci sy tu acji sprzed 1 wrze œnia 2005 r., po nie wa¿ zwiê k szy³a siê sieæ au to -
strad, któ ra jesz cze da lej bê dzie siê dy na micz nie zwiê k szaæ. Na le ¿y li czyæ siê z tym, i¿
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tyl ko sa mo cho dy ciê ¿aro we po ru szaj¹ce siê w trans por cie re gio nal nym bêd¹ sta ra³y siê 
zje chaæ na dro gi rów no leg³e. Prze jaz dy w ru chu miê dzy re gio nal nym i kra jo wym z omi -
niê ciem au to strad bêd¹ nie uza sad nio ne eko no micz nie (po ten cjal ne oszczêdno œci na
op³atach nie bêd¹ rów no wa ¿y³y strat na cza sie prze jaz du). Omi ja nie au to strad bê dzie
rów nie¿ nie uza sad nio ne ze wzglê du na d¹¿e nie prze wo Ÿni ków do skró ce nia cza su do -
sta wy.

Ponadto nale¿y siê spodziewaæ, ¿e przeniesienie ruchu z autostrad p³atnych na
inne drogi zostanie znacznie ograniczone dziêki realizowanemu przez Generaln¹
Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad Programowi zabezpieczenia dróg równoleg³ych.

W Pro gra mie tym prze wi du je siê pod jê cie na stê puj¹cych dzia³añ:

· fotoradary w miejscach szczególnie niebezpiecznych,

· przejœcia dla pieszych z sygnalizacj¹ wzbudzan¹,

· sygnalizacje œwietlne na skrzy¿owaniach jednopoziomowych,

· spowolnienie i uspokojenie ruchu na odcinkach przejœæ dróg alternatywnych
przez ma³e miejscowoœci,

· stosowanie efektu bramy na wejœciu do miejscowoœci,

· budowa ma³ych rond,

· zawê¿enia przekroju drogi,

· wydzielanie pasów skrêtu w lewo,

· kanalizowanie   przekroju   drogi   z   zastosowaniem   azyli   dla   pieszych   i   wysp
rozdzielaj¹cych kierunki ruchu,

· odgiêcia toru jazdy.
Roz wi¹za nia w ra mach tego Pro gra mu wp³yn¹æ maj¹ rów nie¿ na po pra wê bez pie -

cze ñstwa ru chu dro go we go – przyk³adem jest dro ga kra jo wa nr 8, gdzie wpro wa dzo no
roz wi¹za nia z za kre su bez pie cze ñstwa ru chu dro go we go maj¹ce na celu uspo ko je nie
ru chu. Re zul ta tem tych dzia³añ jest ogra ni cze nie wy pad ko wo œci o ok. 30%. GDDKiA
bê dzie wpro wa dzaæ roz wi¹za nia maj¹ce na celu spo wol nie nie prze jaz dów rów nie¿ na
in nych dro gach kra jo wych.

Na odcinkach dróg szczególnie nara¿onych na zwiêkszenie ruchu ciê¿arowego
podjête zostan¹ dodatkowe dzia³ania zabezpieczaj¹ce, minimalizuj¹ce negatywny
wp³yw wzmo¿onego ruchu na stan œrodowiska naturalnego, nawierzchniê dróg
i bezpieczeñstwo ruchu drogowego (m.in. drogi wzd³u¿ autostrady A2).

Oprócz dzia³añ pro wa dzo nych przez GDDKiA, Se kre ta riat Kra jo wej Rady Bez pie -
cze ñstwa Ru chu Dro go we go ko or dy nu je re ali za cjê pro gra mu za bez pie cze nia dróg wo -
je wódz kich. Szcze gól nym nad zo rem G³ów ne go In spek to ra Trans por tu Dro go we go
zo stan¹ ob jê te od cin ki dróg rów no leg³ych wzglê dem obec nie eks plo ato wa nych p³at -
nych od cin ków au to strad.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Zbigniew Rapciak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiad cze nie se na to ra Ire ne usza Niewiarowskiego

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Od 1 lip ca 2008 r. ma za cz¹æ obo wi¹ zy waæ no wy sy s tem roz li czeñ Na ro -

do we go Fun du szu Zdro wia z sa mo dziel ny mi pub li cz ny mi za k³a da mi opie ki
zdro wot nej, czy li sy s tem je dno ro dnych grup pa cjen tów. Przy po rz¹d ku je on
pa cjen tów z ró¿ ny mi do leg li wo œcia mi do grup, któ rych le cze nie wi¹ ¿e siê z je dno li -
ty mi ko sz ta mi i po do b nym po de jœciem dia gno sty cz nym. Sy s tem je dno ro dnych
grup pa cjen tów za st¹ pi do tych cza so wy sy s tem roz li czeñ Na ro do we go
Fun du szu Zdro wia z sa mo dziel ny mi pub li cz ny mi za k³a da mi opie ki zdro wot -
nej, opar ty na ka ta lo gu œwiad czeñ me dy cz nych.

Pro szê Pa ni¹ Mi n i s ter o udzie le nie od po wie dzi na na stê pu j¹ ce py ta nia.
Ja ki jest stan przy go to wañ sa mo dziel nych pub li cz nych za k³a dów opie ki

zdro wot nej do no wych za sad roz li cze nia z NFZ i wdro ¿e nia sy s te mu je dno ro dnych
grup pa cjen tów?

Dla cze go Na ro do wy Fun dusz Zdro wia nie prze wi du je w zwi¹z ku z wpro -
wa dze niem roz li czeñ z sa mo dziel ny mi pu b li cz ny mi za k³a da mi opie ki zdro -
wot nej na pod sta wie sy s te mu je d no ro d nych grup pa c je n tów og ³o sze nia
no we go kon kur su ofert? Ja ka jest przy czy na wpro wa dze nia no wych za sad
roz li czeñ szpi ta li na pod sta wie ane k sów do obo wi¹ zu j¹ cych umów?

Czy Na ro do wy Fun dusz Zdro wia prze wi du je pe³ ne roz li cze nie pier w sze go
pó³ ro cza 2008 r. z sa mo dziel ny mi pu b li cz ny mi za k³a da mi opie ki zdro wot nej,
³¹ cz nie z wy p³a t¹ nad wy ko nañ œwiad czeñ me dy cz nych przed wpro wa dze -
niem od dru gie go pó³ ro cza 2008 r. roz li cza nia w opar ciu o sy s tem je d no ro d -
nych grup pa c je n tów?

Czy Na ro do wy Fun dusz Zdro wia ma za miar uru cho miæ za pla no wa ne do -
dat ko we œrod ki dla po szcze gól nych od dzia ³ów wo je wó dz kich?

Czy mo¿ li we jest udo stêp nie nie przez NFZ sa mo dziel nym pub li cz nym za -
k³a dom opie ki zdro wot nej sy s te mu je dno ro dnych grup pa cjen tów ja ko sy s te -
mu do te sto wa nia no wych za sad roz li cza nia, w ce lu umo¿ li wie nia je go
pe³ ne go wpro wa dze nia od 1 sty cz nia 2009 r. wraz z no wym okre sem kon tra kto -
wa nia œwiad czeñ me dy cz nych?

Z po wa ¿a niem
Ire ne usz Nie wia row ski

Od po wie dŸ

Warszawa, 2008.07.16

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Sza now ny Pa nie Mar sza³ku,
w od po wie dzi na oœwiad cze nie Pana Se na to ra Ire ne usza Nie wia row skie go, któ re zo -

sta³o z³o¿one na 14. posiedzeniu Se na tu w dniu 26 czerw ca 2008 roku i prze ka za ne
przy piœ mie Pani Kry sty ny Bo che nek, Wi ce mar sza³ka Se na tu z dnia 3 lip ca 2008 roku
(znak: BPS/DSK-043-616/08), w spra wie zmia ny spo so bu roz li cza nia œwiad czeñ opie -
ki zdro wot nej w ro dza ju: le cze nie szpi tal ne w opar ciu o sys tem Jed no rod nych Grup
Pa cjen tów (JGP), uprzej mie pro szê o przy jê cie na stê puj¹cych wy ja œnieñ.
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Szcze gó³owe unor mo wa nia praw ne re gu luj¹ce kwe stie za sad i try bu fi nan so wa nia
œwiad czeñ opie ki zdro wot nej za wie ra usta wa z dnia 27 sierp nia 2004 roku o œwiad cze -
niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków pu blicz nych (Dz. U. Nr 210, poz.
2135 z póŸn. zm.), akty wy ko naw cze do ww. usta wy oraz zarz¹dze nia Pre ze sa Na ro do -
we go Fun du szu Zdro wia do tycz¹ce po szcze gól nych ro dza jów œwiad czeñ opie ki zdro -
wot nej.

Do za dañ Na ro do we go Fun du szu Zdro wia, zgod nie z art. 97 ww. usta wy, na le ¿y
w szcze gól no œci okre œla nie ja ko œci i do stêp no œci oraz ana li za kosz tów œwiad czeñ opie ki 
zdro wot nej w za kre sie nie zbêd nym dla pra wid³owe go za wie ra nia umów a ta k¿e prze -
pro wa dza nie kon kur sów ofert, ro ko wañ oraz za wie ra nie umów o udzie la nie œwiad czeñ
opie ki zdro wot nej. Pod staw¹ udzie la nia œwiad czeñ opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych
przez Fun dusz, zgod nie z art. 132 ust. 1 cy to wa nej na wstê pie usta wy, jest umo wa o u -
dzie la nie œwiad czeñ opie ki zdro wot nej za war ta po miê dzy œwiad cze nio dawc¹ a dy rek to -
rem od dzia³u wo je wódz kie go NFZ. Umo wa o udzie la nie œwiad czeñ opie ki zdro wot nej
mo¿e byæ za war ta wy³¹cznie  ze  œwiad cze nio dawc¹.  któ ry  zo sta³   wy bra ny  do  udzie -
la nia  œwiad czeñ  opie ki zdro wot nej po prze pro wa dze niu po stê po wa nia w try bie kon -
kur su ofert albo ro ko wañ. Pre zes NFZ, dzia³aj¹c na pod sta wie art. 146 cy to wa nej
usta wy, wyda³ zarz¹dze nie Nr 32/2008/DSOZ z dnia 11 czerw ca 2008 roku w spra wie
okre œle nia wa run ków za wie ra nia i re ali za cji umów w ro dza ju: le cze nie szpi tal ne, któ re
wpro wa dza roz li cza nie tego ro dza ju œwiad czeñ opie ki zdro wot nej w opar ciu o sys tem
Jed no rod nych Grup Pa cjen tów. G³ów nym ce lem wpro wa dze nia kon cep cji fi nan so wa -
nia œwiad czeñ opie ki zdro wot nej po przez JGP jest trans pa rent ne, opar te o pro ste za sa -
dy po kry cie kosz tów po no szo nych przez œwiad cze nio daw ców do star czaj¹cych us³ugi
do brej ja ko œci i kom plek so wo za spo ka jaj¹cych ocze ki wa nia pa cjen tów.

Na le ¿y jed nak pod kre œliæ, i¿ zgod nie z ko mu ni ka tem Pre ze sa Na ro do we go Fun du -
szu Zdro wia z dnia 11 czerw ca 2008 roku, nowe wy ma ga nia wo bec œwiad cze nio daw -
ców wpro wa dzo ne zarz¹dze niem Nr 32/2008/DSOZ Pre ze sa Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia w spra wie okre œle nia wa run ków za wie ra nia i re ali za cji umów w ro dza ju: le cze -
nie szpi tal ne, maj¹ bez po œred nie za sto so wa nie w sto sun ku do umów za war tych w wy -
ni ku no wych po stê po wañ w try bie kon kur su ofert albo ro ko wañ, prze pro wa dzo nych
po we jœ ciu w ¿y cie zarz¹dze nia. W przy pad ku umów ak tu al nie re ali zo wa nych wpro wa -
dzo no okres do sto so waw czy w od nie sie niu do przed mio to wych wy ma gañ. Jak in for -
mu je Fun dusz, w okre sie do sto so waw czym nie spe³nie nie do dat ko wych wy ma gañ,
któ re zo sta³y wpro wa dzo ne ww. zarz¹dze niem, nie mo¿e byæ przy czyn¹ roz wi¹za nia
umo wy ze œwiad cze nio dawc¹. któ ry po sia da za wart¹ umo wê albo od mo wy przed³u¿e -
nia ak tu al nie re ali zo wa nej umo wy w dro dze anek su. Okres do sto so waw czy ko ñczy siê
z dniem 31 grud nia 2008 roku, przy czym nie obej mu je on szcze gól nych wa run ków wy -
ko ny wa nia nie któ rych œwiad czeñ, wy od rêb nio nych w przed mio to wym zarz¹dze niu.

W przy pad ku umów za war tych w wy ni ku no wych po stê po wañ w try bie kon kur su
ofert albo ro ko wañ, prze pro wa dzo nych po we jœ ciu w ¿y cie zarz¹dze nia
Nr 32/2008/DSOZ Pre ze sa Na ro do we go Fun du szu Zdro wia, zgod nie z ko mu ni ka tem
Pre ze sa Na ro do we go Fun du szu Zdro wia w spra wie szcz ególnych za sad roz li cza nia
œwiad czeñ w pierw szych mie si¹cach po wpro wa dze niu sys te mu jed no rod nych grup
pac je ntów, w celu przy go to wa nia w³aœci we go prze bie gu wdro¿e nia JGP, za pew nie nia
sta bil ne go po zio mu fi nan so wa nia szpi ta li oraz z³ago dze nia ewen tu al nych nie po¿¹da -
nych sk utków zwi¹za nych z tym wdro¿e niem, w przy pad ku wyst¹pie nia pro blemów
unie mo ¿li wiaj¹cych pe³ne roz li cze nie œwiad czeñ wg me to do lo gii JGP, œwiad cze nio daw -
ca mo¿e roz li czyæ je w try bie uprosz czo nym. Od 1 lip ca do 30 wrze œnia br. trwa okres
prze jœ cio wy, w trak cie któr ego, po z³o¿e niu przez œwiad cze nio daw cê wnio sku do dy rek -
to ra od dzia³u wo jewódzkiego Na ro do we go Fun du szu Zdro wia, mo ¿li we jest roz li cze nie
wy ko na nych œwiad czeñ za dany okres spra woz daw czy w opar ciu o uprosz czon¹ spra -
woz daw czoœæ.

W ra mach uprosz czo nej spra woz daw czo œci do ra chun ku œwiad cze nio daw ca jest
zo bo wi¹zany do³¹czyæ ra port sta ty stycz ny (przy go to wa ny w do wol nym na rzê dziu in for -
ma tycz nym) za wie raj¹cy in for ma cje o œwiadczeniach zre ali zo wa nych w po szcze gól -
nych za kre sach obej muj¹cy co naj mniej na stê puj¹ce dane:
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— liczbê faktycznie zrealizowanych i podlegaj¹cych p³atnoœci jednostek roz li cze nio --
wych,

— licz bê po szcze gól nych grup i oso bod ni do dat ko wych,
— cenê jed nost ki roz li cze nio wej,
— dane o ry cza³tach (SOR, Izba przy jêæ),
— wartoœæ ogóln¹ zre ali zo wa nych œwiad czeñ.
Dane przed sta wio ne w ra por cie oraz w ra chun ku po win ny byæ zgod ne, co do war to -

œci. Kwo ta okre œlo na w ra chun ku oraz w ra por cie sta ty stycz nym nie mo¿e byæ wy ¿ sza
od prze wi dzia nej w umo wie na dany okres spra woz daw czy.

Œwiadczeniodawca, niezale¿nie od ww. dokumentów, powinien przekazywaæ na
bie¿¹co dane o udzielonych  œwiadczeniach  z u¿yciem  szczegó³owego  komunikatu 
XML,  ewentualnie dodatkowo weryfikowaæ te dane lub uzupe³niaæ dane brakuj¹ce.

Jednoczeœnie na œwiadczeniodawcy bêdzie spoczywa³ obowi¹zek szczegó³owego
rozliczenia, nie póŸniej ni¿ do 10 listopada 2008 r. w wymaganym formacie
elektronicznym (raport statystyczny i rachunek), œwiadczeñ udzielonych w okresie
przejœciowym oraz ewentualnego wystawienia rachunku koryguj¹cego wartoœæ
œwiadczeñ sfinansowanych w oparciu o zastosowany czasowo uproszczony sys tem
rozliczeñ.

Rów no cze œnie uprzej mie  in for mu jê,  i¿ w zwi¹zku z po sie dze niem  Sej mo wej  Ko mi -
sji Zdro wia, któ ra odby³a siê w dniu 10 lip ca 2008 roku, Pre zes Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia, na wnio sek Prze wod nicz¹cego Sej mo wej Ko mi sji Zdro wia, prze ka za³ do Ko mi -
sji ra port z dzia³añ Na ro do we go Fun du szu Zdro wia przy go to wuj¹cych wpro wa dze nie
no wych za sad rozliczañ wg Jednorodnych Grup Pacjentów w rodzaju leczenie szpitalne 
(ko pia w za³¹cze niu), w któ rym szcze gó³owo opi sa no przed mio to we za gad nie nie.

Odnosz¹c siê do pytania dotycz¹cego pe³nego rozliczenia œwiadczeñ opieki
zdrowotnej wykonanych w pierwszym pó³roczu 2008 roku przez samodzielne
publiczne zak³ady opieki zdrowotnej, ³¹cznie z wyp³at¹ nadwykonañ, uprzejmie 
informujê, i¿  zgodnie z § 14 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008  
roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 81, poz. 484), Fundusz jest zobowi¹zany do sfinansowania œwiadczeñ
udzielonych w okresie rozliczeniowym do kwoty zobowi¹zania Funduszu wobec
œwiadczeniodawcy okreœlonej w umowie. W kwestii uruchomienia przez Narodowy
Fundusz Zdrowia zaplanowanych dodatkowych œrodków finansowych dla
poszczególnych oddzia³ów wojewódzkich Funduszu, uprzejmie informujê, i¿ na
podstawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok,
zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu
20 czerwca 2008 roku oraz zarz¹dzenia Nr 33/2008/DEF Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok, do poszczególnych oddzia³ów
wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia przekazano œrodki finansowe o ³¹cznej
kwocie 4,219 mld z³.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu
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Za³¹cznik
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Wdro¿e nie projektu Jednorodnych Grup Pacjentów poprzedzone zosta³o
przygotowaniami i analizami, których podsumowanie przedstawia niniejszy

Raport.

Czêœæ I – Ra port z pilota¿u JGP

Czêœæ II – Oce na dojrza³oœci projektu JGP pod wzglêdem spe³nienia
oczekiwañ œrodowisk medycznych

Czêœæ III – Ana li za aspektów informatycznych projektu

Czêœæ IV – Ana li za aspektów prawnych wprowadzenia nowych zasad
rozliczania œwiadczeñ

Czêœæ V – Opis planowanych dzia³añ os³aniaj¹cych w pocz¹tkowym okresie
realizacji projektu
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CZÊŒÆ I

Raport z pilota¿u JGP

(dane styczeñ – kwiecieñ)

Spis treœci

1. Wprowadzenie
1.1. Cel pilota¿u
1.2. Za³o¿enia pilota¿u

2. Metoda pilota¿u
2.1. Harmonogram
2.2. Grupa uczestnicz¹ca
2.3. Przep³yw informacji
2.4. Wykorzystywane narzêdzia
2.5. Metoda analizy

3. Przebieg pilota¿u
3. l. Problemy
3.2. Zmiany i modyfikacje

4. Wyniki pilota¿u na dzieñ 28 maja 2008 r.
5. Wnioski

5.l. Wnioski dotycz¹ce sposobu kodowania œwiadczeñ
5.2. Wnioski dotycz¹ce wyniku finansowego
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l. Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest podsumowanie efektów jednego
z podstawowych dzia³añ przygotowuj¹cych wdro¿enie nowego systemu rozliczania
œwiadczeñ szpitalnych opartego na Jednorodnych Grupach Pacjentów (JGP) – pilota¿u 
symulacyjnego. Potrzeba praktycznej, bie¿¹cej weryfikacji projektowanych rozwi¹zañ
organizacyjnych i merytorycznych by³a bezsporna nie tylko z punktu widzenia
przygotowania mo¿liwie najlepszych materia³ów informacyjnych, ale tak¿e
usystematyzowania podejmowanych „ad hoc” prób porównywania JGP z obecnym
systemem rozliczeñ, szczególnie w aspekcie ewentualnych korzyœci albo strat
finansowych zwi¹zanych z jego wprowadzeniem.

1.1. Cele pilota¿u

1.1.1. Cel g³ówny
G³ównym celem pilota¿u by³a weryfikacja s³usznoœci przyjêtych za³o¿eñ w zakresie

wp³ywu JGP na finansowanie szpitali. Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e jednym
z podstawowych za³o¿eñ by³o utrzymanie przynajmniej dotychczasowego poziomu
³¹cznych przychodów œwiadczeniodawców, przy jednoczesnej poprawie poziomu
rentownoœci poszczególnych zakresów œwiadczeñ (specjalnoœci medycznych)
uznanych za deficytowe.

1.1.2. Pozosta³e cele
Celem pilota¿u by³o ponadto ujawnienie i ewentualna korekta elementów systemu

JGP w zakresie relacji kosztowych pomiêdzy poszczególnymi zakresami œwiadczeñ.
Dodatkowo w trakcie pilota¿u zamierzano sprawdziæ praktyczne dzia³anie algorytmu
grupera JGP oraz zmienionej klasyfikacji procedur medycznych i charakterystyki JGP. 
Jednym z celów by³o ponadto sprawdzenie faktycznego przygotowania
œwiadczeniodawców do kodowania udzielonych œwiadczeñ w celu wyznaczenia grup
i ich rozliczenia. Zak³adano równie¿ pozyskanie wiedzy o b³êdach kodowania po
stronie œwiadczeniodawców co mia³o s³u¿yæ zbudowaniu materia³ów szkoleniowych
opartych o rzeczywiste przypadki.

1.2. Za³o¿enia pilota¿u

Podstawowym za³o¿eniem pilota¿u by³o uzyskanie maksymalnie wiarygodnych
wyników przy jednoczesnej minimalnej ingerencji w dzia³ania œwiadczeniodawców
i ograniczeniu ewentualnych dodatkowych obowi¹zków zwi¹zanych z udzia³em w tym
przedsiêwziêciu. Ponadto przyjêto za³o¿enie wykorzystania aktualnie funkcjonuj¹cych 
komunikatów sprawozdawczych i kana³ów komunikacyjnych oraz oprogramowania
analitycznego bêd¹cego w dyspozycji Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. W celu
zachowania jednoznacznoœci przypisañ grup JGP przyjêto za³o¿enie, ¿e do grupowania
na potrzeby pilota¿u zostanie wykorzystana jednakowa aplikacja w skali kraju, co
umo¿liwi jego ewentualne korygowanie w trakcie procesu.

W celu osi¹gniêcia mo¿liwie wiarygodnych wyników do uczestnictwa w pilota¿u
zaproszono œwiadczeniodawców wskazanych przez oddzia³y wojewódzkie jako
wyró¿niaj¹cych siê pozytywnie w zakresie sprawozdawczoœci, w tym przede wszystkim
pod k¹tem kodowania rozpoznañ i procedur. Ponadto za³o¿ono zaproszenie do
uczestnictwa w pilota¿u mo¿liwie szerokiego spektrum szpitali, o zró¿nicowanym
profilu organizacyjnym i w³asnoœciowym.
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2. Metoda pilota¿u

2.1. Harmonogram pilota¿u

— W pierwszej po³owie marca w centrali Funduszu zakoñczono prace nad
koncepcj¹ i metodyk¹ pilota¿u. W szczególnoœci okreœlono jego za³o¿enia
i ustalono z dostawcami us³ug informatycznych sposób realizacji projektu
w oparciu o dostêpne narzêdzia.

— W dniu 18 marca br.  w Central i  Funduszu odby³o s iê  spotkanie
z przedstawicielami pierwszej grupy szpitali zaproszonych do wziêcia udzia³u
w pilota¿u. W trakcie spotkania omówiono planowan¹ metodykê procesu oraz
przekazano szpitalom, do stosowania w pilota¿u, zaktualizowan¹ wersjê
miêdzynarodowej klasyfikacji procedur medycznych ICD-9 w celu jej
implementacji we w³asnych systemach informatycznych.

— Wstêpnie zak³adano, ¿e pierwsze wyniki pilota¿u bêd¹ dostêpne w po³owie
kwietnia lub na pocz¹tku maja br. – w praktyce analiza pierwszych wyników by³a 
mo¿liwa w po³owie maja br.

— Ponadto w maju odby³o siê spotkanie z drug¹ grup¹ szpitali, które wyrazi³y
zainteresowanie w³¹czeniem siê do uczestnictwa w projekcie. W dniu 20 maja
w trakcie spotkania z osobami koordynuj¹cymi przebieg pilota¿u z ramienia
oddzia³ów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiono
wstêpne wyniki analizy uzyskanych sprawozdañ i procesu grupowania.

— W dniu 28 maja na spotkaniu w Warszawie z dyrektorami wszystkich szpitali
uczestnicz¹cych w projekcie przedstawiono pierwsze wyniki analiz oraz wysnute 
z nich wnioski.

— Aktualnie trwa przekazywanie raportów szczegó³owych do oddzia³ów
wojewódzkich NFZ w celu ich omówienia ze szpitalami i wskazania
ewentualnych b³êdów lub braków w zakresie kodowania i sprawozdawania
œwiadczeñ opieki zdrowotnej dla celów szkoleniowych.

— Co najmniej do koñca lipca planuje siê gromadzenie i przetwarzanie danych
w ramach pilota¿u.

2.2. Grupa uczestnicz¹ca

£¹cznie w pilota¿u uczestnicz¹ 44 szpitale z 12 województw (Tabela nr 1).
W ostatnim czasie na wniosek oddzia³u wojewódzkiego do projektu w³¹czono Zespó³
Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, natomiast Wojewódzki Szpital Zespolony
w Elbl¹gu zrezygnowa³ z udzia³u w pilota¿u ze wzglêdów natury technicznej, a jego
miejsce zaj¹³ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. W tej grupie znalaz³y siê
zarówno szpitale powiatowe, wojewódzkie oraz kliniczne, a tak¿e kilku
œwiadczeniodawców niepublicznych. W szczególnoœci uwzglêdniono tak¿e
zró¿nicowanie skali i profilu prowadzonej dzia³alnoœci – w pilota¿u wziê³y udzia³
szpitale wieloprofilowe, jak i placówki o stosunkowo w¹skim profilu dzia³alnoœci.
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Tabela nr 1: Wykaz szpitali uczestnicz¹cych w pilota¿u

Od dzia³ Wo jewódzki NFZ Lp. Na zwa szpi ta la

dolnoœl¹ski
1. Szpital Specjalistyczny z Przychodni¹ Euromedicare Wroc³aw

2. Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Soko³owskiego Wa³brzych

kujawsko-pomorski 3. Szpital Uniwersytecki im. Dr. Antoniego Jurasza Bydgoszcz

lubelski

4. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papie¿a Jana Paw³a II Zamoœæ

5. Zamojski Szpital Niepubliczny Spó³ka z o.o. Zamoœæ

6. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 Lublin

³ódzki

7. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 3 im. S. Sterlinga £ódŸ

8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Piotrków Trybunalski

9. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Barlickiego £ódŸ

ma³opolski

10. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw³a II Kraków

11. Szpital Wojewódzki im. Œw. £ukasza Tarnów

12. Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy Kraków

13. Szpital Powiatowy im. Tytusa Cha³ubiñskiego Zakopane

14. Sp Zoz Brzesko

15. Szpital Zakonu Bonifratrów Œw. Jana Grandego Kraków

16. Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Kraków

mazowiecki

17. Szpital Kliniczny im. Ksiê¿nej Anny Mazowieckiej Warszawa

18. SPSK im. Prof. W. Or³owskiego CMKP Warszawa

19. Miêdzyleski Szpital Specjalistyczny Warszawa

20. SZP ZOZ im. Prof. Dr. J. Bogdanowicza Warszawa

21. Instytut Chorób P³uc i GruŸlicy Warszawa

22. Instytut Reumatologii Warszawa

23. Olym pus Endoterapia Sp. z o.o. Warszawa

opolski 24. Powiatowe Centrum Zdrowia – NZOZ Kluczbork

podkarpacki 25. SP ZOZ Sanok

pomorski
26. Szpital Specjalistyczny Chojnice

27. Szpital Miejski Gdynia

œl¹ski

28. SP CSK im. Prof. Kornela Gibiñskiego Œl¹skiego UM Katowice

29. SP ZOZ Centrum Leczenia Oparzeñ Siemianowice Œl¹skie

30. SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny Jaworzno

31. SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr J. Daaba Piekary Œl¹skie

32. SP SK Nr 7 Œl¹skiego UM Górnoœl¹skie Centrum Medyczne Katowice

33. Œl¹skie Centrum Chorób Serca Zabrze

œwiêtokrzyski 34. SP Zespó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej Sandomierz

warmiñsko-mazurski

35. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Olsztyn

36. Szpital Powiatowy im. Jana Paw³a II Bartoszyce

37. Centrum Medyczne – ZOZ „Olmedica” Olecko

wielkopolski

38. SP ZOZ w likwidacji Wrzeœnia

39.
Ginekologiczno-Po³o¿niczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego
Poznañ

40. SP ZOZ Rawicz

41. SP ZOZ S³upca

42. Szpital Wojewódzki Poznañ

43. Zespó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej Czarnków

zachodniopomorski 44. SP Szpital Kliniczny Pomorskiej AM Nr 2 Szczecin
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2.3. Przep³yw informacji

Pilota¿ zak³ada³ wykorzystanie aktualnie stosowanych kana³ów i komunikatów
sprawozdawczych. Poniewa¿ obecnie stosowany komunikat przekazywania danych do
Funduszu (XML) zawiera mo¿liwoœæ wprowadzenia zdecydowanej wiêkszoœci
parametrów wykorzystywanych docelowo przez sys tem JGP, œwiadczeniodawcy nie
zostali obci¹¿eni ¿adnymi dodatkowymi obowi¹zkami sprawozdawczymi poza
przyjêciem do stosowania nowej wersji klasyfikacji ICD-9 CM i zwróceniem szczególnej 
uwagi na prawid³owe kodowanie zrealizowanych procedur.

Komunikaty sprawozdawcze dotycz¹ce poszczególnych hospitalizacji (epizodów)
przekazane przez œwiadczeniodawców do w³aœciwego dla nich oddzia³u wojewódzkiego
NFZ by³y sukcesywnie kierowane do Centrali Funduszu poprzez komunikat KLP,
zawieraj¹cy dane niezbêdne do analizy, a w szczególnoœci wyznaczenia grup JGP.

Informacje przetwarzane by³y na poziomie Centrali Funduszu w celu uzyskania
informacji wynikowej bêd¹cej zestawem raportów dla poszczególnych szpitali
i okresów sprawozdawczych.

2.4. Wykorzystane narzêdzia

Na poziomie Centrali Funduszu do analizy przekazanych informacji wykorzystano
oprogramowanie Busi ness Ob ject 11 (BO-11), które jest jednym ze standardowych
narzêdzi analitycznych wykorzystywanych przez pracowników Centrali w bie¿¹cej
pracy. Raporty uzyskiwane z BO-11 by³y dodatkowo przetwarzane przy u¿yciu arkusza 
kalkulacyjnego MS Ex cel i w tym formacie by³y prezentowane i dystrybuowane.

2.5. Metoda analizy

Do analizy wykorzystano dane przekazane do Centrali Funduszu przez oddzia³y
wojewódzkie do dnia 26 maja bie¿¹cego roku za okres od stycznia do kwietnia 2008,
przy czym zaznaczyæ nale¿y, i¿ zakres przekazanych informacji ró¿ni siê w odniesieniu
do poszczególnych œwiadczeniodawców (dwa miesi¹ce – 3 szpitale, trzy miesi¹ce –
9 szpitali, cztery miesi¹ce – 30 szpitali, brak danych dla dwóch szpitali).
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Tabela nr 2 – Lista wzorów raportów

Lp. Tytu³ raportu

1 Wykaz procedur z nieokreœlon¹ rang¹

2 Wykaz procedur z nieokreœlon¹ rang¹ wg wybranych œwiadczeniodawców

3 Wykaz ICD-10 zasadniczych dla których gruper nie okreœli³ potencjalnych JGP

4
Wykaz ICD-10 zasadniczych dla których gruper nie okreœli³ potencjalnych JGP wg wybranych
œwiadczeniodawców

5 Wykaz ICD-9 dla których gruper nie okreœli³ potencjalnych JGP

6 Wykaz ICD-9 dla których gruper nie okreœli³ potencjalnych JGP wg wybranych œwiadczeniodawców

7 Wykaz danych epizodów dla których gruper nie okreœli³ JGP – œcie¿ka ICD-9

8 Wykaz danych epizodów dla których gruper nie okreœli³ JGP – œcie¿ka ICD-9 wg wybranych œwiadczeniodawców

9 Wykaz danych epizodów dla których gruper nie okreœli³ JGP – œcie¿ka ICD-10

10 Wykaz danych epizodów dla których gruper nie okreœli³ JGP – œcie¿ka ICD-10 wg wybranych œwiadczeniodawców

11
Zestawienie wg epizodów grup JGP, o tej samej taryfie, a najwy¿szej spoœród potencjalnych JGP dla których
zosta³y spe³nione warunki

12
Zestawienie wg epizodów grup JGP, o tej samej taryfie, a najwy¿szej spoœród potencjalnych JGP dla których
zosta³y spe³nione warunki wg wybranych œwiadczeniodawców

13 Zestawienie porównawcze wyników rozliczenia epizodów wg systemu JGP i katalogu œwiadczeñ szpitalnych – SZP

14
Zestawienie porównawcze wyników rozliczenia epizodów wg systemu JGP i katalogu œwiadczeñ szpitalnych
– SZP, wg wybranych œwiadczeniodawców

16 Zbiorcze zestawienie przypisania poszczególnych JGP

17 Zbiorcze zestawienie przypisania poszczególnych JGP wg wybranych œwiadczeniodawców

18 Wykaz danych epizodów dla których gruper okreœli³ JGP – œcie¿ka ICD-9

19 Wykaz danych epizodów dla których gruper okreœli³ JGP – œcie¿ka ICD-9, wg wybranych œwiadczeniodawców

20 Wykaz danych epizodów dla których gruper okreœli³ JGP – œcie¿ka ICD-10

21 Wykaz danych epizodów dla których gruper okreœli³ JGP – œcie¿ka ICD-10, wg wybranych œwiadczeniodawców

22 Szczegó³owe wyniki symulacji JGP wg wybranych epizodów

23 Szczegó³owe wyniki symulacji JGP wg wybranych grup

24 Szczegó³owe wyniki symulacji JGP wg wybranych œwiadczeniodawców

25 Wyniki symulacji JGP

26 Zbiorcze zestawienie przypisania poszczególnych JGP

27 Zbiorcze zestawienie przypisania poszczególnych JGP

Oczywiœcie nie wszystkie ww. raporty mia³y znaczenie dla osi¹gniêcia celów
pilota¿u – czêœæ z nich mia³a jedynie charakter kontrolny. Podstawowe znaczenie na
poziomie Centrali Funduszu mia³y raporty sporz¹dzone wg wzoru nr 14 – Zestawienie
porównawcze wyników rozliczenia epizodów wg systemu JGP i katalogu œwiadczeñ
szpitalnych – SZP, wg wybranych œwiadczeniodawców.

W celu przeprowadzenia analizy porównawczej wspomniane raporty „finansowe”
zosta³y dodatkowo zmodyfikowane w formacie MS Excell wg nastêpuj¹cej metody:

– Arkusze wynikowe, dotycz¹ce poszczególnych œwiadczeniodawców uzupe³niono
o „modu³y analityczne”, jak ni¿ej:

Do osi¹gniêcia celu analizy kompletnoœæ i ci¹g³oœæ danych ma mniejsze znaczenie,
porównywane by³y bowiem poszczególne hospitalizacje „wyceniane” wg obecnego
i nowego systemu. Do symulacji finansowych przyjêto jednakow¹ dla wszystkich
szpitali cenê jednostki rozliczeniowej (punktu) – 12 z³ w obecnym systemie i 48 z³
w JGP (za³o¿ono, ¿e 48 z³ bêdzie cen¹ oczekiwan¹ w drugiej po³owie 2008 roku).
Istotnym elementem analizy by³o ponadto wyznaczenie udzia³u hospitalizacji, dla
których nie uda³o siê wyznaczyæ grupy JGP. W trakcie prac prowadzonych w Centrali
Funduszu nad przystosowaniem oprogramowania dla potrzeb pilota¿u opracowano
i wdro¿ono od strony informatycznej nie tylko algorytm grupowania, ale tak¿e
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okreœlono zestaw wzorów raportów, które mia³y na celu uzyskanie wyników
w oczekiwanych formatach oraz kontrolê prawid³owoœci przebiegu procesu. Lista
wzorów raportów, sukcesywnie poszerzana i modyfikowana w trakcie pilota¿u, zosta³a
przedstawiona w Tabeli nr 2.

1 528 2 952

JGP SZP % OSOBODNI OIT

L.HOSP 120 7,85 120.00 360

FILTR 274 992 243 395 112,98 0.00 170

SUMA 9 526 560 5 585 065 170,57 0.00 167 712

Gdzie nag³ówki oznaczaj¹:
SUMA – suma ze wszystkich komórek JGP (kol H (l. pkt)*48) i SZP (kol I (l. pkt)*12),
FILTR – sumy poœrednie (jw.),
L. HOSP – sumy poœrednie (funkcja licznika),
OSOBODNI – odwo³anie do kolumny AG,
OIT – odwo³anie do kolumny AJ

– Za³o¿ono filtry w wierszu nr 9 arkusza - FILTRY w³¹czone: niezerowe JGP/
niepuste SZP,

– Opracowano for mat tabeli wynikowej w nastêpuj¹cym kszta³cie:

L.p.
Nazwa
szpitala

OW
SZP

FILTR
JGP

FILTR
%

FILTR
%

L.HOSP
OSOBODNI

FILTR
OIT

SUMA

1

...

44

gdzie oznaczenia kolumn oznacza³y:
SZP FILTR – wart SZP,
JGP FILTR – wart JGP,
% FILTR – wart JGP/ wart SZP,
% L. HOSP – 1. JGP do l. SZP (licz. je¿eli „>0”),
OSOBODNI FILTR,
OIT SUMA

3. Przebieg pilota¿u

3.1. Problemy

W przebiegu pilota¿u nie napotkano na wiêksze problemy natury organizacyjnej.
Tym niemniej czêœci szpitali istotn¹ trudnoœæ sprawi³o dostosowanie w³asnych
systemów informatycznych do równoleg³ego stosowania wiêcej ni¿ jednej wersji
klasyfikacji ICD-9. Wymóg korzystania w pilota¿u z wersji zmienionej w stosunku do
tej obowi¹zuj¹cej w statystyce publicznej wynika³ z koniecznoœci uaktualnienia
i dostosowania klasyfikatora procedur do potrzeb JGP. Aktualnie wykorzystywana
druga edycja ICD-9 nie by³a aktualizowana od blisko dziesiêciu lat i nie zawiera pozycji 
odpowiadaj¹cych wielu nowym technologiom medycznym.
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Powa¿ne problemy techniczne zaistnia³y w zwi¹zku z importem danych przy
pomocy komunikatu KLP na poziom Centrali oraz z niewystarczaj¹c¹ wydolnoœci¹
narzêdzia Busi ness Ob ject 11, które, w miarê przetwarzania coraz wiêkszej liczby
danych, nieproporcjonalnie wyd³u¿y³o czas potrzebny do wygenerowania raportów
wynikowych. Przyczyna nieprawid³owego dzia³ania BO-11 zosta³a zidentyfikowana
i usuniêta w koñcu maja poprzez zmianê ustawieñ instalacyjnych oprogramowania.

3.2. Zmiany i modyfikacje

Poœród uwag zg³aszanych przez œwiadczeniodawców w trakcie pilota¿u na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ przypadki niew³aœciwej ich zdaniem kompozycji
charakterystyki JGP bêd¹cej efektem braku odpowiednich procedur w klasyfikacji
ICD-9, co z kolei mia³o wp³yw na mo¿liwoœæ lub brak mo¿liwoœci wyznaczenia Grupy
JGP. Wszystkie zg³oszenia w tym zakresie by³y przedmiotem wnikliwej analizy,
w wyniku której dokonywano modyfikacji klasyfikacji ICD-9, charakterystyki JGP oraz 
tzw. wsadu parametryzuj¹cego gruper JGP. Analizy na dzieñ 2 czerwca
przeprowadzono na materiale uwzglêdniaj¹cym wiêkszoœæ zg³oszonych uwag (jednak
nie wszystkie mo¿na by³o uwzglêdniæ na poziomie Centrali na tym etapie).

Szereg uwag odnoœnie ograniczonej stosowalnoœci systemu JGP (wg ówczesnej
wersji charakterystyki) w szczególnych warunkach klinicznych zg³osi³ Wojewódzki
Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Œl¹skich, co niestety znalaz³o swoje
odzwierciedlenie tak¿e w wynikach pilota¿u. Uwagi te zosta³y wziête pod uwagê
w ostatecznej wersji zarz¹dzenia.

4. Wyniki pilota¿u na dzieñ 2 czerwca 2008 r.

Dane do analizy przekaza³o 42 œwiadczeniodawców z 44, którzy zadeklarowali
przyst¹pienie do pilota¿u (brak danych z dwóch szpitali jest efektem opóŸnieñ importu
danych z oddzia³u do Centrali Funduszu).

Symulacjê kosztów, dokonana tylko dla tych hospitalizacji, które zosta³y przez
gruper przydzielone do odpowiedniej grupy JGP, przedstawiono w tabeli nr 3. Te
epizody, które nie znalaz³y grupy docelowej, s¹ przedmiotem jakoœciowej i szczegó³owej 
analizy, nie stanowi¹ jednak przedmiotu poni¿szej analizy iloœciowej. Najczêstsz¹
przyczyn¹ braku przypisania hospitalizacji do odpowiedniej grupy by³o u¿ycie trzech
znaków w kodzie ICD-10, niezgodnie z miêdzynarodowymi zasadami kodowania.
W wielu przypadkach brak przypisania do odpowiedniej grupy spowodowany by³ nie
wpisaniem kodu ICD-9 CM procedury g³ównej, wynikaj¹cej wprost z nazwy
sprawozdanego œwiadczenia z katalogu œwiadczeñ szpitalnych. Inn¹ przyczyn¹,
szczególnie w odniesieniu do hospitalizacji zakoñczonych w pierwszych dwóch
miesi¹cach bie¿¹cego roku, by³o stosowanie wczeœniejszej wersji klasyfikatora
procedur ICD-9 CM, która nie obejmowa³a pe³nej listy procedur, b¹dŸ dla takiego
samego kodu procedury w wersji archiwalnej i obecnej wystêpowa³a inna nazwa.
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Tabela nr 3: Zestawienie podstawowych wyników pilota¿u

Lp. Nazwa szpitala

Symulacja kosztów (dla 12 z³ za 1 punkt i 48 z³ za 1 punkt JGP)

udzia³
hospitali-
zacji, dla
których
ustalono

JGP

œwiadczenia
 z katalogu
œwiadczeñ
szpitalnych

(z³)

przypisane
grupy JGP

(d)

kol. 5/
kol. 4
(%)

osobodni
dodatkowe

  (z³)

œwiadczenia
w OIT (z³)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Krakowski Szpital Specjalistyczny
Im. Jana Paw³a II w Krakowie

92,11 17 028 786 10 830 403 63,60 178 368 2 773 080

2.
Szpital Wojewódzki im. Œw. £ukasza 
w Tarnowie

80,30 9 277 056 8 154 835 87,90 227 472 620 640

3.
Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy
w Krakowie

84,73 10 689 492 9 266 486 86,69 1 521 504 726 840

4.
Szpital Powiatowy im. Tytusa
Cha³ubiñskiego w Zakopanem

61,66 2 278 020 2 053 488 90,14 51 456 261 360

5. SP ZOZ w Brzesku 78,34 2 474 374 2 805 696 113,39 139 872 183 240

6.
Szpital Zakonu Bonifratrów
Œw. Jana Grandego w Krakowie

85,92 2 790 246 1 618 675 58,01 47 808 241 920

7.
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital
Kliniczny Nr 3 im. S. Sterlinga £ódŸ

99,80 14 316 108 9 579 792 66,92 99 600 0

8.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim

69,58 5 249 838 5 878 253 111,97 119 184 783 720

9.
SP Szpital Wojewódzki im. Papie¿a
Jana Pawia II w Zamoœciu

71,77 12 248 892 9 786 115 79,89 111 120 355 320

10.
Zamojski Szpital Niepubliczny
Spó³ka Z o.o.

40,08 1 997 412 2 234 582 111,87 39 072 0

11.
Szpital Uniwersytecki im. Dr.
Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

88,63 30 718 285 25 660 550 83,54 1 069 488 1 084 320

12.
Szpital Kliniczny im. Ksiê¿nej Anny
Mazowieckiej w Warszawie

65,80 11 208 214 8 550 000 76,28 429 408 248 400

13. SPSK im. Prof. W. Or³owskiego CMKP 82,21 3 828 156 3 508 656 91,65 45 744 380 520

14.
SP CK im. Prof, Kornela Gibiñskiego 
Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach

76,89 10 558 914 9 028 022 85,50 539 520 734 760

15.
SP ZOZ Centrum Leczenia Oparzeñ
w Siemianowicach Œl¹skich

9,09 1 586 592 814 080 51,31 314 208 422 280

16.
SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie

80 6 824 628 7 277 606 106,64 155 376 686 880

17.
SP Wojewódzki Szpital Chirurgii
Urazowej im. Dr J, Daaba
w Piekarach Œl¹skich

71,39 7 310 772 3 261 629 44,61 231 696 455 760

18.
Szpital Powiatowy im. Jana Paw³a II
w Bartoszycach

14,12 987 936 734 179 74,31 15 888 553 680

19.
Centrum Medyczne – ZOZ
"Olmedica" w Olecku

70,15 2 029 476 2 490 048 122,69 83 376 0

20. SP ZOZ w likwidacji we Wrzeœni 81,12 11 834 070 9 791 270 82,74 135 792 1 249 920

21.
Ginekologiczno-Po³oŸniczy Szpital
Kliniczny UM im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu

36,20 10 654 565 6 401 520 60,08 358 272 0

22. SP ZOZ w Rawiczu 40,44 781 992 834 672 106,74 7 344 546 840

23. SP ZOZ w S³upcy 59,47 1 835 244 2 418 864 131,80 82 272 77 040

24.
SP Szpital Kliniczny PAM Nr 2
w Szczecinie

81,12 11 834 070 9 791 270 82,74 135 792 1 249 920

25.
Szpital Specjalistyczny
EuroMediCare we Wroc³awiu

81,16 1 608 396 1 762 464 109,58 0 0

26.
Specjalistyczny Szpital im. Dra
Alfreda Soko³owskiego w Warszawie

84,84 11 649 678 8 623 949 74,03 153 744 942 480
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1 2 3 4 5 6 7 8

27. SP Szpi tal Kli nicz ny Nr 4 w Lu bli nie 84,15 15 883 877 12 194 563 76,77 292 368 293 400

28.
SP ZOZ Uni wer sy tec ki Szpi tal Kli -
nicz ny Nr 1 im. Bar lic kie go Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go w £odzi

83,63 8 166 848 6 063 168 74,24 133 200 962 280

29.
SP ZOZ Szpital Uniwersytecki
w Krakowie

82,81 32 036 053 22 513 622 70,28 898 752 3 839 760

30.
Miêdzyleski Szpital Specjalistyczny
w Warszawie

85,87 4 019 844 4 167 216 103,67 80 064 228 600

31.
SZPZOZ im. Prof. Dr. J. Bogdanowicza
w Warszawie

90,61 3 314 052 3 377 760 101,92 25 728 177 120

32. Instytut Reumatologii w Warszawie 88,77 858 996 790 080 91,98 7248 0

33.
Olym pus Endoterapia Sp. Z.o.o.
w Warszawie

86,12 1 987 884 1 707 360 85,89 0 0

34.
Kluczbork Powiatowe Centrum
Zdrowia – NZOZ

80,44 1 887 762 2 230 387 118,15 14 928 0

35. SP ZOZ w Sanoku 77,10 5 233 926 5 602 003 107,03 130 752 408 240

36. Szpital Specjalistyczny w Chojnicach 67,62 4 801 848 4 233 235 88,16 36 336 268 560

37. Szpital Miejski w Gdyni 38,39 3 217 674 3 490 003 108,46 250 512 524 520

38. SP SK Nr 7 ŒUM w Katowicach GCM 91,85 38 911 116 24 344 794 62,57 315 408 2 387 520

39.
Œl¹skie Centrum Chorób Serca
w Zabrzu

98,97 21 463 118 12 496 848 58,22 113 136 875 520

40. SP Zespó³ ZOZj w Sandomierzu 80,25 9 083 350 8 078 707 88,94 128 064 248 400

41. Szpital Wojewódzki w Poznaniu 18,53 1 682 570 1 390 435 82,64 109 872 1 271 520

42. Zespó³ Z0Z w Czarnkowie 77,83 27 346 498 17 097 274 62,52 148 656 1 485 000

Na wy kre sie po ni¿ ej usze re go wa no œwia dc ze ni odawców uczest nicz¹cych w pi lo ta ¿u,
ma lej¹co wg wska Ÿni ka wy zna czo ne go w ko lum nie 6 ta be li nr 3, to jest pa ra me tru po ka -
zuj¹cego wzglêdn¹ prze wa gê kosz tów roz li czo nych na pod sta wie JGP w sto sun ku do
sys te mu obec ne go. Lini¹ czer won¹ za zna czo no na wy kre sie udzia³ licz by ho spi ta li za cji,
kt óre zo sta³y uwzglê d nio ne w ana li zie, tzn. wy zna czo no dla nich JGP, w sto sun ku do
³¹cznej licz by ho spi ta li za cji prze ka za nej w spra woz da niu œwiad cze nio daw cy.
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Poddane symulacji dane pozwoli³y podzieliæ œwiadczeniodawców na trzy grupy, dla
których:

— wartoœæ zrealizowanych hospitalizacji wyliczona na podstawie grup JGP
przekracza wartoœæ œwiadczeñ wyliczon¹ na podstawie katalogu œwiadczeñ
szpitalnych – grupa zielona;

— wartoœæ zrealizowanych hospitalizacji wyliczona na podstawie grup JGP mieœci
siê w przedziale 100%–80% wartoœci œwiadczeñ wyliczonych na podstawie
katalogu œwiadczeñ szpitalnych – grupa niebieska;

— wartoœæ zrealizowanych hospitalizacji wyliczona na podstawie grup JGP jest
ni¿sza ni¿ 80% wartoœæ œwiadczeñ wyliczonych na podstawie katalogu œwiadczeñ 
szpitalnych – grupa pomarañczowa;

W pierwszej grupie (zielonej) znalaz³o siê 13 œwiadczeniodawców, co stanowi oko³o
30% badanych. Wiêkszoœæ stanowi¹ szpitale powiatowe. Znamienne jest to, i¿ tak
wysoki poziom finansowania osi¹gniêty zosta³ przy relatywnie niskim odsetku
hospitalizacji, dla których wyznaczona zosta³a grupa JGP (np. SP ZOZ w S³upcy:
wzrost poziomu finansowania o blisko 32% przy udziale hospitalizacji
zakwalifikowanych do JGP rzêdu 60%).

W grupie drugiej (niebieskiej) – znalaz³o siê 14 œwiadczeniodawców, co stanowi
ok. 33% badanych. Wiêkszoœæ z nich stanowi¹ szpitale wysokospecjalistyczne
kliniczne lub wojewódzkie, prowadz¹ce wieloprofilow¹ dzia³alnoœæ. Najwiêksza
wartoœæ œwiadczeñ zosta³a okreœlona dla Instytutu Reumatologii w Warszawie
(91,98%) przy wspó³czynniku udzia³u hospitalizacji, dla których ustalono grupê JGP
równym 88% oraz SPSK Im. Prof. W. Or³owskiego CMKP w Warszawie (91,65%) przy
wspó³czynniku 82,21% rozpoznawalnoœci grupy.

W grupie trzeciej (pomarañczowej) – znalaz³o siê 15 œwiadczeniodawców, co
stanowi ok. 35% badanych. Najwiêksza wartoœæ œwiadczeñ zosta³a okreœlona dla SP
Szpitala Wojewódzkiego Im. Papie¿a Jana Paw³a II w Zamoœciu (79,89%) przy
wspó³czynniku udzia³u hospitalizacji, dla których ustalono grupê JGP równym
71,77% oraz SPSK Nr 4 w Lublinie (76,77%) przy wspó³czynniku 84,15%
rozpoznawalnoœci grupy.

Symulacja i porównanie wyników finansowych w obecnym i nowym systemie
rozliczeniowym, przy zró¿nicowanym stopniu przypisania hospitalizacji do grupy JGP
wykaza³a, ¿e finansowanie u ponad 60% œwiadczeniodawców bêdzie na
porównywalnym poziomie lub wiêkszym.

Po nie wa¿ wy ni ki wstêp nej ana li zy ilo œcio wej oka za³y siê nie ko rzyst ne dla szpi ta li wy -
so ko spe cja li stycz nych, kli nicz nych i czê œci woj ewódzkich, prze pro wa dzo no szcz egó³ow¹
ana li zê na pod sta wie kil ku z nich w tym m.in. da nych Szpi ta la Uni wer sy tec kie go Im. Dr.
An to nie go Ju ra sza w Byd gosz czy. Jest to du¿y, wie lo pro fi lo wy szpi tal po sia daj¹cy ak tu -
al nie umo wê z NFZ w na stê puj¹cych za kre sach œwiad czeñ (od dzia³y szpi tal ne): œwiad -
cze nia w szpi tal nym od dzia le ra tun ko wym, cho ro by we w nêtrz ne, aler go lo gia dzie ciê ca,
dia be to lo gia, en do kry no lo gia, ga stroe n te ro lo gia dzie ciê ca, ge ria tria, he ma to lo gia dzie -
ciê ca, im mu no lo gia kli nicz na dzie ciê ca, kar dio lo gia, an gio lo gia, ne fro lo gia, der ma to lo -
gia, neu ro lo gia, neu ro lo gia – le cze nie ud arów, on ko lo gia dzie ciê ca, ane ste zjo lo gia i
in ten syw na te ra pia, pe dia tria, neo na to lo gia, chi rur gia ogó lna, chi rur gia dzie ciê ca, chi -
rur gia na czy nio wa, chi rur gia pla stycz na, kar dio chi rur gia, neu ro chi rur gia, or to pe dia i
trau ma to lo gia narz¹du ru chu, oku li sty ka, oto ry no la ryn go lo gia, au dio lo gia i fo nia tria,
uro lo gia i trans plan to lo gia kli nicz na.

Na podstawie epizodów przypisanych do grup (wzglêdnie wysoki wskaŸnik 87,76%) 
oszacowano wstêpny wynik finansowy w systemie JGP na poziomie 91,99%. Nastêpnie 
dokonano szczegó³owej analizy poprawnoœci przypisania epizodów do grup. WskaŸnik
przypisania do grup obni¿y³ siê do 65,45% ale wynik finansowy poprawi³ siê do
poziomu 111,14%. Dla pozosta³ej puli epizodów (22,3%) przypisanych wprawdzie do
grup ale nieadekwatnie, wynik finansowy wynosi³ 57,30%. Podstawowym powodem
z³ego przypisania do grupy i s³abego wyniku finansowego by³ wybór grupy
zachowawczej zamiast zabiegowej z powodu b³êdnego kodowania.
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5. Wnioski

5.1. Wnioski dotycz¹ce sposobu kodowania œwiadczeñ

Przebieg pilota¿u pozwoli³ na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków,
dotycz¹cych sposobu kodowania w analizowanej grupie szpitali, pod k¹tem spe³nienia
wymagañ systemu JGP.

Odsetek epizodów szpitalnych trafiaj¹cych do grup JGP jest bardzo zró¿nicowany:
od stosunkowo wysokiego (ponad 99% – jeden szpital, powy¿ej 90% – 4 szpitale,
powy¿ej 80% –18 szpitali) do niskiego (poni¿ej 50% – 8 szpitali). Wp³yw na powy¿sze
wyniki maj¹ dwa rodzaje nieprawid³owoœci w kodowaniu po stronie szpitali:

— niezgodne z zasadami kodowanie ICD-10 z u¿yciem trzech znaków – powoduje
niski wskaŸnik wyboru grup,

— niezgodny z zasadami kodowanie ICD-9 z pominiêciem kodów szczegó³owych
(piêcioznakowych) dostêpnych dla wiêkszoœci procedur – nawet przy wysokim
wskaŸniku wyboru grup powoduje wybór niew³aœciwych grup (zachowawczych
zamiast zabiegowych), a w konsekwencji obni¿a wynik finansowy.

Zasadniczy wp³yw na wyniki mia³o u¿ycie ICD-9 II edycji z 1999 roku obarczonej
bardzo istotnymi brakami w zakresie kodów procedur, szczególnie z zakresów
ortopedia i kardiologia.

Po przeprowadzeniu szkoleñ dla tzw. „koderów" w placówkach lecznictwa
zamkniêtego, wspó³czynnik udzia³u rozpoznawalnoœci grup powinien znacz¹co
wzrosn¹æ.

5.2. Wnioski dotycz¹ce wyniku finansowego

Wnioski dotycz¹ce wyniku finansowego w oparciu o dostêpne dane
(styczeñ-kwiecieñ) s¹ obarczone istotnym ryzykiem (analiza jest mo¿liwa tylko
w odniesieniu do prawid³owo przyporz¹dkowanych epizodów) ale warto zauwa¿yæ
nastêpuj¹ce fakty:

— trzynaœcie szpitali uzyska³o korzystny wynik finansowy (ogó³em 110,12%) –
nawet w sytuacji, gdy kodowanie procedur i rozpoznañ nadal jest obarczone
b³êdami,

— efekt finansowy wynikaj¹cy z mechanizmu u¿ycia rozliczenia dodatkowych
osobodni wyniós³ dla szpitali w pilota¿u ogó³em 2,34% i by³ ni¿szy od
oczekiwanego (5%),

— na tym tle widoczny jest wy¿szy od oczekiwanego efekt finansowy rozliczenia
d o d a t k o w y c h  o s o b o d n i  w  s z p i t a l a c h  o  p r o f i l u  d z i e c i ê c y m ,
ginekologiczno-neonatologicznym, leczenia oparzeñ (ogó³em 7,7%),

— przyjêta metoda analizy nie mo¿e na tym etapie ujawniæ dodatkowego
korzystnego dla szpitali mechanizmu ³¹czenia rozliczeñ OAiIT z grupami ze
wzglêdu na ograniczone dane.

W oparciu o dostêpne, wstêpne wyniki analiz mo¿na prognozowaæ wynik finansowy 
szpitali po wprowadzeniu JGP na poziomie powy¿ej 12% wzrostu wynikaj¹cego
z wyceny poszczególnych grup oraz rozliczania dodatkowych osobodni z pominiêciem
udzia³u procedur przeznaczonych do sumowania oraz rozliczeñ OAiIT.
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CZÊŒÆ II

Ocena dojrza³oœci projektu JGP pod wzglêdem

spe³nienia oczekiwañ œrodowisk medycznych

W okresie od wrzeœnia do grudnia 2007 roku w siedzibie Centrali Narodowego
Funduszu Zdrowia odby³o siê 51 spotkañ z 34 z konsultantami krajowymi
w poszczególnych dziedzinach medycyny poœwiêconych konsultacjom projektu
zarz¹dzenia Prezesa NFZ w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju: leczenie szpitalne na rok 2008. W trakcie spotkañ poczynione zosta³y
ustalenia skutkuj¹ce dokonaniem, w przypadkach niew³aœciwego przypisania
procedur wg klasyfikacji ICD-9 CM oraz rozpoznañ wg klasyfikacji ICD-10, zmian
w charakterystyce czêœci grup oraz wyodrêbnieniem nowych grup œwiadczeñ.

Po zakoñczeniu tego etapu do konsultantów krajowych rozes³ane zosta³y protoko³y
zawieraj¹ce ustalenia poczynione w trakcie odbytych spotkañ wraz z ankiet¹ maj¹c¹
na celu poznanie opinii odnoœnie efektów wspó³pracy z pracownikami Centrali NFZ
w zakresie systemu JGP. Do dnia dzisiejszego zatwierdzone protoko³y oraz wype³nione
ankiety odes³a³o 19 respondentów. Z udzielonych odpowiedzi wynika, i¿ uczestnicy
badania w wiêkszoœci pozytywnie ocenili zarówno sam przebieg spotkañ
z pracownikami Centrali NFZ jak i potrzebê oraz ideê wprowadzenia systemu JGP.

Po zakoñczeniu kolejnego etapu prac, projekt zarz¹dzenia Prezesa zosta³, zgodnie
z przepisem art. 146 ust. 2 i 3 znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych,
przedstawiony do zaopiniowania konsultantom krajowym oraz przedstawicielom
reprezentatywnych organizacji œwiadczeniodawców. Do Centrali NFZ wp³ynê³o 417
uwag zg³oszonych przez 71 uczestników systemu ochrony zdrowia. Zosta³y one
rozpatrzone przed podpisaniem zarz¹dzenia przez Prezesa NFZ.

Obec nie w dal szym ci¹gu zg³asza ne s¹ ko lej ne uwa gi, któ re s¹ suk ce syw nie roz pa -
try wa ne i zo stan¹ ewen tu al nie uwzglê d nio ne przy ko lej nych zmia nach zarz¹dze nia.

NFZ dokona³ przegl¹du opinii prasowych oraz uwag nades³anych w zwi¹zku
z opublikowaniem projektu zarz¹dzenia.

Od pojawienia siê przed rokiem pierwszych informacji prasowych o zamiarze
wprowadzenia przez Fundusz nowych zasad finansowania œwiadczeñ szpitalnych,
wiêkszoœæ wypowiedzi odnosi³a siê do samej koncepcji systemu Jednorodnych Grup
Pacjentów (JGP) ze zrozumieniem i akceptacj¹. Przywo³ywano równie¿ wczeœniejsze
doœwiadczenia wskazuj¹c na brak konsekwencji i zdecydowania przy próbach
wdro¿enia polskiej wersji DRG.

Niemal wszyscy wskazuj¹ na potrzebê i korzyœci wynikaj¹ce ze zmiany
uwzglêdniaj¹cej aspekt podmiotowy finansowania wzbogacony o obiektywne
i sparametryzowane dane.

Obawy i zastrze¿enia dotycz¹ finansowania opieki wysokospecjalistycznej,
uœrednienia kosztów œwiadczeñ, zapewnienia jakoœci, a przede wszystkim tempa
zmian nie daj¹cego mo¿liwoœci zapoznania siê z mechanizmami finansowania,
wyszkolenia osób zajmuj¹cych siê kodowaniem œwiadczeñ, oraz przygotowania
narzêdzi informatycznych i wydolnoœci systemów.

Wojciech Maksymowicz, by³y min is ter zdrowia, przestrzega przed sprowadzeniem
systemu do finansowania œwiadczeñ najprostszych z pominiêciem szczególnego
znaczenia procedur wysokospecjalistycznych, umo¿liwiaj¹cych rozwój medycyny.
Profesor Mar ian Zembala, dyrektor Œl¹skiego Centrum Chorób Serca, wskazuje na
fakt, ¿e o efektywnoœci medyczno-ekonomicznej danego oœrodka decyduje nie tylko
doœwiadczenie zespo³u i organizacja pracy, ale przede wszystkim rodzaj chorych
trafiaj¹cych do oddzia³u.

NFZ stoi na stanowisku, ¿e za³o¿enie stratyfikacji grup pacjentów, przyjête przez
Fundusz, jest dobrym kierunkiem. Dedykowanie wybranych grup, obejmuj¹cych
leczenie pacjentów o najwy¿szej kosztoch³onnoœci, prowadzone przez nieliczne oœrodki 
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wysokospecjalistyczne, jest rozwi¹zaniem korzystnym zarówno dla chorych jak i dla
placówek referencyjnych. Zapewnienie, ¿e œwiadczenia te wykonywaæ bêd¹ szpitale
maj¹ce doœwiadczon¹ kadrê i odpowiednio nowoczesny sprzêt wynika z warunków
wymaganych od œwiadczeniodawców, okreœlonych w materia³ach informacyjnych.
Dotyczy to np. zabiegów endowaskularnych, œwiadczeñ z zakresu po³o¿nictwa
i neonatologii, leczenia udarów mózgu. Jednoczesne finansowanie z bud¿etu pañstwa
wybranych procedur wysokospecjalistycznych zapewnia zarówno wdra¿anie nowych
technologii jak te¿ gwarantuje realizacjê œwiadczeñ o wysokim stopniu z³o¿onoœci,
wykonywanych w nielicznych oœrodkach.

W innych wypowiedziach i opiniach wskazywano wprost na potrzebê
uwzglêdnienia poziomu referencyjnego. NFZ wyra¿a przekonanie, ¿e stosowanie
wskaŸnikowego zró¿nicowania finansowania nie ma podstaw, a poza tym by³oby
mechanizmem promuj¹cym istniej¹c¹ bazê a nie efektywne zu¿ycie zasobów. Zmiana
nastawienia z finansowania poszczególnych czynnoœci, procedur, a wiêc podejœcia
przedmiotowego na finansowanie podmiotowe, skierowane na diagnozowanie
i leczenie cz³owieka chorego, ze wszystkimi okolicznoœciami towarzysz¹cymi,
powik³aniami i schorzeniami wspó³istniej¹cymi bêdzie sprzyjaæ op³acaniu œwiadczeñ
za rezultaty postêpowania. Podjêto ju¿ dzia³ania maj¹ce na celu praktyczne
wykorzystanie efektów leczenia w przypadku np. powik³añ cukrzycy. Finansowanie
kompleksowego postêpowania wymaga posiadania rozleg³ej wiedzy statystycznej
o schorzeniach i procedurach, którym przypisano okreœlone wartoœci kosztowe.
Prawid³owe zde fi nio wa nie ta kie go wszech stron ne go postêpowania bêdzie mo¿liwe
dopiero po kilku latach gromadzenia informacji. Dlatego te¿ zastosowanie przez
Fundusz rozwi¹zania polegaj¹cego na agregowaniu œwiadczeñ generuj¹cych
szczególne koszty zastosowanych wyrobów medycznych czy produktów leczniczych
mo¿na uznaæ za korzystne dla œwiadczeniodawców. Dotyczy to w szczególnoœci
kompleksowego postêpowania w chorobach nowotworowych, kiedy podejmuje siê
decyzje terapeutyczne o ró¿norodnoœci przekraczaj¹cej mo¿liwoœæ uœrednienia. Liczba
schematów leczenia, kombinacji ró¿nych metod terapeutycznych, zró¿nicowanie
czasu leczenia, rokowania i reakcji na zastosowan¹ metodê lecznicz¹ uniemo¿liwia
standaryzacjê finansowania. Przyjêcie mo¿liwoœci sumowania postêpowania
diagnostycznego, zabiegowego, chemioterapeutycznego i radioterapii jest w tym
przypadku ze wszech miar uzasadnione.

W trakcie prac nad koncepcj¹ JGP, stwierdzono, ¿e sys tem JGP nie wp³ywa na
poprawienie jakoœci œwiadczeñ zdrowotnych i dlatego dzia³ania na rzecz jakoœci
leczenia szpitalnego musz¹ byæ podejmowane niezale¿nie. Jednym ze sposobów mia³o
byæ okreœlenie i egzekwowanie standardów œwiadczeñ zdrowotnych, w szczególnoœci
takich, które s¹ oparte na ocenie technologii medycznych. NFZ uwa¿a, ¿e zapewnienie
jakoœci opieki wymaga spe³nienia kilku warunków. Przede wszystkim w materia³ach
informacyjnych wskazano na obowi¹zek stosowania siê do wytycznych, rekomendacji
i zaleceñ opracowanych przez towarzystwa naukowe. W polskich warunkach p³atnik
nigdy nie bêdzie mia³ mo¿liwoœci weryfikacji wszystkich œwiadczeñ finansowanych ze
œrodków publicznych. Wymaga to rozbudowy aparatu kontrolnego, na co nie ma i nie
bêdzie zgody spo³ecznej, bowiem spowodowa³oby to ograniczenie œrodków
przeznaczonych na finansowanie œwiadczeñ o kilkanaœcie procent. Jedynym
rozwi¹zaniem jest stworzenie mo¿liwoœci monitorowania realizacji œwiadczeñ
w systemie informatycznym w oparciu o wybrane wskaŸniki, np. powrotów do leczenia
z tego samego powodu, przyjêæ z powodu powik³añ po leczeniu w innych oœrodkach.
Koncepcjê zestawu wskaŸników jakoœci postêpowania i monitorowania jakoœci
powinno opracowaæ Centrum Monitorowania Jakoœci. Do dba³oœci o zapewnienie
odpowiedniego poziomu œwiadczeñ i zgodnoœci postêpowania z akceptowanymi przez
œrodowisko medyczne rekomendacjami, opartymi o zasady EBM, odpowiedzialny
powinien poczuæ siê nadzór specjalistyczny, towarzystwa naukowe i samo œrodowisko
profesjonalistów medycznych, np. poprzez dzia³ania korporacyjne.

W ma te ria³ach pra so wych i nad sy³anych opi niach po wta rza siê stwier dze nie, ¿e
dzia³ania in for ma cyj ne i szko le nio we Fun du szu nie s¹ wy star czaj¹ce. Mo ¿na uznaæ, ¿e
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ocze ki wa nia œwia dc ze niodawców w tym za kre sie nig dy w pe³nym za kre sie nie bêd¹ za spo -
ko jo ne. Jed no cze œnie istot ne jest stwo rze nie w³asnej ak tyw no œci œw iad cz e niodawców. S¹
szpi ta le, które wszyst kie in for ma cje za miesz czaj¹ w swo ich sys te mach in for ma cyj nych,
wy ka zuj¹ za in te re so wa nie i za an ga ¿owa nie, nie ocze kuj¹c wy³¹cznie na do star cze nie go -
to we go pro duk tu. Fun dusz za ini cjo wa³ wdro¿e nie kil ku let nie go pro jek tu szko le nia pro fe -
sjo nal nie przy go to wa nej gru py osób, wy spe cja li zo wa nych w ko do wa niu œwiad czeñ,
pro jek tu fi nan so wa ne go ze œr odk ów eu ro pej skich. Od je sie ni 2007 r. na stro nie in ter ne to -
wej Cen tra li Fun du szu za miesz cza ne s¹ uak tu al nia ne in for ma cje o sys te mie JGP w for -
mie pre zen ta cji. W cza sie spo tkañ ze szpi ta la mi uczest nicz¹cymi w pi lo ta ¿u, ale ró wn ie¿
pod czas spo tkañ z ze spo³ami sp ecjalistów, to wa rzystw na uko wych wie lo krot nie przed sta -
wia no in for ma cje o za sa dach fi nan so wa nia i ko do wa nia scho rzeñ i pro ce dur. Wy szko lo no
gru pê tre nerów spo œród pra cowników od dzia³ów ko or dy nuj¹cych dzia³ania or ga ni za cyj ne
i in for ma cyj ne w za kre sie sys te mu JGP na w³asnym te re nie. Od dzia³y wo jewódzkie od kil -
ku mie siê cy pro wadz¹ z ró¿n¹ in ten syw no œci¹ dzia³ania pro mo cyj ne i in for ma cyj ne w œro -
do wi sku lo kal nym i wœ ród œw iad czeniodawców.

Uwa gi nad sy³ane do Cen tra li Fun du szu w zwi¹zku z opu bli ko wa niem pro jek tu
zarz¹dze nia za wie raj¹ kil ka klu czo wych pro ble mów:

— finansowanie i zasady udzielania œwiadczeñ dla noworodków, niemowl¹t i dzieci
po ukoñczeniu pierwszego roku ¿ycia;

— jakoœæ œwiadczeñ warunkowana liczb¹ i doœwiadczeniem profesjonalistów;
— mo¿liwoœæ rozliczania okreœlonych   grup w odpowiednich zakresach œwiadczeñ;
— poprawnoœæ charakterystyki grup ze wzglêdu na profil schorzeñ i zakres

(rozleg³oœæ) zabiegów;
— poziom finansowania œwiadczeñ w okreœlonych grupach.
Uwzglê d nio no wcze œniej zg³asza ne po stu la ty wy od rêb nie nia grup dla œwiad czeñ

spe cja li stycz nych u now oro dk ów i nie mowl¹t (kar dio lo gia dzie ciê ca, chi rur gia dzie ciê -
ca), szcz egó lnych zabi egów wy ko ny wa nych u ma³ych dzie ci (kar dio lo gia dzie ciê ca, oto -
la ryn go lo gia dzie ciê ca). Utwo rze nie no wej gru py wy ma ga jej zde fi nio wa nia (pro ce du ry,
roz po zna nia, czê stoœæ wyst¹pieñ, kosz ty). Do tych cza so we wnio ski mia³y cha rak ter
ogó lny, naj czê œciej ogra ni czaj¹cy siê do na zwy i wska za nia ocze ki wa nej ceny. Pro po no -
wa no rów ni e¿ za sto so wa nie okre œlo nych wska Ÿni ków. Ta kie wnio ski, na obec nym eta -
pie prac nie mog³y byæ uwzglê d nio ne. Pro po no wa no rów ni e¿ roz sze rze nie upraw nieñ
do roz li cza nia grup spe cja li stycz nych w pe dia trii. Po stê po wa nie ta kie by³oby nie zgod ne 
z za³o¿e nia mi i lo gik¹ sys te mu. Przy jê to, ¿e œwiad cze nia o cha rak te rze wy so ko spe cja li -
stycz nym mog¹ byæ roz li cza ne je dy nie w od dzia³ach spe cja li stycz nych dla dzie ci. Pro -
blem mo ¿li wo œci wy ko ny wa nia za bi eg ów i pro wa dze nia le cze nia dzie ci w od dzia³ach
nie spe³niaj¹cych wy ma gañ dla od dzia³ów dzie ciê cych ure gu lo wa ny jest w prze pi sach
pra wa, do dat ko wo jed nak za miesz czo no od po wied ni prze pis w tre œci zarz¹dze nia.

Wy ma ga nia okre œlo ne dla re ali za cji i roz li cza nia okre œlo nych grup zo sta³y okre œlo -
ne przez Fun dusz w dro dze uzgod nieñ z roz bie ¿ny mi czê sto sta nowiskamispecjalistów
w ró¿ nych dzie dzi nach. Brak stan dar dów po stê po wa nia me dycz ne go unie mo ¿li wia
jed no znaczn¹ re gu la cjê. Po dob nie upraw nie nie do roz li cza nia okre œlo nych grup œwiad -
czeñ ma frag men ta rycz ne umo co wa nie w prze pi sach pra wa. Jest to te¿ ele ment gwa -
ran cji bez pie cze ñstwa i ja ko œci udzie la nych œwiad czeñ.

Wiele postulatów dotycz¹cych charakterystyki grup, klasyfikacji procedur,
racjonalnie uzasadnionych, zosta³o uwzglêdnionych. Czêsto jednak formu³owane
wnioski wynikaj¹ z braku znajomoœci systemu, np. propozycja Polskiego Towarzystwa
Mukowiscydozy, wsparta przez konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii,
dotycz¹ca umieszczenia rozpoznania mukowiscydozy w kilkunastu grupach
bazowych, jako sprzeczna z zasadami systemu, nie mog³a byæ uwzglêdniona.

Wnioski.
1. Potrzeba sprawnego zarz¹dzania szpitalami w oparciu o sparametryzowane

informacje o postêpowaniu medycznym jest bezdyskusyjna.
2. Nadzieje wœród œwiadczeniodawców budzi uruchomienie projektu szkolenia

profesjonalnej grupy koderów finansowane ze œrodków europejskich.
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3. Wdro¿enie nowego sposobu finansowania œwiadczeñ szpitalnych jest tylko
pocz¹tkiem drogi. Najwa¿niejsze bêdzie dalsze rozwijanie systemu JGP na
podstawie rzetelnej analizy statystycznej.

4. Konieczna jest publiczna dyskusja nad wynikami analiz realizacji œwiadczeñ
szpitalnych, wskaŸnikami dzia³alnoœci i porównawcza ocena. Sugerujemy oparcie
siê na doœwiadczeniach NordDRG, któremu poœwiêcone s¹ okresowe konferencje
maj¹ce na celu wymianê doœwiadczeñ.

5. Podstaw¹ analizy systemu JGP musz¹ byæ wiarygodne dane kosztowe. W tym celu
niezbêdne jest prawne zobowi¹zanie zak³adów opieki zdrowotnej do ujednolicenia
metody rachunku kosztów i transparentnoœæ danych o kosztach œwiadczeñ
finansowanych ze œrodków publicznych do których dostêp powinien uzyskaæ
równie¿ p³atnik.

6. Zastanowiæ siê nale¿y czy wszystkie jednostki poddaj¹ siê finansowaniu
w systemie JGP. Niektóre placówki wysokospecjalistyczne, np. Centrum Zdrowia
Dziecka, które prowadz¹ postêpowanie interdyscyplinarne, mog³yby byæ
wy³¹czone spod dzia³ania systemu i finansowania bud¿etowego. Wymaga to
jednak zmian prawa.
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CZÊŒÆ III

Analiza aspektów informatycznych projektu JGP

1. W zwi¹zku z przygotowaniami wdro¿enia systemu Jednorodnych Grup
Pacjentów w dniu 5 czerwca br. odby³o siê spotkanie, podczas którego ostatecznie
wyjaœniono i ustalono sposoby rozwi¹zania kwestii zg³aszanych przez dostawców
oprogramowania (Kamsoft, Sygnity), które warunkowa³y harmonogram dostosowania
systemów informatycznych oddzia³ów wojewódzkich. W wyniku spotkania ustalono
nastêpuj¹cy harmonogram:

Faza projektu
Dostawca oprogramowania

Sygnity Kamsoft

1. Uruchomienie grupera „fazy 0” 20.06.2008 20.06.2008

2. Umo¿liwienie obs³ugi komunikatu œwiadczeñ
i walidacja grupy JGP (faza 1)

15.07.2008 1.08.2008

3. Implementacja walidacji zwi¹zanych z macierz¹
sumowañ oraz list¹ wykluczeñ i walidacji

1.08.2008 1.08.2008

4. Umo¿liwienie obs³ugi komunikatu œwiadczeñ
i walidacja grupy JGP (faza 2)

1.08.2008 1.08.2008

UWAGA (do pkt 2)
W zwi¹zku z oczekiwan¹ nowelizacj¹ rozporz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie

zakresu niezbêdnych informacji gromadzonych przez œwiadczeniodawców... (projekt
przekazany ju¿ do RCL) konieczna bêdzie ponowna zmiana obowi¹zuj¹cego
komunikatu sprawozdawczego XML, któr¹ trzeba bêdzie wprowadziæ po podpisaniu
nowelizacji.

2. Algorytm grupera – testy

Jednym z kluczowych elementów prawid³owego dzia³ania systemu JGP jest
algorytm, który na podstawie okreœlonego zestawu danych wejœciowych
przyporz¹dkowuje hospitalizacjê do konkretnej jednorodnej grupy JGP albo katalogu
œwiadczeñ odrêbny, a tak¿e wyznacza ostateczn¹ wartoœæ grupy JGP. Sys tem
informatyczny obs³uguj¹cy przedmiotowy algorytm jest nazywany gruperem JGP.
Prace nad struktur¹ algorytmu grupera JGP rozpoczê³y siê jeszcze w roku 2007 i s¹
kontynuowane do chwili obecnej. Algorytm jest sukcesywnie rozwijany – uzupe³niany
o nowe elementy (np. w zakresie obs³ugi dodatkowych osobodni) i korygowany
w zwi¹zku œlad z wynikami przeprowadzanych testów. Poza samym przebiegiem
grupowania opracowano i stale siê udoskonala tzw. tabelê parametryzuj¹c¹,
zawieraj¹c¹ wsadowe elementy steruj¹ce procesem, a w szczególnoœci: s³owniki
zakresów œwiadczeñ, tablice sumowañ, parametry wyznaczania poszczególnych grup
JGP i szereg innych elementów. Zarówno algorytm, jak i tabela parametryzuj¹ca s¹
jawne – kolejne wersje, wraz z opisem, s¹ publikowane na stronie intemetowej Centrali 
Funduszu.

Pierwszy test algorytmu mia³ miejsce przy okazji pilota¿u JGP, w którym udzia³
wziê³y 42 wybrane szpitale z ca³ej Polski. Pierwsze porównanie dzia³ania gruperów JGP 
przygotowanych przez obu dostawców oprogramowania obs³uguj¹cych Narodowy
Fundusz Zdrowia na danych przekazanych przez szpitale, wskaza³o na potrzebê
z jednej strony dokonania korekt i uzupe³nieñ algorytmu, z drugiej strony
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przygotowania przez Fundusz testowego pliku wsadowego, który pozwoli³by
jednoznacznie zmierzyæ spójnoœæ dzia³ania gruperów. Centrala Funduszu przekaza³a
dostawcom oprogramowania w dniu 26 maja br. plik testowy umo¿liwiaj¹cy
sprawdzenia dzia³ania aplikacji dla wszystkich grup JGP. Uzyskane w kilka dni
póŸniej wyniki dzia³ania testu wskaza³y na zgodnoœæ wyznaczania grupy JGP zgodnie
z oczekiwaniami Centrali na poziomie 95%. Podobny odsetek zgodnoœci wyznaczenia
grupy JGP wyst¹pi³ pomiêdzy oboma dostawcami. Analiza zaistnia³ych rozbie¿noœci
wskaza³a na koniecznoœæ modyfikacji algorytmu i uzupe³nienia go o mechanizmy
steruj¹ce wyznaczeniem niektórych grup w przypadku zaistnienia szczególnych
przypadków kodowania rozpoznañ i procedur, co powinno doprowadziæ do uzyskania
pe³nej zgodnoœci dzia³ania algorytmu z oczekiwaniami. W chwili obecnej prace
w przedmiotowym zakresie s¹ zakoñczone w Centrali NFZ, a wdro¿eniowa wersja
grupera osi¹gnê³a pe³n¹ zgodnoœæ z oczekiwaniami.

3. Testy obci¹¿eniowe grupera

W celu weryfikacji wp³ywu obci¹¿enia wygenerowanego przez procesy obliczeniowe
zwi¹zane z wyznaczaniem jednorodnych grup pacjentów (JGP) przygotowano za³o¿enia 
i uproszczone scenariusze testów w systemach oddzia³owych. Scenariusz testów
zak³ada³ obserwacje poziomu obci¹¿enia monitorowanych zasobów danej maszyny
(procesor, stronicowanie, pamiêæ dyskowa itp.) przy uruchomionym w danym
przedziale czasu programu wyznaczaj¹cego JGP. Oddzia³y otrzyma³y scenariusze ich
przeprowadzenia.

Zaobserwowano znaczne w stosunku do innych sesji u¿ycie plików dziennika
powtórzeñ (statystyki wykaza³y 85% wykorzystanie zasobów serwera bazy danych
przez sesjê w ramach której wyliczano JGP w stosunku do pozosta³ych sesji),
natomiast nie zaobserwowano znacz¹cego wzrostu utylizacji innych zasobów
(utylizacja procesorów, pamiêæ operacyjna, stronicowanie).

W ¿adnym z oddzia³ów nie zaobserwowano skutków które mog³yby radykalnie
wp³yn¹æ na obci¹¿enie systemów.

Zauwa¿yæ trzeba ¿e proces wyznaczania JGP dotyczy tylko szpitali, które stanowi¹
znikomy procentowo udzia³ w sprawozdaniach przesy³anych do NFZ.

Konkluduj¹c mo¿na wnioskowaæ, ¿e obci¹¿enie systemów nie powinno wzrosn¹æ
efektywnie wiêcej ni¿ o 20–30%. Do podobnego wniosku dosz³a firma Sygnity szacuj¹c
wzrost obci¹¿enia w obszarze LOADER-a na ok. 20%.

3. Analiza zagro¿eñ i poziom istotnoœci rozpoznanych ryzyk projektu

3.1 Po przeprowadzonym teœcie pracy „grupera” w Oddzia³ach Wojewódzkich oraz
analizie wolumenu danych podlegaj¹cych zmienionej procedurze rozliczeñ zmieni³ siê
poziom istotnoœci rozpoznanych zagro¿eñ i ryzyk projektu.

Zagro¿enie niewystarczaj¹cej wydajnoœci infrastruktury przestaje byæ istotne.
Zarówno iloœæ danych podlegaj¹cej procedurze wyznaczania grupy (mniej ni¿ 7%
wszystkich danych sprawozdawczych przekazywanych przez œwiadczeniodawców do
Funduszu) jak i uproszczenie algorytmu grupowania pozwalaj¹ postawiæ tezê, ¿e
ewentualny wzrost zapotrzebowania na moc maszyn nie wyst¹pi w stopniu wyraŸnie
pogarszaj¹cym warunki pracy Oddzia³ów. Wniosek ten potwierdzaj¹ równie¿
informacje o wynikach analizy pracy grupera w tych Oddzia³ach, które podjê³y zadanie
obserwacji zmiany obci¹¿enia swojej infrastruktury po uruchomieniu narzêdzia
testowego.

3.2 Zmiany wymagañ u¿ytkownika powoduj¹ce zmiany algorytmu grupera
wp³ywaj¹ na zagro¿enie niedostosowania w terminie systemów œwiadczeniodawców do 
zmienionego sposobu rozliczeñ.
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To zagro¿enie jest tym bardziej istotne, ¿e dotyczy zewnêtrznych dostawców
oprogramowania dla szpitali i jedynym sposobem jego ograniczenia jest
opublikowanie z odpowiednim wyprzedzeniem kompletnych ostatecznych wersji
materia³ów: algorytmu  grupera,  tabel parametrów i komunikatów sprawozdawczych.
Rozstrzygniêto i zamkniêto podstawowe dla implementacji kwestie dotycz¹ce procesu
komunikacji ze œwiadczeniodawcami (zakres danych przekazywanych
œwiadczeniodawcy w tzw. fazie zero i przekazywanych przez niego w fazie 1-szej), co
pozwoli³o na ustalenie a w konsekwencji publikacjê formatów zmienionych
komunikatów sprawozdawczych.

3.4 Dodatkowym zagro¿eniem projektu jest koniecznoœæ modyfikowania
funkcjonuj¹cego mechanizmu rozliczeñ w systemach oddzia³owych. Z powodu
krótkiego czasu zak³adanego przez Fundusz na wykonanie tej operacji (1.07.2008 faza
uruchomienia grupera i 1.08.2007 faza rozliczeñ) istnieje ryzyko b³êdów.

W celu ograniczenia ryzyka dezorganizacji pracy Funduszu dostawcy
zaproponowali sposób implementacji minimalizuj¹cy stopieñ zmian funkcjonuj¹cych
systemów rozliczeniowych tak, aby ewentualne b³êdy nie propagowa³y siê na pozosta³e 
czêœci oraz u¿ytkowników tych systemów.
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CZÊŒÆ IV

Analiza aspektów prawnych wprowadzenia nowych zasad rozliczania œwiadczeñ

Wprowadzenie zarz¹dzenia o JGP w ¿ycie spowoduje przede wszystkim zmianê
sposobu rozliczania œwiadczeñ, a co za tym idzie zmianê ceny jednostkowej œwiadczeñ. 
W zwi¹zku z tym niezbêdne jest uzasadnienie dla dokonania zmiany takiej ceny na tle
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

Ze wzglêdu na pewne ró¿nice nale¿y odrêbnie rozwa¿yæ umowy:
I. wieloletnie zawarte na rok 2006 lub 2007, obowi¹zuj¹ce tak¿e w 2008 r.,
II. umowy zawarte na rok 2008 i lata nastêpne,
III. umowy wygasaj¹ce w 2007 r., których okres obowi¹zywania przed³u¿ono na rok 

2008 r.

1. Umowny wieloletnie zawarte na rok 2006 lub 2007, obowi¹zuj¹ce tak¿e
w 2008 r.

Mo¿liwoœæ zawarcia aneksów wprowadzaj¹cych do stosowania ww. zarz¹dzeñ
nale¿y oceniæ na gruncie rozwi¹zañ przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jak równie¿
art. 158 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z póŸn. zm.), zwanej
dalej „ustaw¹".

l. Mo¿liwoœæ aneksowania umów na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z art. 155 § l ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póŸn.
zm.) – zwanej dalej „ustaw¹ – do umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej
stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego, je¿eli przepisy ustawy nie stanowi¹ inaczej.
Przepis ten przes¹dza o cywilnoprawnym charakterze umów o udzielanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej. Oznacza to, ¿e w odniesieniu do umów o udzielanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej nale¿y stosowaæ normy i zasady prawa cywilnego. Regu³y prawa
cywilnego zostaj¹ wy³¹czone wy³¹cznie w przypadkach, gdy ustawa odmiennie
reguluje dan¹ kwestiê.

Zgodnie z art. 146 ustawy Prezes Funduszu zosta³ umocowany do okreœlenia
przedmiotu postêpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej, kryteriów oceny ofert oraz warunków wymaganych od
œwiadczeniodawców. Okreœlenie przedmiotu postêpowania oraz okreœlenie warunków
wymaganych od œwiadczeniodawców prowadzi do ustalenia warunków realizacji
umowy (materia³ów informacyjnych).

Ustalone warunki realizacji umowy (materia³y informacyjne) wyznaczaj¹ treœæ
istniej¹cego stosunku umownego w zakresie wzajemnych obowi¹zków stron umowy.
Z uwagi na potrzeby obrotu prawnego oraz wyra¿on¹ w art. 134 ust. 1 ustawy zasadê
równego traktowania œwiadczeniodawców okreœlenie warunków relacji umowy musi
mieæ charakter uniwersalny, to jest jednakowy dla wszystkich œwiadczeniodawców
wykonuj¹cych umowê w danym rodzaju œwiadczeñ.

W tym zakresie materia³y informacyjne maj¹ charakter wzorców umownych,
o których mowa w art. 384 k.c. Zgodnie z art. 384 § l i 2 k.c. ustalony przez jedn¹ ze
stron wzorzec umowy, w szczególnoœci ogólne warunki umów, wzory umów,
regulaminy wi¹¿¹ drug¹ stronê, je¿eli zosta³y jej dorêczone przy zawarciu umowy.
W razie gdy pos³ugiwanie siê wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo
przyjête, wi¹¿e on tak¿e wtedy, gdy druga strona mog³a siê z ³atwoœci¹ dowiedzieæ
o jego treœci.

Warunki zawierania i realizacji umów okreœlaj¹ce warunki realizacji
i finansowania œwiadczeñ w ramach umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej,
przyjmowane przez Prezesa Funduszu, znajduj¹ wprost umocowanie w przepisach
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art. 146 pkt l i 3 ustawy. Zgodnie z art. 384 k.c. materia³y informacyjne, jako wzorzec
umowny, maj¹ moc wi¹¿¹c¹ dla stron umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej.

Umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach
œwiadczeñ zawieraj¹ w § l zastrze¿enie, ¿e œwiadczeniodawca jest zobowi¹zany
wykonywaæ umowê w okresie roku kalendarzowego lub okresu rozliczeniowego
zgodnie z zasadami i na warunkach okreœlonych w warunkach zawierania i realizacji
umów przyjêtych wskazanym zarz¹dzeniem Prezesa Funduszu. Taki stan rzeczy
oznacza, i¿ warunki realizacji umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej
okreœlane s¹ co do zasady corocznie. Odmienne postanowienia zawieraj¹ w roku 2008
umowy w rodzaju leczenie szpitalne. W umowach tych okreœlono, ¿e warunki te s¹
stosowane w okresie krótszym ni¿ rok.

Umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, ani postanowienia Ogólnych
warunków umów nie zawieraj¹ ¿adnych postanowieñ odnosz¹cych siê do kwestii
zmiany warunków zawierania i realizacji umów w trakcie obowi¹zywania umowy.
W tym zakresie znajduje jednak zastosowanie art. 3841 k.c. Zgodnie z tym przepisem
wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ci¹g³ym wi¹¿e
drug¹ stronê, je¿eli zosta³y zachowane wymagania okreœlone w art. 384 (tj. dotycz¹ce
przedstawienia treœci wzorca umownego do wiadomoœci kontrahenta), a strona nie
wypowiedzia³a umowy w najbli¿szym terminie wypowiedzenia. Brak wypowiedzenia
przez œwiadczeniodawcê oznacza zatem, i¿ nowe warunki realizacji umowy o udzielanie 
œwiadczeñ opieki zdrowotnej s¹ wi¹¿¹ce dla stron umowy.

Obecnie obowi¹zuj¹ce umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju
leczenie szpitalne, jak i przepisy OWU, nie zawieraj¹ postanowieñ okreœlaj¹cych
termin (okres) wypowiedzenia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej.
Postanowienia takie, jako odpowiadaj¹ce treœci art. 136 pkt 7 ustawy zosta³y
wprowadzone w innych rodzajach œwiadczeñ.

Nale¿y w tym miejscu uczyniæ zastrze¿enie, ¿e do umów w rodzaju leczenie
szpitalne maj¹ zastosowanie nadal Ogólne warunki umów o udzielanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej wprowadzone w ¿ycie rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia
6 paŸdziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 197, poz. 1643). Przepis § 2 rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484) stanowi, ¿e postanowienia umów
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, zawartych na podstawie dotychczasowych
przepisów, obowi¹zuj¹ do czasu zmiany tych umów, nie d³u¿ej jednak ni¿ do dnia
31 grudnia 2008 r. W praktyce oznacza to, ¿e Ogólne warunki umów wprowadzane
nowym rozporz¹dzeniem maj¹ zastosowanie jedynie do umów zawieranych po dniu
wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia oraz w stosunku do umów zawartych przed t¹ dat¹,
o ile wprowadzono do nich zmiany w drodze aneksu. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przez
zmiany, o których mowa w § 2 rozporz¹dzenia nale¿y rozumieæ – lege non distinquente
– wszelkie zmiany, a nie tylko odnosz¹ce siê do postanowieñ o stosowaniu OWU.

Poza okreœleniem warunków realizacji umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej, przedmiotem ustaleñ na kolejny okres rozliczeniowy s¹ równie¿ warunki
finansowe umowy (kwota zobowi¹zania) – § 32 OWU. W tym zakresie przepisy OWU
okreœlaj¹ œciœle termin, do którego musi nast¹piæ uzgodnienie warunków finansowych
umowy – tj. do dnia 30 listopada danego okresu rozliczeniowego. Ustalenie warunków
finansowych oraz ustalenie warunków realizacji umowy (przyjêcie albo odmowa
przyjêcia nowych warunków realizacji umowy) pozostaje ze sob¹ w œcis³ym zwi¹zku.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y przyj¹æ, i¿ wypowiedzenie umowy z uwagi na
nieprzyjêcie warunków realizacji umowy (materia³ów informacyjnych) na kolejny okres 
rozliczeniowy mo¿e nast¹piæ najpóŸniej w terminie przed uzgodnieniem warunków
finansowych na kolejny okres rozliczeniowy. Nieuzgodnienie warunków finansowych
w terminie do dnia 30 listopada bie¿¹cego okresu rozliczeniowego powoduje, i¿ umowa
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej ulega rozwi¹zaniu z ostatnim dniem lutego
nastêpnego roku (chyba, ¿e strony postanowi¹ inaczej – nowe OWU). W tym czasie
umowa o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej jest realizowana na
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dotychczasowych warunkach. Nowe OWU, które bêd¹ obowi¹zywa³y od momentu
podpisania aneksu do umów, przewiduj¹ w § 32 ust. 5, ¿e w przypadku gdy okres
rozliczeniowy koñczy siê przed up³ywem roku kalendarzowego, przepisy ust. 1–4
stosuje siê odpowiednio. Termin ustalenia kwoty zobowi¹zania albo warunków
finansowania œwiadczeñ nastêpuje miesi¹c przed zakoñczeniem okresu
rozliczeniowego. W przypadku nieustalenia kwoty zobowi¹zania albo warunków
finansowania umowa ulega rozwi¹zaniu po up³ywie kolejnych dwóch miesiêcy.

Stosownie do postanowienia § 32 ust. 2 OWU ustalenie kwoty zobowi¹zania,
o której mowa w ust. 1, nastêpuje w drodze zmiany umowy (§ 32 ust. 2 nowych OWU).
Zgodnie z przyjêt¹ praktyk¹, zmiana umowy nastêpuje poprzez nadanie umowie
nowego brzmienia, z uwzglêdnieniem ustalonych warunków finansowych na nastêpny
okres rozliczeniowy, oraz uwzglêdnieniem nowego brzmienia wzoru umowy,
okreœlonego w warunkach (materia³ach informacyjnych) obowi¹zuj¹cych na kolejny
okres rozliczeniowy.

Nale¿y w tym miejscu jednak podkreœliæ, ¿e w umowach w rodzaju leczenie
szpitalne na rok 2008 dokonano podzia³u roku na mniejsze okresy rozliczeniowe
wprowadzaj¹c rozwi¹zania analogiczne jak w nowych OWU co do skutku jaki wywo³uje 
nieustalenie kwoty zobowi¹zania do okreœlonej daty. Oznacza to, ¿e w przypadku
odmowy przyjêcia przez œwiadczeniodawcê nowych warunków realizacji umów, a co za
tym idzie nieustalenia kwoty zobowi¹zania, umowy ulegaj¹ rozwi¹zaniu w dniu
okreœlonym w umowie.

Podkreœlenia równie¿ wymaga, i¿ w zakresie przedstawionym powy¿ej, nie znajduje 
zastosowania § 41 OWU (§ 42 OWU). Zgodnie z tym przepisem umowa o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej nie mo¿e zostaæ wypowiedziana, z zastrze¿eniem
przypadków wynikaj¹cych ze zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, z powodu
braku zgody jednej ze stron na zmianê treœci umowy. Przepis ten maj¹c rangê przepisu
rozporz¹dzenia nie wy³¹cza stosowania, maj¹cego rangê przepisu ustawowego,
art. 384

1
 k.c. Ponadto nale¿y wskazaæ, i¿ uprawnienie do rozwi¹zania umowy

w przypadku zmiany materia³ów informacyjnych (zmiany wzorca umownego)
przys³uguje œwiadczeniodawcy, a nie Funduszowi. Przepis § 41 (§ 42 nowych OWU)
mo¿e znaleŸæ zastosowanie do innych przypadków propozycji zmiany umowy, ani¿eli
zmiana warunków realizacji umowy (zmiana wzorca umownego), o których mowa w § l
umowy.

W œwietle powy¿szego nale¿y stwierdziæ, i¿ w przypadku zmiany warunków
zawierania i realizacji umów (materia³ów informacyjnych), nie istnieje koniecznoœæ
przeprowadzania postêpowañ w sprawie zawarcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki 
zdrowotnej.

Dzia³ania stron podejmowane w drodze aneksowania umów nie mog¹ jednak
zmierzaæ do obejœcia przepisów prawa. Czynnoœæ prawna maj¹ca na celu obejœcie
prawa jest niewa¿na (arg. z art. 58 § l k.c.). W odniesieniu do omawianego zagadnienia
aneksowanie zawartych umów nie mo¿e powodowaæ obejœcia art. 158 ust. l ustawy.

2. Mo¿liwoœæ aneksowania umów w œwietle art. 158 ustawy.
Zgodnie z art. 158 ust. 1, niewa¿na jest zmiana zawartej umowy, je¿eli dotyczy ona

warunków, które podlega³y ocenie przy wyborze oferty, chyba ¿e koniecznoœæ
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoœci, których nie da³o siê przewidzieæ
w chwili zawarcia umowy.

Interpretacji pojêcia „okolicznoœci, których nie da³o siê przewidzieæ w chwili
zawarcia umowy" oraz „koniecznoœci wprowadzenia takich zmian”, ze wzglêdu na brak
orzecznictwa i piœmiennictwa powsta³ego na tle ustawy o œwiadczeniach, mo¿na
dokonaæ z uwzglêdnieniem orzecznictwa i piœmiennictwa powsta³ego na tle stosowania 
art. 3571 Kodeksu cywilnego oraz art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, póz. 1163). Orzecznictwo
i piœmiennictwo powsta³e na tle powy¿szych przepisów jest przydatne, nawet
z zastrze¿eniem, ¿e pojêcia „okolicznoœci, których nie da³o siê przewidzieæ” (art. 158
ustawy) oraz „nadzwyczajna zmiana stosunków” (art. 3571 k.c.) nie s¹ to¿same.
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Wprowadzenie do umowy zmiany warunków podlegaj¹cych ocenie przy wyborze
oferty jest uzale¿nione od wyst¹pienia zdarzenia powoduj¹cego, i¿ stosunek
zobowi¹zaniowy nie mo¿e istnieæ w pierwotnym kszta³cie. Utrata przez wykonawcê
oczekiwanego zysku na skutek zmian cen czynników produkcji lub surowców, zmian
przepisów podatkowych lub kosztów pracy wydaje siê byæ okolicznoœci¹ objêt¹
normalnym ryzykiem gospodarczym, z którym powinien siê liczyæ profesjonalny
uczestnik obrotu prawnego, jakim jest przedsiêbiorca. Dopiero wyst¹pienie tego typu
zdarzeñ w stopniu szczególnie intensywnym, gro¿¹cym wykonawcy ra¿¹c¹ strat¹,
mog³oby stanowiæ o koniecznoœci dokonywania zmian w umowie.

Z za ist nie niem ko niecz no œci wpro wa dza nia zmian w umo wie bêdzie my mie li do czy -
nie nia w przy pad kach okre œlo nych klau zul¹ re bus sic stan ti bus wy ra ¿on¹ w art. 357

1

k.c. Przy wo³any prze pis sta no wi, ¿e je ¿eli z po wo du nad zwy czaj nej zmia ny stos unków
spe³nie nie œwiad cze nia by³oby po³¹czo ne z nad mier ny mi trud no œcia mi, albo gro zi³oby
jed nej ze stron ra¿¹c¹ strat¹, cze go stro ny nie prze wi dy wa³y przy za war ciu umo wy, s¹d
mo¿e po roz wa ¿e niu int er es ów stron, zgod nie z za sa da mi wspó³¿y cia spo³ecz ne go, ozna -
czyæ spos ób wy ko na nia zo bo wi¹za nia, wy so koœæ œwiad cze nia lub na wet orzec o roz -
wi¹za niu umo wy. Sko ro wyst¹pie nie nad zwy czaj nej zmia ny stos unków, po wo duj¹cej, i¿
spe³nie nie œwiad cze nia by³oby po³¹czo ne z nad mier ny mi trud no œcia mi, albo gro zi³oby
jed nej ze stron ra¿¹c¹ strat¹, jest przes³ank¹ rosz cze nia o zmia nê umo wy, to tym bar -
dziej w ta kim sta nie fak tycz nym do pusz czal na by³aby zmia na umo wy w dro dze zgod nej
czyn no œci praw nej stron tej umo wy. Nie jest to jed nak oko licz noœæ je dy na, a ka ¿do ra zo -
wy przy pa dek wy ma ga sz cz egó³owej ana li zy.

Pos³u¿enie siê przez ustawodawcê zwrotem „koniecznoœæ wprowadzenia zmian”
wyznacza zarazem dopuszczalny zakres zmiany. Wprowadzane do umowy zmiany nie
powinny byæ dalej id¹ce ni¿ jest to konieczne. Modyfikowanie umowy winno
nastêpowaæ z uwzglêdnieniem wp³ywu, jaki wywiera wyst¹pienie okolicznoœci
uzasadniaj¹cej modyfikacjê na dotychczasowy kszta³t zobowi¹zania umownego (np.
wzrost cen surowców jedynie z uwzglêdnieniem relacji kosztów tego surowca do
ogólnych kosztów wykonania zamówienia oraz z uwzglêdnieniem surowca
zakupionego wczeœniej po ni¿szych cenach). Zakres zmian koniecznych ogranicza
równie¿ koniecznoœæ rozwa¿enia interesów obu stron umowy, a nie jedynie
przerzucenia zwiêkszonych kosztów lub podatków na jedn¹ z nich. (Jerzykowski
Jaros³aw Komentarz do art. 144 ustawy Prawo zamówieñ publicznych, Lex).

Zasadne jest w tym miejscu powo³anie wyroku S¹du Apelacyjnego w Poznaniu,
który w wyroku z dnia 9 sierpnia 2006 r. (sygn. akt I ACa 178/06), stwierdzi³, ¿e
klauzula zezwalaj¹ca na modyfikacjê powsta³ego stosunku prawnego powinna jednak
dotyczyæ tylko wyj¹tkowych i nadzwyczajnych sytuacji. Okreœlenie „nadzwyczajne
zmiany”, tak samo jak i „nadzwyczajne wypadki”, zak³ada, ¿e chodzi tu o wyj¹tkowe
zdarzenia (strajki, nieurodzaj, d³ugotrwa³a susza, po¿ar, powódŸ), nag³e i zaskakuj¹ce,
których nie mo¿na by³o przewidzieæ.

W œwietle powy¿szych uwag zmiana warunków zawierania i realizacji umów
w drodze zarz¹dzenia Prezesa nie jest okolicznoœci¹, której nie mo¿na by³o przewidzieæ, 
a która skutkuje koniecznoœci¹ zmiany umowy.

W œwie tle po wy ¿ szych uwag wpro wa dze nie no we go zarz¹dze nia Pre ze sa NFZ do sto -
sun ku umow ne go, nie mo¿e spo wo do waæ, co do za sa dy, zmia ny ceny œwiad cze nia oraz
warun ków wy ma ga nych od œw ia dc zeniodawców, kt óre pod le ga³y oce nie w trak cie po stê -
po wa nia w spra wie za war cia umo wy. Zmia na waru nków pod le gaj¹cych oce nie w trak cie
po stê po wa nia w spra wie za war cia umów, sta no wi³aby czyn noœæ maj¹c¹ na celu obe jœ cie 
pra wa i jako taka by³aby nie wa ¿na (arg. z art. 58 § 1 k.c. oraz art. 158 ust. 1 usta wy).

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e cena œwiadczeñ ustalana jest w trakcie postêpowania
w sprawie zawarcia umów ustalana jest w odniesieniu do okresu rozliczeniowego,
niezale¿nie od okresu obowi¹zywania umowy. Oferty w postêpowaniu w sprawie
zawarcia umowy w zakresie ceny odnosz¹ siê co do zasady do okresu rocznego.
Ustalanie kwoty zobowi¹zania, rozumianego jako iloczyn liczby i ceny œwiadczeñ, na
okres roczny, wynika z zasady rocznoœci planu finansowego Funduszu. W odniesieniu
do umów wieloletnich, dla których rok 2008 jest kolejnym rokiem obowi¹zywania,
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mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e cena œwiadczenia podlega³a ocenie w trakcie
postêpowania w sprawie zawarcia umów tylko w odniesieniu do roku 2006 lub 2007.
Po up³ywie pierwszego roku obowi¹zywania tych umów kwota zobowi¹zania zmieniana 
by³a na podstawie § 32 OWU. W zwi¹zku z powy¿szymi uwagami istnieje mo¿liwoœæ
zmiany ceny œwiadczenia w trakcie roku, w odniesieniu do umów wieloletnich, gdy
up³yn¹³ ju¿ pierwszy rok ich obowi¹zywania, jako ¿e oferta cenowa dotyczy³a
pierwszego roku obowi¹zywania umowy.

Odnosz¹c siê do warunków wymaganych od œwiadczeniodawców mo¿na
stwierdziæ, ¿e je¿eli nie powoduj¹ obni¿enia wymagañ tzw. niezbêdnych
(dopuszczaj¹cych ) to mo¿liwa jest ich zmiana, jako ¿e nie podlega³y one ocenie
w trakcie postêpowania (spe³nienie tych warunków powodowa³o dopiero mo¿liwoœæ
dalszej oceny oferty i przyznania jej okreœlonej punktacji).

II. Umowy zawarte na rok 2008 i lata nastêpne.
W zwi¹zku z planowanym wprowadzeniem JGP w 2008 r. przyjêto okresy

rozliczeniowe krótsze ni¿ rok oraz wprowadzono zasadê, ¿e materia³y informacyjne
przyjête zarz¹dzeniem Prezesa nr 80/2006 obowi¹zuj¹ równie¿ w trakcie skróconych
okresów rozliczeniowych. Ponadto, jak to ju¿ zosta³o wspomniane w umowach zawarto 
postanowienia dotycz¹ce ustalania kwot zobowi¹zania na nastêpne okresy
rozliczeniowe oraz skutki braku ustalenia takich kwot w postaci rozwi¹zania umowy
(analogicznie jak to zosta³o uregulowane w § 32 ust. 5 nowych OWU). Tym samym do
nielicznych umów zawartych na rok 2008 (i lata nastêpne) mo¿na odnieœæ uwagi
dotycz¹ce umów dla których rok 2008 jest kolejnym rokiem obowi¹zywania. Nale¿y
jednak zaznaczyæ, ¿e niezbêdne jest ustalenie czy w ofertach sk³adanych w trakcie
postêpowania w sprawie zawarcia umowy na rok 2008 okreœlano cenê œwiadczeñ
w odniesieniu do ca³ego roku 2008 czy te¿ cena ta dotyczy³a wy³¹cznie œwiadczeñ
udzielanych w pierwszym skróconym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy cena
podawana w ofercie dotyczy³a ca³ego roku 2008 zmiana ceny w trakcie roku spowoduje 
naruszenie art. 158 ustawy o œwiadczeniach, chyba, ¿e jest mo¿liwe wykazanie
istnienia okolicznoœci, których nie da³o siê przewidzieæ, a które skutkuj¹
koniecznoœci¹ zmiany umowy.

III. Umowy, których okres obowi¹zywania zakoñczy³ siê 31 grudnia 2007 r., które 
zosta³y nastêpnie przed³u¿one na 2008 r.

Dokonuj¹c analizy przepisów ustawy normuj¹cych treœæ umowy o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej, nale¿y stwierdziæ, i¿ istotn¹ cech¹ tej umowy jest jej
terminowoœæ. Nie jest bowiem dopuszczalne zawarcie umowy o udzielanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej na czas nieoznaczony (arg. z art. 156 ust. 1 ustawy). Z powy¿szych
wzglêdów umowê o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej nale¿y zakwalifikowaæ do
kategorii umów terminowych, które cechuje trwa³oœæ stosunku zobowi¹zaniowego
przez oznaczony czas (arg. z art. 353 k.c.). Postanowienia umowy o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej dotycz¹ce okresu obowi¹zywania tej umowy nale¿y zatem 
uznaæ za postanowienia przedmiotowo istotne (essentialia negotii).

Z uwa gi na cy wil no praw ny cha rak ter umów o udzie la nie œwiad czeñ opie ki zdro wot -
nej na le ¿y uznaæ, i¿ po sta no wie nia umo wy do tycz¹ce okre su obo wi¹zy wa nia umo wy s¹
ob jê te dys po zy cj¹ stron w ra mach swo bo dy umów (art. 353

1
 k.c.). Ozna cza to, i¿ po sta -

no wie nia te mog¹ ulec mo dy fi ka cji (zmia nie) w toku wza jem nych uzgod nieñ stron umo -
wy. W od nie sie niu do tej ka te go rii umów swo bo da stron, w tym za kre sie, jest
ogra ni czo na prze pi sa mi art. 156 ust. 1 usta wy. W myœl tych prze pisów umo wa o udzie -
la nie œwiad czeñ opie ki zdro wot nej nie mo¿e byæ za war ta na czas nie ozna czo ny. Za war cie 
umo wy na czas d³u¿ szy ni¿ trzy lata wy ma ga zgo dy Pre ze sa NFZ. Swo bo da stron co do
ukszta³to wa nia okre su zwi¹za nia umow¹ o udzie la nie œwiad czeñ opie ki zdro wot nej jest
za tem ogra ni czo na w kon te kœ cie za sa dy ter mi no wo œci tej ka te go rii umów.

Z zasady terminowoœci umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej wynika, i¿
co do zasady, umowy te winny byæ zawierane na okres nie d³u¿szy ni¿ trzy lata. Nie jest
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jednak wy³¹czone zawarcie umowy terminowej na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, w tym
jednak przypadku wymagana jest zgoda Prezesa NFZ. Zgoda ta, ma, co do zasady,
charakter uprzedni, a zatem jest wyra¿ana przed zawarciem umowy (arg. z art. 156
ust. 1 ustawy).

Przyjêcie zasady terminowoœci umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej nie
wyklucza jednak dopuszczalnoœci aneksowania umów co do okresu obowi¹zywania.
Mo¿liwoœæ taka wynika z samej natury umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej 
jako umów o charakterze cywilnoprawnym (arg. z art. 353

1
 k.c.). Przy czym brak jest

przepisu szczególnego wprowadzaj¹cego wyj¹tek w tym zakresie.
Dzia³ania stron podejmowane w drodze aneksowania umów nie mog¹ jednak

zmierzaæ do obejœcia przepisów prawa. Czynnoœæ prawna maj¹ca na celu obejœcie
prawa jest niewa¿na (arg. z art. 58 § 1 k.c.). W odniesieniu do omawianego zagadnienia
aneksowanie zawartych umów nie mo¿e powodowaæ obejœcia art. 156 ust. l ustawy.

Aneksowanie zawartych umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej nie
sprzeciwia siê naturze umów tego rodzaju, przy czym nie mo¿e to prowadziæ do
naruszenia warunków okreœlonych w art. 156 ust. l ustawy. Zatem w przypadku
aneksowania umów na ³¹czny okres d³u¿szy ni¿ trzy lata wymagana jest uprzednia
zgoda Prezesa NFZ.

W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, i¿ przepisy art. 156 ustawy nie zawieraj¹
dyrektyw okreœlaj¹cych przes³anki, jakimi winien kierowaæ siê Prezes NFZ przy
wyra¿aniu zgody, b¹dŸ te¿ przy odmowie wyra¿enia zgody, na zawarcie umowy
(aneksu) na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata. Z tych wzglêdów nale¿y przyj¹æ, i¿ decyzja
Prezesa NFZ ma charakter dyskrecjonalny. Prezes NFZ ocenia samodzielnie, czy
w konkretnym przypadku zachodz¹ przes³anki uzasadniaj¹ce dostatecznie mo¿liwoœæ
zawarcia umów na okres d³u¿y ni¿ trzy lata. Warunkiem determinuj¹cym decyzjê
Prezesa NFZ jest zasada wyra¿ona w art. 156 ust. 1 zd. 1 ustawy, tj. zakaz zawierania
umów na czas nieoznaczony. Oznacza to, i¿ Prezes NFZ mo¿e wyraziæ zgodê na
zawarcie umowy (aneksu) tylko na okreœlony czas (arg. z art. 156 ust. l ustawy). W tym
zakresie dopuszczalne jest wyra¿enie zgody na aneksowanie umów.

Zaznaczyæ nale¿y, i¿ jest dopuszczalne aneksowanie umów o udzielanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej w zakresie okresu obowi¹zywania umowy, ale tylko w takim stopniu
w jakim nie naruszy zasady cyklicznego przeprowadzania postêpowañ. Zasada ta nie
wynika wprost z przepisów ustawy lecz wywieœæ j¹ mo¿na z regu³ dotycz¹cych
konkurencyjnoœci i dostêpnoœci do œrodków publicznych. Masowe i wielokrotne
przed³u¿anie czasu trwania umów doprowadzi³oby do zamkniêcia krêgu
œwiadczeniodawców i usunê³oby jak¹kolwiek konkurencjê pomiêdzy
œwiadczeniodawcami. Ponadto nieograniczone przed³u¿anie czasu trwania umów
oznacza³oby de facto wprowadzenie umów na czas nieoznaczony – co jest zabronione
przez art. 156 ust. l zd. l ustawy o œwiadczeniach.

Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e przed³u¿enie okresu obowi¹zywania umów o rok nie
spowoduje naruszenia powy¿ej wyra¿onej zasady. Przemawia za tym brzmienie
art. 156 ustawy o œwiadczeniach – skoro Prezes Funduszu mo¿e wyraziæ zgodê na
zawarcie umów na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, a wiêc np. na 5 lat, to tym bardziej mo¿e
wyraziæ zgodê na przed³u¿enie okresu obowi¹zywania umowy trzyletniej o jeden rok
(rozumowanie a maiori ad mi nus).

W zwi¹zku z powy¿szymi uwagami, w przypadku umów zawartych na okres krótszy 
ni¿ 3 lata, dyrektorzy oddzia³ów wojewódzkich dokonaj¹ ich zmiany polegaj¹cej na
przed³u¿eniu okresu obowi¹zywania oraz wprowadzenia nowych warunków
zawierania i realizacji umów. W przypadku umów trzyletnich niezbêdne jest
wyst¹pienie do Prezesa NFZ o zgodê na przed³u¿enie okresu ich obowi¹zywania co
oddzia³y wojewódzkie uczyni³y w przewidzianym czasie.
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CZÊŒÆ V

Opis planowanych dzia³añ os³aniaj¹cych proces wprowadzenia
systemu jednorodnych grup pacjentów (JGP)

NFZ zidentyfikowa³ 2 przestrzenie mo¿liwych zagro¿eñ wprowadzenia JGP:
1. problemy z kodowaniem procedur na poziomie œwiadczeniodawcy.
2. problemy z kompetentnoœci¹ systemów informatycznych po strome NFZ

i programów szpitalnych.
Przyjêto nastêpuj¹ce mechanizmy os³abienia negatywnych ocen i efektów wejœcia

nowego systemu rozliczeñ œwiadczeñ:
1. Rozliczenie w oparciu o uproszczon¹ sprawozdawczoœæ
2. e-leaming
3. szkolenia koduj¹cych przez oddzia³y NFZ
4. udostêpnienie materia³ów szkoleniowych na stronie NFZ i opublikowanie ich

w powszechnie dostêpnym czasopiœmie fachowym

1. Rozliczenie w oparciu o uproszczon¹ sprawozdawczoœæ

1. Okres dzia³ania koncepcji - pierwsze trzy miesi¹ce,
2. Sta tus stosowania – fakultatywny (na wniosek i za zgod¹ stron umowy)
3. Istota rozwi¹zania – mo¿liwoœæ rozliczenia umów w oparciu o uproszczon¹

sprawozdawczoœæ:
a. do rachunku powinien zostaæ do³¹czony raport statystyczny (przygotowany

w dowolnym narzêdziu informatycznym) zawieraj¹cy informacje
o œwiadczeniach zrealizowanych w poszczególnych zakresach obejmuj¹cy co
najmniej nastêpuj¹ce dane:
i. liczbê faktycznie zrealizowanych i podlegaj¹cych p³atnoœci jednostek

rozliczeniowych,
ii. liczbê poszczególnych grup i osobodni,
iii. cenê jednostki rozliczeniowej i wartoœæ,
iv. dane o rycza³tach (SOR, Izba przyjêæ)

b. dane przedstawione w raporcie oraz w rachunku powinny byæ zgodne, co do
wartoœci,

c. kwota okreœlona w rachunku oraz w raporcie statystycznym nie mo¿e byæ wy¿sza 
od przewidzianej w umowie na dany okres sprawozdawczy,

d. o ile to mo¿liwe œwiadczeniodawca, niezale¿nie od ww. dokumentów, przekazuje
na bie¿¹co dane o udzielonych œwiadczeniach z u¿yciem szczegó³owego
komunikatu XML, ewentualnie dodatkowo weryfikuje te dane lub uzupe³nia
dane brakuj¹ce,

e. oddzia³ Funduszu przyjmuj¹c do rozliczenia sprawozdanie opracowane przez
œwiadczeniodawców poza systemem elektronicznym zobowi¹¿e ich
jednoczeœnie do:
i. rozliczenia œwiadczeñ w wymaganym formacie (raport statystyczny i faktura)

nie póŸniej ni¿ do 10 dnia miesi¹ca po zakoñczeniu okresu dzia³ania
koncepcji,

ii. wystawienia faktury koryguj¹cej wartoœæ œwiadczeñ w oparciu o zastosowany
czasowo uproszczony sys tem rozliczeñ.

4. Zalety rozwi¹zania:
a. zapewnienie finansowania na zak³adanym umow¹ poziomie przez pierwsze trzy

miesi¹ce, przy zachowaniu zasady p³atnoœci za wykonane œwiadczenia,
b. utrzymanie ogólnej zasady finansowania œwiadczeñ szpitalnych w okresie

przejœciowym – cena jednostkowa jednostki rozliczeniowej,
c. mo¿liwoœæ utworzenia jednego okresu rozliczeniowego dla okresu przejœciowego 

i kolejnych miesiêcy,
d. fakultatywnoœæ rozwi¹zania.
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2. e-le arning
NFZ uruchomi w ci¹gu czerwca darmowy edukacyjny pro gram dostêpowy

umo¿liwiaj¹cy edukacjê w trybie dostêpu intemetowego. Pro gram edukacyjny
dedykowany bêdzie dla pracowników szpitali zajmuj¹cych siê bezpoœrednio
kodowaniem procedur.

Poni¿ej przedstawiono przyk³ad sesji szkoleniowej w podziale na pytania programu
learningowego i odpowiedzi potencjalnego ucz¹cego siê:

ZADANIE PROGRAMU LEARNINGOWEGO:
Chory lat 49, przewlekle dializowany, przyjêty do oddzia³u chirurgii ogólnej

z powodu ostrych objawów brzusznych. W 6 dobie, z powodu niedro¿noœci, wykonano
czêœciow¹ resekcjê jelita cienkiego.

Przystêpujesz do kodowania procedur i schorzeñ.

ODPOWIED•:

oddzia³ chirurgii ogólnej (4500):

elementy kod nazwa

procedury 45.62 czêœciowa resekcja jelita cienkiego – inne

rozpoznanie zasadnicze N18.0 schy³kowa niewydolnoœæ nerek

rozpoznania wspó³istniej¹ce K63.1 przedziurawienie jelita (nieurazowe)

K56.5 zrosty jelitowe z niedro¿noœci¹

PROGRAM LEARNINGOWY:

Gruper zidentyfikowa³ potencjalne JGP:

typ elementu
kierunkowego

kod elementu
kierunkowego

sym bol nazwa szczegó³y

rozpoznanie N18.0 L83 Przewlek³a niewydolnoœæ nerek Warunki spe³nione

rozpoznanie N18.0 P18
Choroby nerek z niewydolnoœci¹
nerkow¹

Nie spe³niony warunek na wiek
pacjenta

Twój wynik: 36 punktów (l 728 z³)
Straci³eœ przynajmniej – l 400 z³
Zastanów siê, czy potwierdzasz wprowadzone kody.
Kod procedury pobrany z innej, nieaktualnej wersji MKPM ICD-9, albo wybra³eœ
kategoriê czteroznakow¹ – gruper nie widzi kodu, poniewa¿ ma on rozszerzenia
równie¿ piêcioznakowe.
Wskazana zosta³a grupa zachowawcza!
Spróbuj jeszcze raz.

ODPOWIED•:
oddzia³ chirurgii ogólnej (4500):

elementy kod nazwa

procedury 45.622 resekcja jelita czczego

rozpoznanie zasadnicze N18.0 schy³kowa niewydolnoœæ nerek

rozpoznania wspó³istniej¹ce K63.1 przedziurawienie jelita (nieurazowe)

K56.5 zrosty jelitowe z niedro¿noœci¹
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PROGRAM LEARNINGOWY:

Gruper zidentyfikowa³ potencjalne JGP:

typ elementu
kierunkowego

kod elementu
kierunkowego

sym bol nazwa szczegó³y

procedura 45.622 F52
Du¿e zabiegi w chorobach zapalnych 

jelit

Nie spe³niony warunek dodatkowy

na rozpoznanie zasadnicze

procedura 45.622 F63

Œrednie i endoskopowe
diagnostyczne za bie gi
w krwawieniach z przewodu
pokarmowego

Nie spe³niony warunek dodatkowy
na rozpoznanie zasadnicze

rozpoznanie N18.0 L83 Przewlek³a niewydolnoœæ nerek Warunki spe³nione

rozpoznanie N18.0 P18
Choroby nerek z niewydolnoœci¹
nerkow¹

Nie spe³niony warunek na wiek
pacjenta

Twój wynik: 36 punktów (l 728 z³)
Straci³eœ przynajmniej – l 400 z³
Zastanów siê, czy potwierdzasz wprowadzone kody.
Kod procedury jest ju¿ prawid³owy. Wskazana jednak zosta³a ponownie grupa
zachowawcza!
Czy rozpoznanie, które wskaza³eœ jako zasadnicze odpowiada wykonanemu
zabiegowi?
Spróbuj jeszcze raz.

ODPOWIED•:

oddzia³ chirurgii ogólnej (4500):

elementy kod nazwa

procedury 45.622 resekcja jelita czczego

rozpoznanie zasadnicze K56.5 zrosty jelitowe z niedro¿noœci¹

rozpoznania wspó³istniej¹ce N18.0 schy³kowa niewydolnoœæ nerek

K63.1 przedziurawienie jelita (nieurazowe)

PROGRAM LEARNINGOWY:

Gruper zidentyfikowa³ potencjalne JGP:

typ elementu
kierunkowego

kod elementu
kierunkowego

sym bol nazwa szczegó³y

procedura 45.622 F52
Du¿e zabiegi w chorobach zapalnych 

jelit

Nie spe³niony warunek dodatkowy

na rozpoznanie zasadnicze

procedura 45.622 F63

Œrednie i endoskopowe
diagnostyczne zabiegi w
krwawieniach z przewodu
pokarmowego

Nie spe³niony warunek dodatkowy
na rozpoznanie zasadnicze

procedura 45.622 F22
Du¿e i endoskopowe zabiegi jelita

cienkiego
Warunki spe³nione

Gratulacje!
Zarobi³eœ dla szpitala 108 punktów (5 184 z³)
Czy to wszystko, co mog³eœ uzyskaæ?

14. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2008 r. 351



3. Szkolenia prowadzone przez Oddzia³y Wojewódzkie NFZ

W za³¹czeniu przedstawiono tabelaryczne zestawienie zaplanowanych szkoleñ

4. Udostêpnienie materia³ów szkoleniowych na stronie NFZ i opublikowanie ich
w powszechnie dostêpnym czasopiœmie fachowym.

Materia³y informacyjne dostêpne s¹ na stronie

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=7&dzialnr=3&artnr=3283

Materia³y zosta³y opublikowane w nr 4/2008 Mened¿era Zdrowia na stronach 67–110
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Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Or ty la

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Z g³ê bo kim nie po ko jem przy j¹ ³em in for ma cjê, i¿ w za ³o ¿e niach do pro jek -

tu ro bo cze go ak tua li za cji za pi sów „Kra jo we go pro gra mu oczy sz cza nia œcie -
ków ko mu nal nych” znaj du j¹ siê usta le nia nie ko rzy stne dla wo je wó dz twa
pod kar pac kie go. Mia no wi cie w do ku men cie, któ ry obe c nie obo wi¹ zu je, a któ -
ry zo sta³ przy jê ty przez Ra dê Mi ni strów dnia 7 czer wca 2005 r., w wy mie nio -
nym pro gra mie oczy sz cza nia œcie ków ko mu nal nych s¹ ujê te sto piêæ dzie si¹t
dwie ag lo me ra cje, na to miast w pro jek cie ak tua li za cji te go¿ pro gra mu zo sta ³o
uw zglê dnio nych ju¿ tyl ko osiem dzie si¹t sie dem ag lo me ra cji.

Prag nê za py taæ, ja kie by ³o uza sa dnie nie tej z mia ny oraz czy mi ni ster -
stwo za mie rza pod j¹æ kro ki zmie rza j¹ ce do zmia ny za pro po no wa nej ak tua li -
za cji. Pod kreœ lam, i¿ pod kar pac kie jest wo je wó dz twem o wy so kiej kla sie
czy sto œci rzek. Pro po no wa ne zmia ny mo g¹ przy nieœæ skut ki nie ko rzy stne dla
ochro ny œro do wis ka, przy czy nia j¹c siê do je go de gra da cji. Tak ogra ni czo na
li cz ba ag lo me ra cji zmniej sza po nad to mo¿ li woœæ wy ko rzy sta nia na Pod kar -
pa ciu fun du szy unij nych prze zna czo nych na ochro nê œro do wis ka.

Nad mie niam ró wno czeœ nie, ¿e wp³y nie to nie ko rzy stnie tak ¿e na mo¿ li -
woœæ po zy s ki wa nia fun du szy unij nych przez okreœ lo ne pod mio ty na Pod kar -
pa ciu. Na przy k³ad gmi na Ra do myœl nad Sa nem bo ry ka siê z pro ble mem
wpi su do KPOŒK – ak tua li zo wa ne go obe c nie przez Kra jo wy Za rz¹d Go spo -
dar ki Wo dnej w War sza wie – po mi mo ¿e po ³o ¿o na jest u uj œcia rzek San i Wis -
³a i zo sta ³a ob jê ta sie ci¹ Na tu ra 2000. Brak wpi su do KPOŒK unie mo¿ li wia tej 
gmi nie ubie ga nie siê o œrod ki z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wó dz twa Pod kar pac kie go. KZGW unie mo¿ li wia jej z³o ¿e nie ko rek ty do prze -
ka za ne go up rze d nio spra wo zda nia an kie to we go uz na j¹c, ¿e po praw ki ju¿
nie bê d¹ bra ne pod uwa gê przy pra cach nad ak tua li za cj¹.

Kieruj¹c do Pana po wy ¿ sze oœ wiad cze nie, uwa ¿am za ko nie cz ne pod jê -
cie dzia ³añ w tej spra wie i li czê na to. Pro szê o szyb k¹ od po wiedŸ.

Z po wa ¿a niem
W³a dy s³aw Or tyl

Od po wie dŸ

War sza wa, 24 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Or ty la wy g³o szo ne pod czas 

14. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 26 czer w ca 2008 r. do ty cz¹ ce ak tu a li za cji za pi -
sów Kra jo we go Pro gra mu Oczy sz cza nia Œcie ków Ko mu nal nych, przed sta wiam, co
na stê pu je.

W ce lu re a li za cji za dañ w za kre sie wy po sa ¿e nia ag lo me ra cji w sy s te my ka na li za cji
zbior czej i oczy sz czal nie œcie ków ko mu nal nych, wy ni ka j¹ cych z Trak ta tu Ak ce syj ne go
(w czê œci do ty cz¹ cej spe³ nie nia przez Pol skê wy ma gañ dy rek ty wy Ra dy 91/271 /EWG), 
zo sta³ spo rz¹ dzo ny przez Mi ni stra Œro do wi s ka Kra jo wy Pro gram Oczy sz cza nia Œcie ków 
Ko mu nal nych. Pro gram ten zo sta³ za twier dzo ny przez Ra dê Mi ni strów w dniu 16 gru d -
nia 2003 r.
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Pro gram po wsta³ na pod sta wie da nych za war tych w prze ka za nych przez gmi ny „In -
for ma cji o sta nie i za mie rze niach do ty cz¹ cych re a li za cji przez gmi nê przed siê w ziêæ
w za kre sie wy po sa ¿e nia te re nów za bu do wa nych i prze zna czo nych pod za bu do wê,
w zbior cze sie ci ka na li za cyj ne i oczy sz czal nie œcie ków ko mu nal nych (wg sta nu na ko -
niec 2002 r.)”. Na to miast, pier w sza ak tu a li za cja Kra jo we go Pro gra mu Oczy sz cza nia
Œcie ków Ko mu nal nych za twier dzo na zo sta ³a przez Ra dê Mi ni strów w dniu 7 czer w ca
2005 r. Po le ga ³a ona na wpro wa dze niu zmian i uzu pe³ nieñ do za pi sów Pro gra mu, ja kie
zo sta ³y za pro po no wa ne przez gmi ny i urzê dy wo je wó dz kie na pod sta wie zwiê k szo nej
roz po zna wal no œci pro ble mów go spo dar ki œcie ko wej w te re nie.

W czer w cu 2007 ro ku Mi ni ster Œro do wi s ka za i ni cjo wa³ pra ce nad ko lej n¹, dru g¹
ju¿ ak tu a li za cj¹ Kra jo we go Pro gra mu Oczy sz cza nia Œcie ków Ko mu nal nych. Pod sta wê
dzia ³añ ak tu a li za cyj nych sta no wi ³y otrzy ma ne od je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go
for mu la rze ak tu a li za cyj ne pn.: „In for ma cja na po trze by ak tu a li za cji KPOŒK” oraz roz -
po rz¹ dze nia wo je wo dów wy zna cza j¹ ce ob szar i gra ni ce ag lo me ra cji. Po cz¹t ko wo op ra -
co wa nie pro jek tu do ku men tu ak tu a li za cyj ne go KPOŒK pla no wa ne by ³o na ko niec
2007 ro ku.

Pra ce do ty cz¹ ce ak tu a li za cji KPOŒK s¹ dzia ³a nia mi prio ry te to wy mi, a opóŸ nie nia
w sto sun ku do pier wot nie za k³a d a ne go ter mi nu je go uko ñ cze nia wy ni ka j¹ z du ¿ej ilo -
œci bra ków i b³ê dów w otrzy ma nych od sa mo rz¹ dów an kie tach ak tu a li za cyj nych. An -
kie ty te wy ma ga ³y bo wiem in dy wi du al ne go po stê po wa nia wy ja œ nia j¹ ce go. Nie bez
zna cze nia po zo sta je ró w nie¿ fakt, i¿ do KZGW nie u stan nie wp³y wa ³y co raz now sze wer -
s je an kiet, za wie ra j¹ ce pro po zy cje zmian za pi sów i ko rek tê b³ê d nie po da nych war to œci. 
Za is t nia ³a sy tu a cja spo wo do wa ³a ko nie cz noœæ przy go to wa nia w pier w szej ko lej no œci
do ku men tu ba zu j¹ ce go na prze ka za nych w ter mi nie i pra wid ³o wo przy go to wa nych an -
kie tach ak tu a li za cyj nych.

W mar cu br. KZGW zor ga ni zo wa³ spot ka nie z przed sta wi cie la mi urzê dów wo je wó dz -
kich do ty cz¹ ce pier wszej ro bo czej wer s ji do ku men tu ak tua li za cyj ne go KPOŒK, któ ra
zo sta ³a umie sz czo na na stro nie inter ne to wej KZGW (www.kz.gw.gov.pl.). Pod czas spot -
ka nia po pro szo no przed sta wi cie li urzê dów wo je wó dz kich o spraw dze nie pra wid ³o wo œci 
za pi sów pro gra mu. Sto so wne in for ma cje okreœ la j¹ ce za kres pro wa dzo nych prac ko -
rek cyj nych oraz in ne po sta no wie nia wy s³a ne zo sta ³y do ucze stni ków spot ka nia ju¿
2 kwiet nia br.

Ro bo czy pro jekt KPOŒK se gre gu je ag lo me ra cje na po szcze gól ne za k³ad ki w na stê -
pu j¹ cy spo sób:

– Za k³ad ka pier w sza „POL SKA DO FI NAN SO WA NIA” – za wie ra spis ag lo me ra cji, co
do któ rych nie ma ¿a d nych w¹t pli wo œci, ¿e pro po no wa ny przez je d no st ki sa mo rz¹ du
te ry to rial ne go spo sób i za kres dzia ³añ in we sty cyj nych umo ¿ li wi roz wi¹ za nie pro ble -
mów go spo dar ki œcie ko wej na te re nie tych ag lo me ra cji.

– Zak³ad ka dru ga „EFEKT EKO LO GI CZ NY” – s¹ to ag lo me ra cje, któ rych pla ny in -
we sty cje nie po zwo l¹ do koñ ca 2015 ro ku ob s³u ¿yæ mi n i mum 85% RLM wy zna czo nej
przez wo je wo dê ag lo me ra cji. (Sy tua cja ta ka znaj du je swo je od zwier cied le nie w dys pro -
por cji po miê dzy mo¿ li wo œcia mi te chni cz ny mi pla no wa nej oczyszczal ni œcie ków a do -
mnie ma ny mi – na pod sta wie roz po rz¹ dze nia – po trze ba mi w tym za kre sie.
W nie któ rych przy pad kach pla no wa ne dzia ³a nia in we sty cyj ne na oczy sz cza li œcie ków
uzasad nie nie dla je dy nie 40–50% RLM wy ka za ne go w roz po rz¹ dze niu).

– Za k³ad ka trze cia „WSKA• NIK AMOR TY ZA CJI” – za wie ra spis ag lo me ra cji, w przy -
pad ku któ rych is t nie je w¹t pli woœæ, ¿e sieæ ka na li za cyj na na ich te re nie nie bê dzie
w sta nie byæ pra wid ³o wo eks ploa to wa na, kon ser wo wa na i amor ty zo wa na z op ³at, gdy¿
wy so koœæ ta ry fy mo ¿e prze kro czyæ mo¿ li wo œci fi nan so we mie sz kañ ców. Sy tua cja ta ka
wy ni ka z fak tu, ¿e mie sz kañ cy pla no wa ni do pod ³¹ cze nia do no wo  bu do wa nej sie ci po -
no siæ bê d¹ op ³a ty za ko rzy sta nie z niej prze kra cza j¹ ce 1,5% do cho du dys po zy cyj ne go
(wg GUS w 2006 ro ku œre dni, mie siê cz ny do chód dys po zy cyj ny przy pa daj¹ cy na mie sz -
kañ ca wy no si³ 806 z³).

Ag lo me ra cje znaj du j¹ ce siê w dru giej i trze ciej za k³ad ce do ku men tu nie s¹ ag lo me -
ra cja mi wy klu czo ny mi z pro gra mu, a je dy nie ag lo me ra cja mi wy ³¹ czo ny mi z za k³ad ki
pier wszej „POL SKA DO FI NAN SO WA NIA”. Dal sza oce na za sa dno œci fi nan so wa nia ag lo -
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me ra cji, któ rych za pi sy umie sz czo ne zo sta ³y w za k³ad kach „EFEKT EKO LO GI CZ NY”
i „WSKA•NIK AMOR TY ZA CJI po win na od by waæ siê w pro ce sie in dy wi dual nej we ry fi -
ka cji wnios ków sk³a da nych do je dno stek fi nan su j¹ cych. Na pro jek ty in we sty cyj ne
wnios ko wa ne przez te ag lo me ra cje, na le ¿y zwró ciæ szcze gól n¹ uwa gê, aby wy klu czyæ
mo¿ li woœæ nie w³a œci we go wy dat ko wa nia œrod ków oraz za pe wniæ re a li za cjê pro jek tów
po ¿¹ da nych z pun ktu wi dze nia eko lo gii.

Zgo d nie z ro bo cz¹ wer s j¹ pro gra mu, 93 ag lo me ra cje z wo je wó dz twa pod kar pac kie -
go znaj du j¹ siê w pier w szej za k³ad ce ja ko ag lo me ra cje, któ rych dzia ³a nia in we sty cyj ne
s¹ zgo d ne z po trze ba mi wy zna czo nych przez wo je wo dê ag lo me ra cji. Na to miast 9 ag lo -
me ra cji nie zo sta nie umie sz czo nych w pro gra mie, gdy¿ nie s¹ one wy zna czo ne roz po -
rz¹ dze niem wo je wo dy po mi mo, i¿ pro ces ten trwa ju¿ po nad 3 la ta.

Chcia³ bym ró w nie¿ za pe w niæ, ¿e Wo je wo da Pod kar pac ki prze s³a³ in for ma cje wy ja œ -
niaj¹ce do ty cz¹ ce ag lo me ra cji Ra do my œl nad Sa nem, któ re pod da ne zo sta n¹ we ry fi ka -
cji. Pra g nê tu taj pod kre œ liæ, ¿e nie zw³o cz nie po do ko na niu we ry fi ka cji do ku men ta cji
do ty cz¹ cej pro po zy cji po pra wek ewen tu al nych b³ê dów, Kra jo wy Za rz¹d Go spo dar ki
Wo d nej przy go tu je do ku ment ak tu a li za cyj ny bê d¹ cy przed mio tem dal szych prac le gi s -
la cyj nych.

Po nad to, prag nê przy pom nieæ, ¿e KPOŒK nie jest pro gra mem, któ re go za da niem
jest ka na li zo wa nie wszy s t kich miej sco wo œci w Pol sce. Stwo rzo ny zo sta³ w od po wie dzi
na po trze by dy rek ty wy Ra dy 91/271/EWG za pi sa ne w Trak ta cie Ak ce syj nym.

W swoim piœ mie pan se n a tor su ge ru je w³¹ cze nie do za pi sów ak tua li za cji KPOŒK
wszy s t kich ag lo me ra cji wo je wó dz twa pod kar pac kie go. Ro zu miem za tem, ¿e fi nan so -
wa ne mu sz¹ byæ wszy s t kie, zg³o szo ne po trze by in we sty cyj ne ag lo me ra cji bez ja kiej kol -
wiek oce ny ich za sa dno œci eko no mi cz nej, te chni cz nej czy na wet for mal nej. Na le ¿y siê
za tem za sta no wiæ, czy po win no siê bu do waæ no we oczy sz czal nie œcie ków i od cin ki sie ci 
ka na li za cyj nej, któ rych póŸ niej sze utrzy ma nie bê dzie po za mo¿ li wo œcia mi fi nan so wy -
mi mie sz kañ ców. Zwra cam bo wiem uwa gê na fakt, ¿e is t nie je ogrom na gru pa pro jek -
tów cha rak te ry zu j¹ ca siê o wie le wiê k szym efek tem ekonomiczno-ekologicznym, któ ra
po trze bu je te go wspar cia i któ ra ze wzglê du na wy pe³ nie nie zo bo wi¹ zañ po win na zo -
staæ zrea li zo wa na.

Z powa¿aniem
z up. MI NI STRA
Sta ni s³aw Gaw ³ow ski
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na tor Ma rii Pañczyk-Pozdziej

skie ro wa ne do mi ni stra kul tu ry i dzie dzi ctwa na ro do we go Bog da na Zdro jew skie go

Pod pi su j¹c siê pod zgo d n¹ opi ni¹ lu dzi œwia ta kul tu ry nie tyl ko z mo je go
re gio nu, ape lu jê do Pa na Mi ni stra o na da nie Ze spo ³o wi Pieœ ni i Tañ ca „Œl¹sk”
sta tu su in sty tu cji na ro do wej.

Za s³u gi te go¿ ze spo ³u, je go do ro bek, pro fe sjo na lizm ar ty stów i s³a wa, ja -
kim cie szy siê w kra ju i za gra ni c¹, pre dy spo nu j¹ go do ta kiej no bi li ta cji. Ja ko 
twór czy ni i or ga ni za tor ka bar dzo po pu lar ne go na Œl¹s ku (w tym ro ku od bê -
dzie siê ju¿ XVIII edy cja) kon kur su „Po na szy mu, czy li po œl¹s ku”, wie lo kro t -
nie za pra sza ³am do ga li ze spó³ „Œl¹sk”, któ ry za wsze przy jmo wa ny by³
en tuz ja sty cz nie. By wa j¹c w Sta nach Zje dno czo nych, Ka na dzie i Bra zy lii,
mia ³am okaz jê za siê gaæ w œro do wis kach po lo nij nych opi nii o ze spo le. By ³y
one za wsze bar dzo po chleb ne i wy ra ¿a ne z na dzie j¹, ¿e ze spó³ bê dzie tam
wra ca³ z co raz to no wym re per tua rem.

W tym ro ku „Œl¹sk”, ob cho dz¹ cy ju bi leusz piêæ dzie siê cio piê cio le cia is t -
nie nia, po raz ko lej ny wy je¿ d¿a na tour née do Sta nów Zje dno czo nych, któ re
wy d³u ¿o ne bê dzie o wy stê py w Tek sa sie, gdzie ze spó³ da kil ka kon cer tów
dla po tom ków osiad ³ych tam przed po nad stu piêæ dzie siê cio ma la ty Œl¹ za -
ków. Po dziœ dzieñ po s³u gu j¹ siê oni œl¹s k¹ gwa r¹. Bê d¹ to kon cer ty miê dzy
in ny mi w Hou s ton, Au s tin, San An to nio i w naj star szej œl¹s kiej osa dzie za ³o -
¿o nej w 1854 r. – Pan nie Ma rii. Na le ¿y za zna czyæ, ¿e ar ty œci kon cer to waæ tam 
bê d¹ bez p³at nie, po do b nie zre szt¹ jak na wie lu im pre zach or ga ni zo wa nych
w Pol sce.

Uwa ¿am, ¿e sta tus ze spo ³u na ro do we go w zna cz nym stop niu pod niós ³by 
ran gê „Œl¹s ka”, a tak ¿e po pra wi³ by je go kon dy cjê fi nan so w¹, dla te go bar dzo
pro szê Pa na Mi ni stra o ta k¹ de cyz jê dla „Œl¹s ka”.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma ria Pañ czyk -Po zdziej

Od po wie dŸ

War sza wa, 22 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Od no sz¹c siê do oœ wiad cze nia pa ni se n a tor Ma rii Pañczyk-Pozdziej

(BPS/DSK-043-634/08) w spra wie przy zna nia Ze spo ³o wi Pieœ ni i Tañ ca „Œl¹sk”
im. Sta ni s³a wa Ha dy ny w Ko szê ci nie mia na in sty tu cji na ro do wej, prag nê ser de cz nie
po dziê ko waæ za za in te re so wa nie dal szy mi lo sa mi te go zna ne go i ce nio ne go ze spo ³u.

Prag nê up rzej mie po in for mo waæ, ¿e Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we -
go nie przy zna ³o mia na in sty tu cji na ro do wej ¿a dne mu ze spo ³o wi re gio nal ne mu. W ro -
zu mie niu usta wy z dnia 25 paŸ dzier ni ka 1991 ro ku o or ga ni zo wa niu i pro wa dze niu
dzia ³al no œci kul tu ral nej, in sty tu cje kul tu ry dzie l¹ siê na pañ stwo we, dla któ rych or ga -
ni za to rem jest mi n i s ter w³a œci wy do spraw kul tu ry i ochro ny dzie dzi ctwa na ro do we go,
sa mo rz¹ do we – pod le ga j¹ ce w³a dzom sa mo rz¹ do wym, a tak ¿e sa mo rz¹ do we wspól nie
pro wa dzo ne przez urz¹d Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go oraz w³a dze sa -
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mo rz¹ do we. In sty tu cje ma j¹ ce w swej na zwie przy miot nik „na ro do wy” po sia da j¹ sta -
tus in sty tu cji pañ stwo wych.

Je dno czeœ nie prag nê po in for mo waæ, ¿e w dniu 25 czer wca 2008 ro ku skie ro wa ³em
pis mo do Mar sza³ ka Wo je wó dz twa Œl¹s kie go pa na Bo gu s³a wa Œmi giel skie go z in for ma -
cj¹ o tym, i¿ po prze pro wa dzo nych ba da niach i wnik li wej ana li zie, Mi ni ster stwo Kul tu -
ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go nie pla nu je roz sze rze nia li sty in sty tu cji wspó³ pro wa dzo nych,
za tem nie prze jmie do wspól ne go pro wa dze nia Ze spo ³u Pieœ ni i Tañca „Œl¹sk”. W za -
³¹ cze niu po zwa lam so bie prze ka zaæ ko piê ww. li stu.

Wœród in sty tu cji ma j¹ cych w swej na zwie przy miot nik „na ro do wy” na le ¿y wy mie niæ 
m.in.: Teatr Na ro do wy, Na ro do wy Sta ry Teatr im. He le ny Mod rze jew skiej w Kra ko wie,
Fil har mo niê Na ro do w¹, Teatr Wielki-Operê Na ro do w¹, Na ro do w¹ Ga le riê Sztu ki Za chê -
tê. O wiel kich za s³u gach tych in sty tu cji œwiad czy ich bo ga ta i chlub na hi sto ria, któ ra
w przy pad ku Tea tru Na ro do we go i Na ro do we go Sta re go Tea tru w Kra ko wie siê ga XVIII
wie ku. Na ro do wa Ga le ria Sztu ki Za chê ta w ro ku 2000 ob cho dzi ³a 100-lecie dzia ³al no -
œci, zaœ Fil har mo nia Na ro do wa w ro ku 2001 œwiê to wa ³a ju bi leusz 100-lecia.

Te wiel ce za s³u ¿o ne pol skie in sty tu cje kul tu ry, ma j¹ ce sta tus in sty tu cji pa ñ stwo -
wych, od wie lu ju¿ lat pe³ ni¹ po wie rzo n¹ im mi sjê, kul ty wu j¹c i wzbo ga ca j¹c hi sto ry cz -
ne tra dy cje pol skiej kul tu ry, a ta k ¿e upo wsze ch nia j¹c naj cen niej sze war to œci sztu ki
œwia to wej.

Po pie ra j¹c i w pe³ ni do ce nia j¹c nie zwyk le war to œcio w¹ dzia ³al noœæ Ze spo ³u Pieœ ni
i Tañ ca „Œl¹sk” im. Sta ni s³a wa Ha dy ny za ró wno w kra ju jak i za gra ni c¹, prag nê
up rzej mie po in for mo waæ, ¿e Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go wspie ra
kon kret ne dzia ³a nia ar ty sty cz ne po przez pro gra my Mi ni stra KiDN. Or ga ni za to rzy
przed siêw ziêæ kul tu ral nych mo g¹ ubie gaæ siê o do fi nan so wa nie za dañ re a li zo wa nych
ze œrod ków po zo sta j¹ cych w dys po zy cji mi ni stra w³a œci we go do spraw kul tu ry i ochro -
ny dzie dzi ctwa na ro do we go. Wszel kie in for ma cje do ty cz¹ ce ni niej szych pro gra mów ju¿
nie ba wem znaj d¹ siê na stro nie in ter ne to wej MKiDN www.mkidn.gov.pl

Z po wa ¿a niem
Bogdan Zdrojewski

Za³¹cznik
PISMO
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

War sza wa, 25 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Œmi giel ski
Mar sza ³ek Wo je wó dz twa Œl¹s kie go

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
prag nê up rzej mie po dziê ko waæ Pa nu Mar sza³ ko wi za ak tu al ne in for ma cje do ty -

cz¹ ce fun k cjo no wa nia Ze spo ³u Pie œ ni i Ta ñ ca „Œl¹sk”. Z ra do œci¹ na le ¿y od no to waæ
fakt, i¿ dzia ³al noœæ Ze spo ³u wy kra cza da le ko po za gra ni ce re gio nu, umac nia j¹c swo j¹
po zy cjê nie tyl ko w kra ju, ale ró w nie¿ w œwie cie.

Od no sz¹c siê do pro œby Pa na Mar sza³ ka za war tej w piœ mie z dnia 9 czer w ca 2008
ro ku (KL.IX.4011-33/08), pra g nê up rzej mie po in for mo waæ, ¿e po prze pro wa dzo nych
ba da niach i wni k li wej ana li zie, Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzi c twa Na ro do we go nie
pla nu je roz sze rze nia li sty in sty tu cji wspó³ pro wa dzo nych.
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Pra g nê ta k ¿e po in for mo waæ, i¿ w uza sa d nie niu do pro jek tu usta wy o zmia nie nie -
któ rych ustaw w zwi¹z ku ze zmia na mi w or ga ni za cji i po dzia le za dañ ad mi ni stra cji pu -
b li cz nej w wo je wó dz twie, Ra da Mi ni strów za de cy do wa ³a, ¿e ko nie cz ne jest
przy wró ce nie sa mo rz¹ do wi ran gi, któ ra przy pa da w³a dzom re gio nal nym i lo kal nym
w Eu ro pie, gdzie s¹ one wa ¿ nym par t ne rem rz¹ dów cen tral nych w osi¹ ga niu prio ry te -
to wych ce lów spo ³e cz nych. Po trzeb ne jest za tem, z je d nej stro ny wzmoc nie nie pod staw
ma j¹t ko wych sa mo rz¹ du, a z dru giej do po sa ¿e nie go w za da nia i kom pe ten cje, któ re
po zwo l¹ na od gry wa nie ro li pra w dzi we go go spo da rza na swo im te re nie.

Pro jek to wa ne roz wi¹ za nia pra w ne sta no wi¹ ko lej ny krok w pro ce sie de cen tra li za cji 
za dañ pu b li cz nych. W tym ce lu pro po nu je siê dal sze prze ka za nie przede wszy s t kim sa -
mo rz¹ do wi wo je wó dz twa kom pe ten cji i za dañ ak tu al nie wy ko ny wa nych przez wo je wo -
dów. Czê œæ kom pe ten cji prze ka za na zo sta nie ró w nie¿ do sa mo rz¹ du po wia to we go
i gmin ne go.

Do daæ na le ¿y, i¿ wy ko rzy sta no ta k ¿e wnio s ki i do œwiad cze nia, zwi¹ za ne ze sto so -
wa niem roz wi¹ zañ przy jê tych w do tych cza so wym po dzia le za dañ i kom pe ten cji ad mi -
ni stra cji pu b li cz nej.

Pod kre œ le nia wy ma ga fakt, i¿ za war te w pro jek cie re gu la cje s¹ sko re lo wa ne z ró w -
no le g le przy go to wy wa n¹ no w¹ usta w¹ o wo je wo dzie i ad mi ni stra cji rz¹ do wej w wo je -
wó dz twie.

Pra g nê wy ra ziæ na dzie jê, ¿e na sze dal sze wspól ne dzia ³a nia za pe w ni¹ Ze spo ³o wi
Pie œ ni i Ta ñ ca „Œl¹sk” sy s te ma ty cz ny roz wój ar ty sty cz ny, a ta k ¿e po zwo l¹ na utrzy ma -
nie nie zmien nie wy so kie go po zio mu ar ty sty cz ne go na mia rê in sty tu cji kul tu ry Eu ro py
i œwia ta.

Z po wa ¿a niem i ¿y cze nia mi
Bogdan Zdrojewski
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Per so na

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Œro do wis ka i Go spo dar ki Wo dnej na pod -

sta wie umo wy z 13 sier pnia 2007 r. zle ci³ spó ³ce Hyd ro pro jekt wy ko na nie do -
ku men ta cji przy go to waw czej do ty cz¹ cej za da nia „Eko lo gi cz ne bez pie czeñ stwo
stop nia wo dne go W³oc ³a wek”.

Na mo cy anek su nr 1 z dnia 15 li s to pa da 2007 r. zo sta ³y zmie nio ne ter mi -
ny wy ko ny wa nia po szcze gól nych eta pów oraz wpro wa dzo no etap Ia: „Ana li -
za i oce na wa rian tów ze wska za niem wa rian tu op ty mal ne go”. Zle co na
ana li za zo sta ³a wy ko na na ze wzglê du na kry te ria eko lo gi cz ne i u¿y t ko we.

Pa nie Mi ni strze, w zwi¹z ku z opóŸ nie nia mi w re a li za cji przy jê te go har mo -
no gra mu prac do ty cz¹ cych za da nia „Eko lo gi cz ne bez pie czeñ stwo stop nia
wo dne go W³oc ³a wek” pro szê o in for ma cjê o sta nie prac nad ak tua li za cj¹ ra -
por tu o od dzia ³y wa niu na œro do wis ko oraz przed sta wie nie wy ni ków ana li zy
i oce ny wszy s t kich wa rian tów.

Pro szê ró w nie¿ o udzie le nie od po wie dzi na na stê pu j¹ ce py ta nia. Któ ry
z wa rian tów uzy s ka³ naj wy ¿ sz¹ pun kta cjê, a któ ry naj ni¿ sz¹? Ja kie dal sze
dzia ³a nia prze wi du je Pan w przy pad ku wska za nia wa rian tu trze cie go: sto -
pieñ wo dny w Nie sza wie na 703,75 km Wis ³y?

Z po wa ¿a niem
An drzej Per son

Od po wie dŸ

War sza wa, 22.07.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez se na to ra An drze ja Per so na pod czas

14. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 26 czer w ca 2008 r. przed k³a dam po ni ¿ ej sto so w ne
wy ja œ nie nia.

Kon ty nu o wa nie prac nad przy go to wa niem do ku men ta cji ap li ka cyj nej dla za da nia
pn. „Eko lo gi cz ne bez pie cze ñstwo stop nia wo d ne go we W³oc ³aw ku” de ter mi nu j¹ za pi sy
umo wy nr: DIN-pif-216/IV-1/2007/810/N z dnia 13 sier pnia 2007 ro ku. W ra mach
tej umo wy wy ko na ne zo sta ³y przez Wy ko naw cê Hy d ro pro jekt w War sza wie i ode bra ne
przez Za ma wia j¹ ce go: ra port od dzia ³y wa nia na œro do wi s ko oraz „Ana li za i oce na wa -
rian tów ze wska za niem wa rian tu op ty mal ne go”.

Dla za pe w nie nia pra wid ³o we go wy ko na nia wie lo kry te rial nej ana li zy i oce ny bê d¹ cej 
pod sta w¹ wy ³o nie nia wa rian tu op ty mal ne go, Kra jo wy Za rz¹d Go spo dar ki Wo d nej
w po ro zu mie niu z Prze wo d ni cz¹ cym Kra jo wej Ra dy Go spo dar ki Wo d nej po wo ³a³ piê -
cio o so bo wy ze spó³, któ re go za da niem by ³o wy da nie opi nii o za sto so wa nych w op ra co -
wa niu kry te riach wy bo ru. W sk³ad ze spo ³u we szli: prof. dr hab. Woj ciech Ma jew ski,
prof. dr hab. Ra fa³ Mi ³aszew ski, prof. dr hab. An na Ro gut, prof. dr hab. Ma ciej Za lew ski 
i prof. dr hab. Jan ¯e la zo. Za le ce nia wy ni ka j¹ ce z opi nii ze spo ³u zo sta ³y zre a li zo wa ne
przez Wy ko naw cê.
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Do ana li zy przy jê to na stê pu j¹ ce wa rianty:
Wa riant I Nie ro bie nie ni cze go ro zu mia ne ja ko utrzy ma nie sta nu is t nie j¹ ce go
Wa riant II Bu do wa sta ³e go pro gu piê trz¹ ce go po ni ¿ej stop nia wo dne go we W³oc -

³aw ku
Wa riant III Bu do wa stop nia wo dne go Nie sza wa z elek tro wni¹ wo dn¹
Wa riant IV Bu do wa stop nia wo dne go Cie cho ci nek z elek tro wni¹ wo dn¹
Wa riant V Roze branie stop nia wo dne go we W³oc ³aw ku z lik wi da cj¹ skut ków

op ró¿ nie nia zbior ni ka
Do ko na no ana li zy i oce ny wa rian tów w dwóch eta pach, obe j mu j¹ cych: bez pie cze ñ -

stwo eko lo gi cz ne oraz aspek ty tech nicz no-eko no micz ne. Przy za ³o ¿e niu, ¿e pun k ta cja
i wa gi mo g¹ siê zmie niaæ w za le ¿ no œci od oce nia j¹ ce go, prze pro wa dze nie wie lo kry te -
rial nej ana li zy wie lu wa rian tów spe³ nia wa ru nek ar bi tral no s ci i spra wie d li wo œci.

Wy ni ki ana li zy s¹ na stê pu j¹ ce:

Bez pie czeñ stwo eko lo gi cz ne – kry te ria œro do wis ko we:

Wa riant I Wa riant II Wa riant III Wa riant IV Wa riant V

36,88 35,53 0,53 -9,60 – 63,34

Kry te ria techniczno-ekonomiczne

Wa riant I Wa riant II Wa riant III Wa riant IV Wa riant V

– 69,21 10,58 54,885 51,185 – 47,44

£¹ cz na oce na dla wszy s t kich kry te riów

Wa riant I Wa riant II Wa riant III Wa riant IV Wa riant V

– 32,33 46,11 55,415 41,585 -110,78

Naj wy ¿ sz¹ oce nê w za kre sie bez pie cze ñ stwa eko lo gi cz ne go uzy s ka³ Wa riant I –
utrzy ma nie sta nu is t nie j¹ ce go.

Naj wy ¿ sz¹ oce nê w za kre sie aspek tów tech nicz no-eko no micz nych uzy s ka³ Wa riant 
III – bu do wa stop nia wo d ne go Nie sza wa z elek tro w ni¹ wo dn¹.

W ³¹ cz nej oce nie naj wy ¿ sz¹ iloœæ pun k tów uzy s ka³ Wa riant III – bu do wa stop nia
wo d ne go Nie sza wa z elek tro w ni¹ wo dn¹.

W przy pad ku wska za nia wa rian tu III do re a li za cji, kon ty nu o wa ne bê d¹ pra ce do -
ku men ta cyj ne nie zbê d ne do ap li ko wa nia o œrod ki z Fun du szu Spój no œci, kon cen tru -
j¹ ce siê ju¿ tyl ko na tym wa rian cie.

Z po wa ¿a niem
z up. MI NI STRA
Sta ni s³aw Gaw ³ow ski
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Per so na

skie ro wa ne do mi n i s ter pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej Jo lan ty Fe dak

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Try bu na³ Kon sty tu cyj ny w wy ro ku z dnia 23 paŸ dzier ni ka 2007 r. orzek³, 

¿e prze pis art. 29 ust. 1 usta wy o eme ry tu rach i re ntach z Fun du szu Ubez pie -
czeñ Spo ³e cz nych jest nie zgo d ny z art. 32 i art. 33 Kon sty tu cji RP w za kre sie,
w ja kim nie przy zna je pra wa do eme ry tu ry w ob ni ¿o nym wie ku eme ry tal nym 
mê¿ czyŸ nie, któ ry osi¹g n¹³ wiek szeœæ dzie siê ciu lat i ma co naj mniej trzy dzie -
sto piê cio let ni okres sk³ad ko wy i nie sk³ad ko wy.

Na mo cy te go orze cze nia pan Zbi gniew Szym ba ra, za mie sz ka ³y we W³oc -
³aw ku, ul. Bu ko wa 19/21 m. 4, wy st¹ pi³ do ZUS – Od dzia³ w To ru niu z wnios -
kiem o przy zna nie mu œwiad cze nia eme ry tal ne go. De cyz j¹ z dnia 31 gru dnia
2007 r. ZUS od mó wi³ wnios ko daw cy pra wa do eme ry tu ry. W wy ni ku od wo ³a -
nia z³o ¿o ne go przez pa na Szym ba rê S¹d Okrê go wy we W³oc ³aw ku, Wy -
dzia³ IV Pra cy i Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych, wy ro kiem z dnia 26 lu te go 2008 r.
uchy li³ wcze œ niej sz¹ de cyz jê ZUS i przy zna³ pra wo do œwiad cze nia od gru dnia
2007 r. W mar cu 2008 r. ZUS z³o ¿y³ ape la cjê do Wy dzia ³u III Pra cy i Ubez pie -
czeñ Spo ³e cz nych S¹ du Ape la cyj ne go w Gdañ sku. Je dno czeœ nie ZUS –
Od dzia³ w To ru niu, In spek to rat we W³oc ³aw ku (w piœ mie 637536 z dnia
26 ma ja 2008 r.) po sta no wi³ o za wie sze niu po stê po wa nia w spra wie eme ry -
tu ry do cza su roz strzyg niê cia spra wy przez s¹d ape la cyj ny. Okres ocze ki wa -
nia na roz strzyg niê cie s¹ du ape la cyj ne go wy no si od ro ku do pó³ to ra.

Dla pa na Zbi gnie wa Szym ba ry pra wo do eme ry tu ry ma wy miar kon kret -
ny. Ocze ku j¹c na orze cze nie s¹ du ape la cyj ne go, po bie ra on œwiad cze nie re nto -
we, zna cz¹ co ni¿ sze od ocze ki wa nej eme ry tu ry, a tym sa mym ma j¹ ce is tot ny
wp³yw na dal sze le cze nie cho ro by no wo two ro wej i scho rzeñ neu ro lo gi cz nych.

W po do b nej sy tua cji jest oko ³o czte ry stu mê¿ czyzn. S¹d pier wszej in stan -
cji przy zna³ im œwiad cze nie eme ry tal ne, a ZUS z³o ¿y³ od tych wy ro ków ape la -
cje i tyl ko on mo ¿e je wy co faæ. Na ta kie po stê po wa nie ZUS eme ry ci nie mo g¹
je dnak li czyæ.

Zgo d nie z art. 316 §1 ko dek su po stê po wa nia cy wil ne go s¹d wy da je wy -
rok, bio r¹c za pod sta wê stan rze czy is t nie j¹ cy w chwi li za mkniê cia roz pra wy. 
W kon sek wen cji, wy da j¹c wy rok, sto su je prze pi sy pra wa ma te rial ne go obo -
wi¹ zu j¹ ce w chwi li za mkniê cia roz pra wy. Oz na cza to, i¿ w spra wach z za kre -
su ubez pie czeñ spo ³e cz nych mo ¿e przy znaæ ubez pie czo ne mu œwiad cze nie
eme ry tal ne, je ¿e li wa run ki do je go uzy s ka nia zo sta ³y spe³ nio ne tak ¿e po wy -
da niu za skar ¿o nej de cyz ji. W prak ty ce oz na cza to, ¿e po mi mo ro cz ne go od ro -
cze nia mo cy obo wi¹ zu j¹ cej za kwe stio no wa ne go prze pi su, s¹ dy pra cy
i ubez pie czeñ po win ny wy da waæ orze cze nia przy zna j¹ ce pra wo do eme ry tu -
ry mê¿ czyz nom w ob ni ¿o nym wie ku eme ry tal nym, bê d¹ cym pra co wni ka mi,
któ rzy osi¹g nê li szeœæ dzie si¹ ty rok ¿y cia i ma j¹ co naj mniej trzy dzie sto piê cio -
let ni okres sk³ad ko wy i nie sk³ad ko wy.

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter, prze pi sy pra wa ubez pie czeñ spo ³e cz nych wy -
ma ga j¹ do k³a dnej i nie bu dz¹ cej w¹t pli wo œci re gu la cji. W ocze ki wa niu na
zmia ny le gis la cyj ne po rz¹d ku j¹ ce stan pra w ny, pro szê o pod jê cie dzia ³añ jak 
naj bar dziej ko rzy stnych dla pa na Szym ba ry i po zo sta ³ych czte ry stu osób bê -
d¹ cych w po do b nej sy tua cji.

Z po wa ¿a niem
An drzej Per son
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OdpowiedŸ

War sza wa, 10 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na wy st¹ pie nie Pa na Mar sza³ ka z dnia 3 lip ca 2008 r. znak

BPS/DSK-043-625/08, w spra wie oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na se na to ra An -
drze ja Per so na w dniu 26 czer wca 2008 r., do ty cz¹ ce go wcze œ niej szej eme ry tu ry dla
Pa na Zbi gnie wa Szym ba ry, up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy jaœ nieñ.

8 ma ja 2008 r. we sz³a w ¿y cie usta wa z 28 mar ca 2008 r. o zmia nie usta wy o eme ry -
tu rach i re n tach z Fun du szu Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych oraz nie któ rych in nych ustaw
(Dz. U. Nr 67, poz. 411). No we li za cja usta wy eme ry tal nej jest kon se k wen cj¹ og ³o szo ne -
go 30 pa Ÿ dzier ni ka 2007 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1445) orze cze nia Try bu na ³u Kon sty tu -
cyj ne go z dnia 23 pa Ÿ dzier ni ka 2007 r. sygn. akt P 10/07. Try bu na³ wska za³, ¿e nie jest 
zgo d ny z kon sty tu cj¹ art. 29 ust. l usta wy eme ry tal nej przy zna j¹ cy pra wo do wcze œ -
niej szej eme ry tu ry 55-let niej ko bie cie z 30-let nim sta ¿em ubez pie cze nio wym,
a nieprzy zna j¹ cy go 60-let nie mu mê ¿ czy Ÿ nie z 35-let nim sta ¿em.

No we li za cja z dnia 28 mar ca 2008 r. zmie ni³a wiêc brzmie nie art. 29 ust. 1 usta wy
eme ry tal nej. Od 8 ma ja 2008 r. obo wi¹ zu je prze pis, któ ry da je mê ¿ czy z nom, uro dzo -
nym przed 1 sty cz nia 1949 r., któ rzy nie osi¹g nê li wie ku eme ry tal ne go 65 lat, pra wo do 
prze jœ cia na eme ry tu rê.

W przy pad ku mê ¿ czyzn, tak jak do tej po ry, bê d¹ mo g li od cho dziæ na eme ry tu rê po
osi¹g niê ciu 60 lat, je ¿e li ma j¹ co naj mniej 25-let ni okres sk³ad ko wy i niesk³ad ko wy
oraz zo sta li uz na ni za ca³ ko wi cie nie zdol nych do pra cy al bo, co jest no wo œci¹, je ¿e li
osi¹g nê li 60 lat i ma j¹ co naj mniej 35-let ni okres sk³ad ko wy i niesk³ad ko wy.

Dziê ki ta kiej zmia nie mê ¿ czy z na uro dzo ny przed 1949 ro kiem mo ¿e prze jœæ na eme -
ry tu rê po osi¹g niê ciu 60 lat, je ¿e li ma co naj mniej 35-l etni sta¿. Jest to szcz e gól nie wa ¿ -
ne dla oko ³o 100 tys. mê ¿ czyzn uro dzo nych w la tach 1944–1948, kt ó rzy nie mo g li do tej
po ry sko rzy staæ z eme ry tu ry, bo nie po sia da li orze cze nia o nie zdol no œci do pra cy. Po
zmia nie prze pi sów mo g¹ w tym ro ku i ko lej nych la tach prze cho dziæ na wcze œ niej sz¹
eme ry tu rê.

ZUS roz pa tru je po zy ty w nie wnio s ki z³o ¿o ne na pod sta wie no we li za cji usta wy eme -
ry tal nej z dnia 23 kwiet nia 2008 r. Do pie ro bo wiem uchwa le nie usta wy da ³o pod sta wê
pra w n¹ do przy zna wa nia wcze œ niej szych eme ry tur mê ¿ czy z nom, któ rzy do dnia
31 gru dnia 2008 r. osi¹g nê li 60 lat.

Wy rok Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go z dnia 23 pa Ÿ dzier ni ka 2007 r. sygn. akt
P 10/07, stwier dza j¹ cy nie zgod noœæ z Kon sty tu cj¹ art. 29 ust. 1 usta wy eme ry tal nej,
opu b li ko wa ny w Dz. U. Nr 200, poz.1445 z da t¹ 30 pa Ÿ dzier ni ka 2007 r. nie sta no wi³
pod sta wy pra w nej do przy zna wa nia wcze œ niej szych eme ry tur 60-l et nim mê ¿ czy z -
nom, po nie wa¿ Try bu na³ orzek³, ¿e za kwe stio no wa ny art. 29 ust. 1 usta wy eme ry tal -
nej utra ci moc do pie ro po up ³y wie 12 mie siê cy od dnia og ³o sze nia wy ro ku
w Dzien ni ku Ustaw.

Mi mo, ¿e wy rok Try bu na ³u od su wa³ w cza sie re a li za cjê je go po sta no wieñ – po og ³o -
sze niu wy ro ku wie lu mê ¿ czyzn (oko ³o 18 ty siê cy) sk³a da ³o wnio s ki o przy zna nie wcze œ -
niej szej eme ry tu ry, nie cze ka j¹c na za po wia da n¹ zmia nê prze pi su.

Or ga ny ZUS od ma wia ³y tym wnio s ko daw com przy zna nia wcze œ niej szej eme ry tu ry
z uwa gi na brak pod sta wy pra w nej, a wiêc usta wo we go prze pi su umo ¿ li wia j¹ ce go po -
zy ty w ne roz pa trze nie wnio s ku.

W zna cz nej wiê k szo œci sta no wi s ko ZUS po dzie li ³y s¹ dy, któ re od da la ³y od wo ³a nia
od de cy z ji or ga nów re n to wych.

Aby otrzy maæ wcze œ niej sz¹ eme ry tu rê oso ba za in te re so wa na mu si z³o ¿yæ wnio sek
w od dzia le lub in spek to ra cie ZUS, w³a œci wym dla jej miej sca za mie sz ka nia.
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ZUS przy zna wcze œ niej sz¹ eme ry tu rê od da ty z³o ¿e nia wnios ku o eme ry tu rê, nie
wcze œ niej je dnak ni¿ od dnia 8 ma ja 2008 r. i nie wcze œ niej ni¿ od dnia spe³ nie nia wszy s t -
kich wy ma ga nych wa run ków.

Ci wnio s ko daw cy, któ rzy otrzy ma li de cy z jê od ma wia j¹ c¹ przy zna nia eme ry tu ry
z uwa gi na brak pod sta wy pra w nej, a de cy z ja jest pra wo moc na – mu sz¹ po no wiæ wnio -
sek o przy zna nie eme ry tu ry.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e eme ry tu ra jest œwiad cze niem przy zna wa nym na wnio sek,
a zmia na sta nu pra w ne go nie sta no wi pod sta wy do wzno wie nia przez ZUS po stê po wa -
nia w spra wach za koñ czo nych pra wo moc n¹ de cyz j¹.

W spra wach, w któ rych ZUS od mó wi³ przy zna nia eme ry tu ry z uwa gi na brak pod -
sta wy pra w nej, a w któ rych to czy siê po stê po wa nie przed s¹dem (okrê go wym lub ape -
la cyj nym) – eme ry tu ra zo sta nie przy zna na od da ty wska za nej w pra wo moc nym wy ro ku 
s¹ do wym, a je ¿e li s¹d od mó wi przy zna nia eme ry tu ry – ko nie cz ne bê dzie z³o ¿e nie no we -
go wnio s ku o eme ry tu rê przez oso bê za in te re so wa n¹.

Wy ³¹ cz nie na pod sta wie no we go wnios ku roz pa trze niu pod le ga j¹ ró w nie¿ up ra -
wnie nia do eme ry tu ry tych ubez pie czo nych, któ rzy wy co fa li z s¹ dów od wo ³a nia od
de cyz ji or ga nu re nto we go od ma wia j¹ cej przy zna nia eme ry tu ry lub ape la cjê od wy ro ku
s¹ du, za twier dza j¹ ce go de cyz jê od mo wn¹ or ga nu re nto we go.

Oso bom, któ re wy gra ³y spra wy w s¹ dzie I in stan cji, ale nie ma j¹ przy zna ne go
œwiad cze nia, bo ZUS wniós³ ape la cjê od te go wy ro ku do s¹ du ape la cyj ne go po zo sta je
cze ka nie na roz strzy g niê cie s¹ du II in stan cji. Ape la cje ZUS w te go ty pu spra wach na le -
¿y uz naæ za za sa d ne, po nie wa¿ s¹ dy I in stan cji przy zna wa ³y wcze œ niej sz¹ eme ry tu rê
bez pod sta wy pra w nej. Prag nê je d no cze œ nie po in for mo waæ, ¿e Mi ni ster Pra cy i Po li ty ki
Spo ³e cz nej nie jest up ra w nio ny do po de j mo wa nia wy j¹t ko wych de cy z ji w spra wach do -
ty cz¹ cych usta la nia up ra w nieñ eme ry tal nych oraz nie mo ¿e in ge ro waæ w po stê po wa -
nie to cz¹ ce siê przed s¹ dem.

Z po wa ¿a niem
MINISTER
z up. Ag nie sz ka Ch³oñ-Domiñczak
Podsekretarz Stanu
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Oœ wiad cze nia se na to ra An to nie go Pie chni cz ka

skie ro wa ne do mi ni stra spor tu i tu ry sty ki Mi ro s³a wa Drze wiec kie go

Po wi zy cie w na szym kra ju pre zy den ta UEFA Mi che la Pla ti nie go i po je go
roz mo wie ze stro n¹ rz¹ do w¹, ja ko prze wo d ni cz¹ cy Se nac kie go Ze spo ³u do
spraw Spor tu pro szê o in for ma cjê na te mat szans or ga ni za cji Eu ro 2012
w sze œciu mia stach.

W tro s ce o wy nik przy sz³ych wy bo rów pre zy den c kich i par la men tar nych
za bie gam o uz na nie Cho rzo wa, mia sta przed sta wi cie la czte ro mi lio no wej
ag lo me ra cji, za je d no z miast or ga ni za to rów Eu ro 2012.

Z po wa ¿a niem
An to ni Pie ch ni czek

Pro szê o roz pa trze nie wnios ku mia sta Ustroñ, do ty cz¹ ce go przy zna nia
pra wa do or ga ni za cji Cen trum Po by to we go Eu ro 2012. Z³o ¿o ny pro jekt
spe³ nia wszy s t kie wy mo gi UEFA i jest je d nym z naj bar dziej atrak cyj nych
w na szym kra ju.

Bes kid Œl¹s ki, w któ rym po ³o ¿o ny jest Ustroñ, mo ¿e staæ siê ideal nym
miej scem po by tu dla wie lo ty siê cz nej rze szy ki bi ców. Wy ko rzy stuj my to, co od 
wie lu lat bu do wa no i co sta no wi do ro bek wie lu po ko leñ.

Pro jekt ze wszech miar po pie ram.

Z po wa ¿a niem
An to ni Pie chni czek

Od po wie dŸ

War sza wa, 29 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nia z³o ¿o ne przez Se na to ra An to nie go Pie chni cz ka pod -

czas 14. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 26 czer wca 2008 ro ku prze ka za ne pis mem
z dnia 9 lip ca 2008 r. (sygn. BSP/DSK-043-627/08), up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

W spra wie or ga ni za cji fi na ³o we go tur nie ju Mi strzostw Eu ro py w Pi³ ce No ¿ nej UEFA
EU RO 2012 w sze œciu mia stach, w tym w Cho rzo wie, up rzej mie in for mu jê, i¿ od mo -
men tu og ³o sze nia na sze go kra ju wspó³go spo da rzem UEFA EU RO 2012, Pol ska sta ra
siê o mo ¿ li woœæ roz sze rze nia li sty miast or ga ni zu j¹ cych me cze tur nie ju.

W tym ce lu ws pó l nie z Ukra i n¹ przed sta wi ³a tzw. su p le ment do ofer ty or ga ni za cji
Mi strzostw. We wska za nym do ku men cie wy st¹ pio no do Unii Eu ro pej skich Zwi¹z ków
Pi³ kar skich (UEFA) z ofi cjal n¹ pro po zy cj¹ zwiê k sze nia z 8 do 12 li cz by sta d io nów, na
któ r ych ro ze gra ne zo sta n¹ me cze tur nie ju fi na ³o we go. We d³ug wska za ne go wnio s ku
Pol ska czy ni sta ra nia, aby sta tus mia sta go spo da rza UEFA EU RO 2012 uzy s ka ³y ró w -
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nie¿ Cho rzów i Kra ków. UEFA do ce ni ³a zin ten sy fi ko wa nie dzia ³añ do sto so waw czych
sta dio nu w Cho rzo wie pod k¹ tem wy m o gów fun k cjo nal nych i zmniej szy ³a w osta t -
nim ra por cie sta dio no wym z czer w ca 2008 r. je go ska lê ry zy ka „bar dzo wy so kie” na
„wy so kie”.

Je d no cze œ nie in for mu jê, ¿e fi nal ne sta no wi s ko UEFA do ty cz¹ ce oce ny sta nu przy -
go to wañ do przed siê w ziê cia stro ny pol skiej i ukraiñ skiej, a ta k ¿e de cy z je w spra wie
dal szych dzia ³añ, w tym wy bo ru miast-go spo da rzy, zo sta nie praw do po dob nie za pre -
zen to wa ne pod czas po sie dze nia Ko mi te tu Wy ko naw cze go UEFA w dniu 25 wrze œ nia
2008 r. w Bor de aux we Fran cji.

W spra wie wnio s ku mia sta Ustroñ o przy zna nie pra wa do or ga ni za cji Cen trum Po -
by to we go na UEFA EU RO 2012 up rzej mie wy ja œ niam, i¿ Pol ska ja ko wspó³ or ga ni za tor
Mi strzostw Eu ro py w Pi³ ce No ¿ nej zo sta ³a zo bo wi¹ za na do przed ³o ¿e nia pro po zy cji mi -
ni mum 16 lo ka li za cji cen trów po by to wych dla re pre zen ta cji roz gry wa j¹ cych me cze
w Pol sce w ra mach UEFA EU RO 2012.

Dzia ³a j¹c w po ro zu mie niu z Pre ze sem Pol skie go Zwi¹z ku Pi³ ki No ¿ nej, prze d³u ¿y -
³em ter min sk³a d a nia sto so w nych ap li ka cji do dnia 15 lu te go 2008 r. W dniu 26 lu te go
2008 r. Za rz¹ dze niem Nr 8 Mi ni stra Spor tu i Tu ry sty ki po wo ³a ny zo sta³ Ze spó³ ds. we -
ry fi ka cji wnio s ków in we sty cyj nych do ty cz¹ cych Cen trów Po by to wych w ce lu ich kwa li -
fi ka cji ja ko przed siê w ziêæ Eu ro 2012, w ro zu mie niu usta wy z dnia 7 wrze œ nia 2007 r.
o przy go to wa niu fi na ³o we go tur nie ju Mi strzostw Eu ro py w Pi³ ce No ¿ nej UEFA EU RO
2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219).

W trak cie we ry fi ka cji, zg³o sze nia spraw dza no pod k¹ tem spe³ nia nia przez da ne
obie k ty na stê pu j¹ cych wy mo gów for mal nych UEFA sta wia nych Cen trom Po by to wym
tj.: od le g ³o œci z ho te lu sta no wi¹ ce go trzon cen trum po by to we go do lot ni s ka, od le g ³o œci
z ho te lu do in fra struk tu ry tre nin go wej sta no wi¹ cej czê œæ cen trum po by to we go, li cz by
po koi i stan dar du ho te lu. Wy mo gi for mal ne by ³y we ry fi ko wa ne na pod sta wie da nych
prze ka za nych przez od po wie d nie pod mio ty na w³a œci wych for mu la rzach.

W wy ni ku prac Ze spo ³u, z po nad 150 pro po zy cji lo ka li za cji, wy ³o nio na zo sta ³a
wstêp na li sta pod mio tów spe³ nia j¹ cych lub de kla ru j¹ cych wy pe³ nie nie w od po wie d nim 
cza sie wy mo gów do ty cz¹ cych Cen trów Po by to wych, na któ rej zna laz ³a siê kan dy da tu ra 
mia sta Ustroñ.

W dniu 25 kwiet nia 2008 r. Za rz¹ dze niem Nr 15 Mi ni stra Spor tu i Tu ry sty ki po wo -
³a ny zo sta³ Ze spó³ ds. dru gie go eta pu we ry fi ka cji wnio s ków in we sty cyj nych na Cen tra
Po by to we.

Ap li ka cja mia sta Ustroñ by ³a przed mio tem we ry fi ka cji, wi zy ta cji i oce ny ww. Ze -
spo ³u, któ re go ra port ko ñ co wy ocze ku je na ofi cjal ne og ³o sze nie.

Z po wa ¿a niem
Miros³aw Drzewiecki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Czes ³a wa Ry sz ki

skie ro wa ne do mi ni stra Skar bu Pañ stwa Alek san dra Gra da

Oœ wiad cze nie mo je do ty czy za po wie dzia nej pry wa ty za cji sied miu set
czter dzie stu spó ³ek.

„Pry wa ty za cjê czas do koñ czyæ” – tak wy po wie dzia³ siê Pan Mi n i s ter,
przy jmu j¹c pro gram sprze da ¿y pañ stwo wych firm do koñ ca czte ro let niej ka -
den cji. Na sprze da¿ ma byæ wy sta wio nych po nad sie dem set spó ³ek. Do
2011 r. w wie lu sek to rach ma ju¿ nie byæ pañ stwo wych spó ³ek, a te, któ re zo -
sta n¹, bê d¹ mia ³y zmie nio ny kszta³t, je œ li cho dzi o struk tu rê w³a s no œci. Ze
sprze da ¿y pañ stwo wych udzia ³ów rz¹d chce uzy s kaæ po nad 30 mi liar dów z³.

Wœ ród spó ³ek do pry wa ty za cji znaj du j¹ siê fir my wszy s t kich sek to r ów,
³¹ cz nie z ener ge ty k¹, sek to rem ga zo wym, na f to wym i nie sprze da n¹ je sz cze
re sz tk¹ sek to ra ban ko we go. Spo œ r ód sied miu set czter dzie stu spó ³ek, któ ry ch 
rz¹d bê dzie chcia³ siê po zbyæ przez czte ry la ta swo jej ka den cji, dzie wiêt na -
œcie ma tra fiæ na war szaw sk¹ gie³ dê. Wœr ód nich jest ta k ¿e Gie³ da Pa pi e rów
War to œcio wych w War sza wie. In ne spó ³ki, któ re w ra mach pry wa ty za cji mia -
³y by tra fiæ na gie³ dê, to na przy k³ad Bank Go spo dar ki ¯y w no œcio wej, PLL
LOT, PKP „In ter ci ty” czy PKP „Car go”. Pry wa ty za cja ma ob j¹æ no to wa ny ju¿ na 
gie³ dzie bank PKO BP, co moim zda niem za gro zi je go na ro do we mu cha rak te ro -
wi – na wet je œ li nie bê dzie po sia da³ stra te gi cz ne go in we sto ra. Za pe w ne te¿, po
roz strzy g niê ciu spo ru z Eu re ko, zo sta nie sprze da ne PZU. Mo ¿e siê wiêc oka -
zaæ, ¿e wkr ót ce wszy s t kie sek to ry prze mys ³o we w ca ³o œci bê d¹ w rê kach pry -
wat nych. Ta k ¿e te, kt ó re ma j¹ cha rak ter stra te gi cz ny, jak elek tro e ner ge ty ka
czy sek tor ga zo wy i na f to wy. Trud no nie na pi saæ, ¿e rz¹d PO -PSL dzia ³a
w myœl za sa dy, ¿e na le ¿y sprze daæ wszy s t ko jak naj szyb ciej. Przy po mi na to
dzi k¹ pry wa ty za cjê z lat dzie wiê æ dzie si¹ tych, któ ra do pro wa dzi ³a do fa tal -
nych roz strzy g niêæ w ma j¹t ku Skar bu Pa ñ stwa i do ogrom ne go bez ro bo cia.

Bar dzo nie po ko j¹ ca jest przede wszy s t kim za po wiedŸ sprze da ¿y spó ³ek
z sek to ra elek tro e ner ge ty ki. Nie mu szê do da waæ, ¿e w ca ³ej Eu ro pie sek tor
elek tro e ner ge ty cz ny jest uwa ¿a ny za przy sz³o œcio wy, a wiel kie fir my ener ge -
ty cz ne kon tro lo wa ne s¹ przez pañ stwo.

Pa nie Mi ni strze, w zwi¹z ku z ocze ki wa ny mi do cho da mi z pry wa ty za cji
mam py ta nie. 30 mi liar dów z³ pry wa ty za cyj nych wp³y wów mia ³o by zo staæ
prze zna czo nych – we d³ug s³ów pre mie ra Do nal da Tus ka – na Fun dusz Re zer -
wy De mo gra fi cz nej, czy li na za bez pie cze nie przy sz³ych eme ry tur. Je dnak
we d³ug te go¿ pre mie ra, œrod ki z pry wa ty za cji mia ³y by tak ¿e pójœæ na sfi nan -
so wa nie za po wie dzia nej przez nie go w Iz rae lu usta wy re pry wa ty za cyj nej.
Tu kwo ty prze kra cza j¹ zna cz nie 30 mi liar dów z³.

Pro szê o od po wiedŸ, na co i ko mu rz¹d prze ka ¿e wp³y wy z pry wa ty za cji
oraz ja kie to bê d¹ su my?

Czes ³aw Ry sz ka
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OdpowiedŸ

War sza wa, 17.07.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku!

W od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Czes ³a wa Ry sz kê do ty -
cz¹ ce prze zna cze nia wp³y wów z pry wa ty za cji oraz ja kie to bê d¹ su my up rzej mie 
in for mu jê co na stê pu je:

Zgo d nie z art. 56 usta wy z dnia 30 sier pnia 1996 r. o ko mer cja li za cji i pry wa ty za cji
(Dz. U. z 2002 Nr 171, poz. 1397 z póŸn. zmia na mi) pla no wa ne kwo ty oraz prze zna cze -
nie przy cho dów z pry wa ty za cji okreœ la co rok usta wa bu d¿e to wa. Z przy cho dów uzy s -
ka nych z pry wa ty za cji two rzy siê na stê pu j¹ ce pañ stwo we fun du sze ce lo we:

1) Fun dusz Re pry wa ty za cji, na ra chun ku któ re go s¹ gro ma dzo ne œrod ki po cho --
dz¹ ce ze sprze da ¿y 5% ak cji na le ¿¹ cych do Skar bu Pa ñ stwa w ka ¿ dej ze spó ³ek po --
wsta ³ych w wy ni ku ko mer cja li za cji oraz od set ki od tych œrod ków z prze zna cze niem 
na ce le zwi¹ za ne z za spo ka ja niem ro sz czeñ by ³ych w³a œci cie li mie nia prze jê te go
przez Skarb Pa ñ stwa,

2) Fun dusz Re struk tu ry za cji Przed siê bior ców, na ra chun ku któ re go gro ma dzi siê
15% przy cho dów uzy s ka nych z pry wa ty za cji w da nym ro ku bu d¿ e to wym oraz od --
set ki od tych œrod ków z prze zna cze niem na wspar cie w ce lu ra to wa nia lub re struk --
tu ry za cji przed siê bior ców, w tym prze zna czo nych do pry wa ty za cji,

3) Fun dusz Skar bu Pa ñ stwa, na ra chun ku któ re go gro ma dzi siê 2% przy cho dów
uzy s ka nych z pry wa ty za cji w da nym ro ku bu d¿ e to wym oraz od set ki od tych œrod --
ków, z prze zna cze niem na po kry cie ko sz tów pry wa ty za cji, go spo da ro wa nia mie --
niem Skar bu Pa ñ stwa, pod wy ¿ sze nie ka pi ta ³u za k³a d o we go spó ³ek z udzia ³em
Skar bu Pa ñ stwa oraz na wy ko ny wa nie przez mi ni stra w³a œci we go do spraw Skar --
bu Pa ñ stwa in nych usta wo wo okre œ lo nych za dañ, w szcze gól no œci za dañ wy ni ka --
j¹ cych z usta wy z dnia 8 sier p nia 1996 r. o za sa dach wy ko ny wa nia up ra w nieñ
przy s³u gu j¹ cych Skar bo wi Pa ñ stwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z póŸn. zm.),

4) Fun dusz Na u ki i Te ch no lo gii Pol skiej, na ra chun ku któ re go gro ma dzi siê 2% przy --
cho dów uzy s ka nych z pry wa ty za cji w da nym ro ku bu d¿ e to wym oraz od set ki od
tych œrod ków, z prze zna cze niem na ce le zwi¹ za ne z roz wo jem na u ki i te ch no lo gii
pol skiej obe j mu j¹ ce wspie ra nie szcze gól nie wa ¿ nych kie run ków ba dañ na u ko --
wych lub prac roz wo jo wych okre œ la nych w za ³o ¿e niach po li ty ki na uko wo-tech --
nicz nej pa ñ stwa, wspie ra nie in we sty cji s³u ¿¹ cych po trze bom ba dañ na u ko wych
lub prac roz wo jo wych oraz pro mo cjê i upo wsze ch nia nie na u ki.

Dys po nen tem Fun du szy, o któ rych mo wa w pkt 1–3, jest mi n i s ter w³a œci wy do
spraw Skar bu Pañ stwa, a dys po nen tem Fun du szu, o któ rym mo wa w pkt 4, jest mi n i s -
ter w³a œci wy do spraw na u ki.

Po nad to, przy cho dy ze sprze da ¿y na le ¿¹ cych do Skar bu Pañ stwa ak cji i udzia ³ów, sta -
no wi¹ cych do dnia we jœcia w ¿y cie usta wy z dnia 1 mar ca 2002 r. o zmia nach w or ga ni za -
cji i fun kcjo no wa niu cen tral nych or ga nów ad mi ni stra cji rz¹ do wej i je dno stek im
pod po rz¹d ko wa nych oraz o zmia nie nie któ rych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, z póŸn. zm.) 
re zer wê na ce le uw ³a sz cze nia, mi n i s ter w³a œci wy do spraw Skar bu Pañ stwa prze ka zu je na
wy od rêb nio ny ra chu nek mi ni stra w³a œci we go do spraw pra cy. Œrod ki te prze zna cza siê na
fi nan so wa nie za dañ mi ni stra w³a œci we go do spraw pra cy na rzecz prze ciw dzia ³a nia bez ro -
bo ciu. Mi n i s ter w³a œci wy do spraw pra cy mo ¿e prze ka zaæ œrod ki do:

1) Fun du szu Pra cy,

2) Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go – z prze zna cze niem na wy p³a tê po ¿y czek dla
osób fi zy cz nych po de j mu j¹ cych dzia ³al noœæ go spo dar cz¹, przy czym œrod ki po cho --
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dz¹ ce ze zwro tu po ¿y czek Bank Go spo dar stwa Kra jo we go zwra ca na wy od rêb nio --
ny ra chu nek mi ni stra w³a œci we go do spraw pra cy.

Stan œrod ków zgro ma dzo nych na ra chun ku Fun du szu Skar bu Pa ñ stwa, na dzieñ
30 czer w ca ka ¿ de go ro ku bu d¿ e to we go, po mniej szo ny o zna ne w tym dniu zo bo wi¹ za -
nia do ty cz¹ ce te go ro ku, nie mo ¿e prze kra czaæ 1/4 przy cho dów uzy s ka nych od dnia
1 lip ca ro ku po prze d nie go do dnia 30 czer w ca ro ku, w któ rym na stê pu je roz li cze nie.
Nad wy ¿ ka pod le ga prze ka za niu na przy cho dy bu d¿ e tu pa ñstwa do dnia 31 lip ca ka ¿ -
de go ro ku.

Mi n i s ter w³a œci wy do spraw Skar bu Pañ stwa pod wy¿ sza co ro cz nie ka pi ta³ za k³a do -
wy Agen cji Roz wo ju Prze mys ³u S.A. o kwo tê sta no wi¹ c¹ 1/3 przy cho dów Fun du szu
Re struk tu ry za cji Przed siê bior ców z prze zna cze niem tych œrod ków na udzie la nie po mo -
cy na ra to wa nie i na re struk tu ry za cjê przed siê bior ców in nych ni¿ przed siê bior cy ma li
i œre dni w ro zu mie niu za ³¹ cz ni ka do roz po rz¹ dze nia nr 70/2001 z dnia 12 sty cz nia
2001 r. w spra wie za sto so wa nia art. 87 i 88 Trak ta tu WE w od nie sie niu do po mo cy
pañ stwa dla ma ³ych i œre dnich przed siê biorstw (Dz. Urz. WE L 10 z dnia 13.01.2001,
zm. roz po rz¹ dze niem nr 364/2004 z dnia 25 lu te go 2004 r., Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004).

Zrea li zo wa ne kwo ty przy cho dów z pry wa ty za cji oraz ich roz dy spo no wa nie s¹ przed -
sta wia ne w co ro cz nie op ra co wy wa nym przez Mi ni ster stwo Skar bu Pañ stwa do ku men -
cie „Oce na przebiegu pry wa ty za cji ma j¹t ku Skar bu Pañstwa” jako ma te ria³
uzu pe³ nia j¹ cy do spra wo zda nia z wy ko na nia bu d¿e tu pañ stwa.

Je d no cze œ nie pra g nê po in for mo waæ, ¿e w Mi ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej
op ra co wy wa ny jest pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o wy ko rzy sta niu wp³y wów z pry -
wa ty za cji czê œci mie nia Skar bu Pañ stwa na ce le zwi¹ za ne z re for m¹ sy s te mu ubez pie -
czeñ spo ³e cz nych oraz o zmia nie usta wy o sy s te mie ubez pie czeñ spo ³e cz nych, zgo d nie
z któ rym pla no wa ne jest prze ka zy wa nie 40% przy cho dów z pry wa ty za cji na za si le nie
Fun du szu Re zer wy De mo gra fi cz nej.

Po nad to chcia³ bym ta k ¿e od nie œæ siê do na stê pu j¹ ce go stwier dze nia Pa na Se na to ra 
Czes ³a wa Ry sz ki, któ re zna laz ³o siê w oœ wiad cze niu: „Mo ¿e siê wiêc oka zaæ, ¿e wkrót ce
wszy s t kie sek to ry prze mys ³o we w ca ³o œci bê d¹ w rê kach pry wat nych. Ta k ¿e te, któ re
ma j¹ cha rak ter stra te gi cz ny, jak elek tro e ner ge ty ka czy sek tor ga zo wy i na f to wy”.

W przy jê tym przez Ra dê Mi ni strów w dniu 22 kwiet nia 2008 ro ku „Pla nie pry wa ty -
za cji na fa ta 2008–2011” za ³¹ cz nik nr 2 sta no wi li stê 25 pod mio tów nie prze zna czo -
nych do pry wa ty za cji oraz 19 spó ³ek z gru py me diów pub li cz nych, któ re tak ¿e nie bê d¹
pod le gaæ pry wa ty za cji. Wœród pod mio tów wy mie nio nych w za ³¹ cz ni ku znaj du j¹ siê
pod mio ty sek to ra na fto we go, ga zo we go jak ró w nie¿ spó ³ka PSE Op e r a tor SA, do któ rej
wnie sio ny zo sta³ ma j¹ tek sie ci prze sy ³o wych.

We wstê pie do „Pla nu…” we frag men cie do ty cz¹ cym sek to rów elek tro e ner ge ty cz ne -
go, na fto we go i ga zo we go okreœ la siê, i¿ w per spek ty wie do ro ku 2011 pla nu je siê osi¹g -
niê cie ich do ce lo we go kszta³ tu. W przy jê tym przez Ra dê Mi ni strów „Pla nie...” pla nu je
siê sprze da¿, w I eta pie w try bie ofer ty pub li cz nej, miê dzy in ny mi czte rech naj wiê k -
szych spó ³ek ener ge ty cz nych tj. Enea SA, PGE SA, Ener ga SA oraz Tau ron Pol ska
Ener gia SA (pod wy¿ sze nie ka pi ta ³u), co oz na cza i¿ Skarb Pañ stwa nie bê dzie zby wa³
po sia da nych ak cji. W dal szej ko lej no œci pla nu je siê po zy s ka nie in we sto rów bran ¿o -
wych dla tych grup ener ge ty cz nych. Za kres pry wa ty za cji ww. czte rech grup ener ge ty cz -
nych bê dzie uza le¿ nio ny od Po li ty ki ener ge ty cz nej Pol ski do 2030 ro ku. Dla te go te¿ nie -
u za sa dnio ne wy da je siê stwier dze nie Pa na Se na to ra, ¿e „Bar dzo nie po ko j¹ ca jest przede
wszy s t kim za po wiedŸ sprze da ¿y wszy s t kich spó ³ek z sek to ra elek tro e ner ge ty ki”.

Z po wa ¿a niem
MINISTER
Alek san der Grad

368 14. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2008 r.



Oœ wiad cze nie se na to ra Czes ³a wa Ry sz ki

skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci,
pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

Oœ wiad cze nie w spra wie od po wie dzi za stêp cy pro ku ra to ra ge ne ral ne go
An drze ja Po go rzel skie go z dnia 29 ma ja 2008 r., syg na tu ra BM-III -051 -
-293(5)/08/PR; BM-I -0700 -59(2)/08.

Pa nie Mi ni strze, up rzej mie in for mu jê, ¿e od po wiedŸ na mo je oœ wiad cze -
nie z dnia 24 kwiet nia 2008 r., z³o ¿o ne pod czas dzie si¹ te go po sie dze nia Se -
na tu RP, udzie lo na przez za stêp cê pro ku ra to ra ge ne ral ne go An drze ja
Po go rzel skie go, jest nie zgo d na ze sta nem fak ty cz nym, prze pi sa mi pra wa
i wy so ce krzyw dz¹ ca dla ma³ ¿on ków Gó rzyñ skich.

W na wi¹ za niu do spraw o syg na tu rach Ds. 596/02 i Ds. 186/05, Pro ku -
ra to ra Kra jo wa miê dzy in ny mi nie udzie li ³a od po wie dzi na klu czo we py ta nie,
dla cze go po pie ra akt os kar ¿e nia w spra wie Ds. 186/05, sko ro nie po sia da on 
¿a dnych pod staw fak ty cz nych.

Po no w nie pod kreœ lam, ¿e w ni niej szej spra wie is t nie j¹ wy ³¹ cz nie do wo -
dy po krzyw dze nia ma³ ¿on ków Gó rzyñ skich przez oszu sta Ze no na Bie lê, zna -
ne Pro ku ra tu rze Kra jo wej. Przy po mi nam, ¿e Ze non Bie la: przy zna³ siê, ¿e nie
do star czy³ za mó wio ne go pi sem nie to wa ru – kom pu te ra; przy w³a sz czy³ œrod ki 
na sfi nan so wa nie te go za ku pu, przy dzie lo ne Wie s³a wie Gó rzyñ skiej w for mie 
kre dy tu bez go tów ko we go, co do dat ko wo po twier dzi³ bank w oka za nym
przez nas osta t nio piœ mie z dnia 7 kwiet nia 2008 r.; po s³u gi wa³ siê przed or -
ga na mi œci ga nia fa³ szy w¹ fak tu r¹ rze ko me go za ku pu czê œci do nie do star czo -
ne go kom pu te ra; do pu œci³ do sfa³ szo wa nia przez nie u sta lo n¹ oso bê pod pi su
Ja nu sza Gó rzyñ skie go ja ko gwa ran ta na umo wie kre dy to wej; po twier dza³
nie pra w dzi we in for ma cje na tej umo wie; przed sta wia³ li cz ne, za sa dni czo ró¿ -
ni¹ ce siê, roz li cze nia do ty cz¹ ce wy ko rzy sta nia pie niê dzy otrzy ma nych z ban -
ku; nie po sia da ¿a dnych do ku men tów, któ re by po twier dzi ³y je go wer s jê, i¿
do ko na³ ja kiejœ mo der ni za cji kom pu te ra, i to rze ko mo w po ro zu mie niu
z ma³ ¿on ka mi Gó rzyñ ski mi; nie po tra fi³ na wet wska zaæ, ja kie ze spo ³y wy ko -
rzy sty wa no do rze ko mej kon fi gu ra cji sta re go kom pu te ra – zwa nej przez nie go 
mo der ni za cj¹ – sk¹d one po cho dzi ³y i ile ko szto wa ³y.

Przy po mi nam te¿, ¿e pod sta w¹ fa³ szy we go os kar ¿e nia Wie s³a wy i Ja nu -
sza Gó rzyñ skich w spra wie Ds. 186/05 jest fa³ szy wy do wód wy two rzo ny
przez Pro ku ra tu rê Re jo no w¹ w Œro dzie Wiel ko pol skiej. Po le ga ³o to na tym, ¿e
pro ku ra tu ra przy jê ³a – wbrew wszy s t kim ma te ria ³om do wo do wym zgro ma -
dzo nym w po stê po wa niu Ds. 596/02 i dal szych, w tym do wo dom z do ku -
men tów, a wy ³¹ cz nie na pod sta wie po mó wie nia fak ty cz ne go oszu sta Ze no na
Bie li i je go po moc ni ka, Fer dy nan da Gór ne go – ¿e Gó rzyñ scy i Bie la dzia ³a li
wspól nie, w po ro zu mie niu, na szko dê ban ku, rze ko mo wy ³u dza j¹c kre dyt na
mo der ni za cjê sta re go kom pu te ra, za miast na no wy kom pu ter. Na stê p nie pro -
ku ra tu ra sztu cz nie roz dzie li ³a fa³ szy wy akt os kar ¿e nia prze ciw ko Gó rzyñ -
skim i ich rze ko me mu po moc ni ko wi Ze no no wi Bie li oraz skie ro wa ³a do s¹ du
naj pierw tyl ko os kar ¿e nie prze ciw ko Ze no no wi Bie li, ³a mi¹c prze pis art. 34
§ 2 k.p.k. S¹d Re jo no wy w Œro dzie Wiel ko pol skiej roz strzyg n¹³ w dniu
17 mar ca 2005 r. spra wê prze ciw ko Ze no no wi Bie li, II K 604/04, bez pro wa -
dze nia roz pra wy, na pod sta wie je go wnios ku o do bro wol ne pod da nie siê ka -
rze, mi mo ¿e nie po zwa la ³a na to treœæ prze pi su art. 387 § 2 k.p.k. W ten
spo sób przy pi sa no w wy ro ku wi nê Wie s³a wie i Ja nu szo wi Gó rzyñ skim, wy -
mie nia j¹c ich z imie nia i na zwis ka, co jest nie do pu sz czal ne za ró wno na grun -
cie orze cz ni ctwa pol skie go, jak i ETPC, i mi mo ¿e nie by li os kar ¿o ny mi
w spra wie II K 604/04. Po zwo li ³o to na stê p nie Pro ku ra tu rze Re jo no wej w Œro -
dzie Wiel ko pol skiej po wo ³aæ siê na ar gu ment wia ry go dno œci ze znañ Ze no na
Bie li, gdy¿ rze ko mo zwe ry fi ko wa³ je s¹d.

Pod kreœ lam po raz ko lej ny, ¿e po wy ¿ sza ma ni pu la cja by ³a ra ¿¹ cym z³a -
ma niem prze pi sów pra wa i ce lo wym two rze niem do wo dów prze ciw ko
ma³ ¿on kom Gó rzyñ skim. Nie by li oni bo wiem w ogó le po wia do mie ni o roz pra -
wie II K 604/04, pro ku ra tu ra nie prze wi dy wa ³a na wet wez wa nia ich ja ko
œwiad ków na tê roz pra wê, a mie li oni wów czas je sz cze sta tus po krzyw dzo -
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nych w po stê po wa niu przy go to waw czym Ds. 596/02 – obe c nie Ds. 556/05
– któ re nie by ³o je sz cze wtedy pra wo moc nie za koñ czo ne, a któ re to czy ³o siê
w spra wie oszu stwa po pe³ nio ne go na ich szko dê.

Do pie ro wy da nie w dniu 17 mar ca 2005 r. – z ra ¿¹ c¹ ob ra z¹ prze pi sów
pra wa, jak wcze œ niej wska za no – wy ro ku II K 604/04 umo¿ li wi ³o pro ku ra tu -
rze w dniu 7 wrzeœ nia 2005 r., syg na tu ra I Dsn 2337/04/Œd, oraz s¹ do wi
w Œre mie w dniu 25 lip ca 2006 r., syg na tu ra II Kp 183/05, umo rze nie spra wy 
oszu stwa po pe³ nio ne go na szko dê Gó rzyñ skich. Wy ³¹ cz nie na tej pod sta wie
Pro ku ra tu ra Okrê go wa w Po zna niu i S¹d Re jo no wy w Œre mie b³ê dnie stwier -
dzi ³y, i¿ „wer s jê przed sta wio n¹ przez Ze no na Bie lê na le ¿y uz naæ za bar dziej
wia ry go dn¹ w kon tek œ cie wy ro ku za pad ³e go w spra wie II K 604/04”.

Z te go po wo du nie mo¿ na twier dziæ, jak po da je pro ku ra tor An drzej Po go -
rzel ski w swoim piœ mie, i¿ rze ko mo „is t nie je brak da nych do sta te cz nie uza sa -
dnia j¹ cych po de jrze nie po pe³ nie nia prze stêp stwa” na szko dê ma³ ¿on ków
Gó rzyñ skich, a „traf noœæ tej de cyz ji po dzie li³ s¹d”. No ta be ne po sta no wie nie
II Kp 183/05 wy da³ S¹d Re jo no wy w Œre mie, a nie w Œro dzie Wiel ko pol skiej.
W kon kluz ji trze ba po no w nie stwier dziæ, ¿e w ni niej szej spra wie is t nie j¹ wy -
³¹ cz nie do wo dy po krzyw dze nia ma³ ¿on ków Gó rzyñ skich, a fa³ szy wy do wód
z po mó wie nia Ze no na Bie li zo sta³ ca³ ko wi cie myl nie uwia ry go dnio ny przez
wy rok II K 604/04 S¹ du Re jo no we go w Œro dzie Wiel ko pol skiej, gdy¿ wy rok
ten zo sta³ wy da ny z ra ¿¹ c¹ ob ra z¹ pra wa, wbrew art. 387 § 2 k.p.k.

Z te go po wo du Pro ku ra tu rze Kra jo wej nie wol no twier dziæ, i¿ „brak jest
pod staw do wzru sze nia pra wo moc nej de cyz ji koñ cz¹ cej me ry to ry cz nie przed -
mio to we po stê po wa nie” – o oszu stwie po pe³ nio nym na szko dê ma³ ¿on ków Gó -
rzyñ skich Ds. 596/02 – gdy¿ pro ku ra tu ra win na wzno wiæ to po stê po wa nie,
je dno czeœ nie pro wa dz¹c po stê po wa nie wy jaœ nia j¹ ce w zwi¹z ku z ra ¿¹ cy mi
nie pra wid ³o wo œcia mi w œle dz twach Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Œro dzie Wiel ko -
pol skiej, Ds. 596/02, Ds. 924/04 i Ds. 186/05). Wnio sek ten jest jeszcze  bar -
dziej za sa dny wo bec no wych oko li cz no œci przed sta wio nych Pro ku ra tu rze
Kra jo wej w mo jej po prze d niej ko re spon den cji, mia no wi cie oko li cz no œci uja wnio -
nych w piœ mie ban ku PKO BP SA Od dzia³ w Ka li szu, z dnia 7 kwiet nia 2008 r.,
po twier dza j¹ cych, ¿e nie mo ¿e byæ mo wy o ¿a dnym wpro wa dza niu ban ku
w b³¹d przez Wie s³a wê i Ja nu sza Gó rzyñ skich co do ce lu kre dy to wa nia,
sko ro za ró wno z ogól ne go opi su kre dy to wa nej ru cho mo œci w tre œci umo wy –
brak spre cy zo wa nia kon fi gu ra cji kom pu te ra – jak i nie pro wa dze nia przez bank 
re je stru rze czy prze w³a sz czo nych je dno zna cz nie wy ni ka, i¿ dla ban ku nie mia -
³o ¿a dne go zna cze nia, ja kie go ro dza ju kom pu ter jest fi nan so wa ny kre dy tem,
no wy czy te¿, w po sta ci do mnie ma nej mo der ni za cji, sta ry. Ubo cz nie na le ¿y za -
zna czyæ, ¿e bank w przy wo ³y wa nym piœ mie po twier dzi³, ¿e prze lew kre dy tu
w kwo cie 3 ty siê cy 520 z³ na st¹ pi³ na kon to Ze no na Bie li, dla te go bez pod sta wne 
s¹ twier dze nia za war te w ak cie os kar ¿e nia, ¿e to Gó rzyñ scy dys po no wa li
kwo t¹ kre dy tu, prze ka zu j¹c tyl ko „pro wiz jê 10 -pro cen to w¹ Ze no no wi Bie li
i 2.000 z³ Fer dy nan do wi Gór ne mu na mo der ni za cjê ju¿ is t nie j¹ ce go kom pu te -
ra”. Trze ba w tym miej scu te¿ przy pom nieæ, ¿e w œle dz twie Ds. 596/02 i dal -
szych Ze non Bie la ze zna wa³, i¿ to on dys po no wa³ kre dy tem i ¿a dnych
pie niê dzy Ja nu szo wi Gó rzyñ skie mu nie da wa³.

A za tem nie ma ¿a dnych pod staw do os kar ¿a nia ma³ ¿on ków Gó rzyñ -
skich. Os kar ¿e nie jest opar te wy ³¹ cz nie na wy myœ lo nych fak tach, sprze cz -
nych z ca ³ym zgro ma dzo nym ma te ria ³em do wo do wym i za sa da mi ob ro tu
go spo dar cze go w Pol sce. Pro ku ra tu ra nie ma pra wa po pie raæ ta kie go os kar -
¿e nia, a Pro ku ra tu ra Kra jo wa, wo bec no wych do wo dów z do ku men tów –
wspo mnia ne pis mo ban ku z Ka li sza – win na spo wo do waæ w try bie nad zo ru
s³u¿ bo we go nie zw³o cz ne od st¹ pie nie przez Pro ku ra tu rê Re jo no w¹ w Œro dzie
Wiel ko pol skiej od os kar ¿a nia Wie s³a wy i Ja nu sza Gó rzyñ skich oraz do pro -
wa dziæ do wzno wie nia po stê po wa nia Ds. 596/02. Nie s³u szne jest te¿, co su -
ge ru je w swoim piœ mie pro ku ra tor An drzej Po go rzel ski, ¿e wo bec skie ro wa nia 
ak tu os kar ¿e nia Ds. 186/05 do s¹ du, pro ku ra tu ra ma pra wo i obo wi¹ zek po -
pie raæ przed s¹ dem fa³ szy we os kar ¿e nie.

W tej spra wie is t nie j¹ te¿ in ne po wa¿ ne nie pra wid ³o wo œci, miê dzy in ny -
mi fakt, ¿e Ja nusz Gó rzyñ ski, któ ry w ogó le nie by³ stro n¹ umo wy kre dy to -
wej, a je go pod pis ja ko gwa ran ta umo wy z ban kiem zo sta³ sfa³ szo wa ny, co
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zre szt¹ pro ku ra tu ra usta li ³a, ma byæ z po wo du fa³ szy we go ak tu os kar ¿e nia
Ds. 286/05 are szto wa ny i jest œci ga ny li stem goñ czym, jak naj gor si gang ste -
rzy, przy po mo cy an ty ter ro ry stów – tak jak to sta ³o siê w ubieg ³ym ro ku. Ubo cz -
nie wy jaœ niam, ¿e nie w³a œci wa jest in for ma cja pro ku ra tu ry o roz pa trze niu
wnios ku o umo rze nie w spra wie II K 85/05 przez s¹d w Go sty niu. Wnio sek
ten zo sta³, wbrew prze pi som, roz pa trzo ny do pie ro po wy da niu po sta no wie -
nia o are szto wa niu Ja nu sza Gó rzyñ skie go, IV Kz 700/06, i to od mo wnie, po -
no w nie z nie za sa dnym od wo ³a niem do ra ¿¹ co b³ê dne go wy ro ku II K 604/04.

Prag nê te¿ przy pom nieæ, ¿e pan Ja nusz Gó rzyñ ski jest po wa¿ nie cho ry,
a z po wo du li stu goñ cze go nie mo ¿e siê le czyæ ani ubie gaæ o re ntê. Nie mo ¿e
te¿ ubie gaæ siê o od szko do wa nie od Skar bu Pañ stwa, cho cia¿ je go fun kcjo na -
riu sze, os kar ¿a j¹c go o nie po pe³ nio ne czy ny, do pro wa dzi li do ban kru ctwa je -
go fir mê oraz ca ³¹ ro dzi nê. Obe c nie to czy siê eg ze ku cja do mu i nie d³u go ca ³a
ro dzi na znaj dzie siê na bru ku.

Pa nie Mi ni strze, pro szê up rzej mie o po no w n¹ in ter wen cjê.
Do oœ wiad cze nia za ³¹ czam umo wê kre dy to w¹ oraz pis mo z ban ku.

Czes ³aw Ry sz ka

Od po wie dŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA
GENERALNEGO

War sza wa, 22.07.2008 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w na Pa ni Mar sza ³ek,
w zwi¹z ku z na de s³a nym przez Pa ni¹ Mar sza ³ek ko lej nym (trze cim) oœ wiad cze niem

Pa na Se na to ra Czes ³a wa Ry sz ki, z³o ¿o nym pod czas 14. po sie dze nia Se na tu RP w dniu
26 czer wca 2008 r., sta no wi¹ cym w is to cie po le mi kê z od po wie dzi¹ udzie lo n¹ przez Za -
stêp cê Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go w dniu 29 ma ja 2008 r. za nu me rem
BM-III-051-293(5)/08/PR oraz za wie ra j¹ cym pro œbê o po no w ne roz pa trze nie spraw
to cz¹ cych siê z udzia ³em ma³ ¿on ków Gó rzyñ skich, up rzej mie in for mu jê, i¿ sta no wis ko
za war te w pis mach: Pro ku ra to ra Kra jo we go z dnia 18 mar ca 2008 r. i Za stêp cy Pro ku -
ra to ra Ge ne ral ne go z 29 ma ja 2008 r., prze s³a nych na rê ce Pa ni Mar sza ³ek za nu me -
rem BM-III-051-293/08/PR i BM-III-051-293(5)/08/PR – za cho wu je swo j¹ ak tual noœæ.

Pra g nê za u wa ¿yæ, ¿e w wy mie nio nych pi s mach prze ka za no bar dzo szcze gó ³o we
i wy czer pu j¹ ce in for ma cje do ty cz¹ ce ka ¿ dej ze spraw wzmian ko wa nych w oœ wiad cze -
niach Pa na Se na to ra oraz wy mie nio nych w pi s mach Kry sty ny Gó rzy ñ skiej i to za ró w no 
w od nie sie niu do po stê po wañ s¹ do wych, jak i pro ku ra tor skich.

Co siê zaœ ty czy kwe stii w³a œci wo œci miej sco wej s¹ du roz poz na j¹ ce go za ¿a le nie Pañ -
stwa Gó rzyñ skich na po sta no wie nie Pro ku ra to ra Re jo no we go w Œro dzie Wlkp. w spra -
wie sygn. Ds. 556/05, up rzej mie in for mu jê, ¿e za ¿a le nie ww. na de cyz jê o umo rze niu
po stê po wa nia z bra ku da nych do sta te cz nie uza sa dnia j¹ cych po de jrze nie po pe³ nie nia
prze stêp stwa pier wot nie zo sta ³o prze ka za ne, we d³ug w³a œci wo œci, do S¹ du Re jo no we go 
w Œro dzie Wlkp. i za re je stro wa ne za sygn. II Kp 164/05.

Do te go S¹ du Re jo no we go wp³y n¹³ ta k ¿e wnio sek po krzyw dzo nych o wy ³¹ cze nie sê -
dziów od roz po z na nia ich za ¿a le nia i w je go uw zglê d nie niu S¹d Okrê go wy w Po zna niu
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wy ³¹ czy³ S¹d Re jo no wy w Œro dzie Wlkp. od roz po z na nia za ¿a le nia oraz prze ka za³ spra -
wê do S¹ du Re jo no we go w Œre mie. Te n ¿e S¹d po sta no wie niem z dnia 25 lip ca 2006 r.
sygn. II Kp 183/05 utrzy ma³ w mo cy de cy z jê Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Œro dzie Wlkp.
wy da n¹ za sygn. Ds. 556/05.

Pra g nê przy tym za u wa ¿yæ, i¿ oko li cz noœæ, ¿e przed mio to we za ¿a le nie zo sta ³o roz -
po z na ne przez S¹d Re jo no wy w Œre mie, a nie S¹d Re jo no wy w Œro dzie Wlkp., zgo d nie
z w³a œci wo œci¹ miej sco w¹, w ni czym nie zmie nia sy tu a cji pra w nej Pa ñ stwa Gó rzy ñ -
skich.

Od noœ nie za rzu tu Pa na Se na to ra o bra ku pod staw do sfor mu ³o wa nia ak tu os kar -
¿e nia, w któ rym Ja nusz i Wie s³a wa Gó rzyñ scy s¹ oso ba mi dzia ³a j¹ cy mi wspól nie z Ze -
no nem B. oraz „sztu cz ne go roz dzie le nia” po stê po wañ do ty cz¹ cych tych osób wy jaœ -
niam, i¿ wo bec fak tu przy zna nia siê Ze no na B. do za rzu ca ne go mu czy nu
i je dno czeœ nie wy st¹ pie nia ko nie cz no œci wy da nia opi nii psy chia try cz nej w stosun ku
do Ja nu sza Gó rzyñ skie go –  spra wa Pañ stwa Gó rzyñ skich zo sta ³a wy ³¹ czo na do od rêb -
ne go po stê po wa nia.

W spra wie II K 604/04 S¹ du Re jo no we go w Œro dzie Wlkp. (w której ma³ ¿on ko wie
Gó rzyñ scy nie by li stro n¹) w dniu 17 mar ca 2005 r. za pad³ wy rok ska zu j¹ cy Ze no na B.
W tym ¿e orze cze niu okreœ la j¹c po sta wio ny za rzut, obok na zwis ka os kar ¿o ne go Ze no na B.
wy mie nio no na zwis ka Wie s³a wy i Ja nu sza Gó rzyñ skich ja ko osób, któ re do ko na ³y czy -
nu za bro nio ne go.

Wpraw dzie jest to pe w ne go ro dza ju uchy bie nie, je d na k ¿e nie ma j¹ ce ¿a d ne go wp³y -
wu na osta te cz ne roz strzy g niê cie sprawy Wie s³a wy i Ja nu sza Gó rzy ñ skich to cz¹ cej siê
przed S¹ dem Re jo no wym w Go sty niu pod sygn. II K 85/05.

W przy pad ku wy da nia w tym po stê po wa niu nie ko rzy st ne go dla Pa ñ stwa Gó rzy ñ -
skich orze cze nia, bê dzie mog ³o ono zo staæ zwe ry fi ko wa ne w try bie od wo ³aw czym przez
s¹d wy ¿ szej in stan cji. Pod kre œ liæ na le ¿y, ¿e ukry wa nie siê os ka r ¿ o ne go nie po zwa la na
do ko na nie przez S¹d me ry to ry cz nej oce ny oko li cz no œci spra wy, a tym sa mym na
stwier dze nie, czy is t nie j¹ pod sta wy do od po wie dzial no œci os ka r ¿ o ne go.

Jest to je dy ne pra w nie do zwo lo ne po stê po wa nie po zwa la j¹ ce na stwier dze nie is t -
nie nia lub nie is t nie nia pod staw do wy st¹ pie nia z ak tem os ka r ¿ e nia, a nie jak pro po nu -
je w swo im oœ wiad cze niu Pan Se na tor, aby Pro ku ra tu ra Kra jo wa „w try bie nad zo ru
s³u¿ bo we go” spo wo do wa ³a nie zw³o cz ne od st¹ pie nie przez Pro ku ra tu rê Re jo no w¹
w Œro dzie Wlkp. od os ka r ¿ e nia Wie s³a wy i Ja nu sza Gó rzy ñ skich.

Z powa¿aniem
ZASTÊPCA
PRO KU RA TO RA GE NE RAL NE GO
Ma rek Sta szak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Wojciecha Skurkiewicza

skie ro wa ne do rzecz ni ka praw oby wa tel skich Ja nu sza Ko cha now skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Do mo je go biu ra se na tor skie go zg³o si li siê pañ stwo Ma ria i Zyg munt Gry -

zo wie, któ rzy przed sta wi li swo j¹ dra ma ty cz n¹ sy tua cjê zwi¹ za n¹ z re a li za -
cj¹ ma³ ¿eñ skie go ma rze nia o w³a s nym mie sz ka niu.

W 1992 r. pañ stwo Gry zo wie otrzy ma li mie sz ka nie w sta nie su ro wym
i nie ste ty w tym mo men cie roz po czê ³y siê ich po wa¿ ne pro ble my. Spó³ dziel nia 
mie sz ka nio wa w Wie rzbi cy na bu do wê blo ku za ci¹ g nê ³a kre dyt, któ ry mie li
sp³a ciæ mie sz kañ cy za sied la j¹ cy dwa dzie œcia czte ry lo ka le. Hi per in fla cja,
z któ r¹ mie liœ my do czy nie nia tu¿ po prze mia nach ustro jo wych, spra wi ³a, ¿e
na po cz¹t ku lat dzie wiêæ dzie si¹ tych gwa³ to wnie wzra sta ³o op ro cen to wa nie
kre dy tów i ty si¹ ce pol skich ro dzin, któ re po wie lu la tach ocze ki wañ otrzy ma -
³y w³a s ne mie sz ka nia, za czê ³o bo ry kaæ siê z po wa¿ ny mi pro ble ma mi fi nan so -
wy mi. Nie ste ty, ten pro b lem nie zo sta³ roz wi¹ za ny do chwi li obe c nej.

Po mi mo i¿ pañ stwo Gry zo wie kre dyt sp³a ci li ju¿ w po nad 200%, na dal,
we d³ug wy li czeñ ban ku, ma j¹ do sp³a ce nia astro no mi cz n¹ kwo tê po nad
160 ty siê cy z³. W po do b nej sy tua cji s¹ dwa dzie œcia trzy ro dzi ny mie sz ka j¹ ce
w blo ku przy uli cy Wia tra cz nej w Wie rzbi cy oraz oko ³o stu dwu dzie stu ty siê -
cy ro dzin w ca ³ej Pol sce, któ re re a li zu j¹c ma rze nie o w³a s nym mie sz ka niu, zo -
sta ³y wpê dzo ne w pu ³ap kê fi nan so w¹, z ja kiej nie ma re al ne go wy jœcia.

Pa nie Mi ni strze, oœ wiad cze nie po do b nej tre œci skie ro wa ³em w kwiet niu
bie ¿¹ ce go ro ku do pre ze sa Ra dy Mi ni strów, na stê p nie spra wa zo sta ³a prze -
ka za na do mi ni stra in fra struk tu ry. Nie ste ty od po wiedŸ, ja k¹ otrzy ma ³em, nie 
wno si nic op ty mi sty cz ne go do spra wy do ty cz¹ cej oko ³o stu dwu dzie stu ty siê -
cy ro dzin w ca ³ym kra ju. Na wi¹ zu j¹c do de ba ty, ja ka od by ³a siê w Se na cie
RP, oraz do py ta nia, któ re wte dy za da ³em, li czê, ¿e Pan Mi n i s ter, spra wu j¹c
od po wie dzial n¹ fun kcjê rzecz ni ka praw oby wa tel skich, po de jmie in ter wen cjê 
w opi sa nej spra wie.

W za ³¹ cze niu prze ka zu jê ko piê pis ma pañ stwa Ma rii i Zyg mun ta Gry zów
oraz od po wiedŸ mi ni stra in fra struk tu ry na oœ wiad cze nie wy g³o szo ne
24 kwiet nia 2008 r.

Z po wa ¿a niem
Woj ciech Skur kie wicz

Od po wie dŸ

War sza wa, 28.07.2008 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Wiel ce Sza no w na Pa ni Mar sza ³ek,
w zwi¹z ku z prze ka za niem mi przez Pa ni¹ Mar sza ³ek Se na tu RP tre œci oœ wiad cze -

nia Pa na Se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza, z³o ¿o ne go na 14. po sie dze niu Se na tu
w dniu 26 czer w ca 2008 r., w za ³¹ cze niu prze ka zu jê ko piê od po wie dzi, udzie lo nej Pa nu 
Se na to ro wi w spra wie, przed sta wio nej przez nie go w tym oœ wiad cze niu.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
Janusz Kochanowski
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Za³¹cznik

Pi smo
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

War sza wa, 28.07.2008 r.

Pan Woj ciech Skur kie wicz
Se n a tor Rze czy po spo li tej Pol skiej

Wiel ce Sza no w ny Pa nie Se na to rze,
w zwi¹z ku z prze ka za niem mi przez Mar sza³ ka Se na tu RP tre œci oœ wiad cze nia Pa na 

Se na to ra, z³o ¿o ne go na 14. po sie dze niu Se na tu w dniu 26 czer w ca 2008 r., do ty cz¹ ce -
go ogól nie sy tu a cji osób, któ re sp³a ca j¹ kre dy ty za ci¹ g niê te przed la ty przez spó³ dziel -
nie mie sz ka nio we na bu do wê za j mo wa nych przez nich mie sz kañ, a w szcze gól no œci
do ty cz¹ ce spra wy Pa ñ stwa Ma rii i Zyg mun ta Gryz, przed sta wiam na stê pu j¹ ce wy ja œ -
nie nia.

Pra g nê przede wszy s t kim wska zaæ, i¿ pro ble ma ty kê ww. kre dy tów mie sz ka nio wych 
sy g na li zo wa³ mi Pan Se na tor pod czas dys ku sji w Se na cie nad In for ma cj¹ Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich o dzia ³al no œci za rok 2007. W tej kwe stii udzie li ³em Pa nu Se na to -
ro wi wy ja œ nieñ i in for ma cji pi s mem z dnia 22 czer w ca 2008 r. (znak RPO-R-070-6/08). 
Wy ra ¿am na dzie jê, ¿e wy ja œ nie nia te sta no wi¹ wy czer pu j¹ c¹ od po wie dŸ na py ta nie ja -
kie dzia ³a nia Rzecz nik Praw Oby wa tel skich po de j mo wa³ na rzecz opi sa nej na wstê pie
gru py cz³on ków spó³ dziel ni mie sz ka nio wych.

Na to miast od no sz¹c siê do spra wy Pa ñ stwa Gryz wy ja œ niam, ¿e nie znam oko li cz -
no œci tej spra wy. Nie otrzy ma ³em ko pii pi s ma Pa ñ stwa Gryz oraz od po wie dzi Mi ni stra
In fra struk tu ry na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra wy g³o szo ne 24 kwiet nia 2008 r., o któ -
rych to do ku men tach wspo mi na Pan Se na tor w oœ wiad cze niu skie ro wa nym do mnie.
St¹d te¿ za jê cie sta no wi s ka w spra wie Pa ñ stwa Ma rii i Zyg mun ta Gryz bê dzie mo ¿ li we
do pie ro po przed sta wie niu przez Pa na Se na to ra, b¹dŸ sa mych za in te re so wa nych, sta -
nu fak ty cz ne go i pra w ne go tej spra wy.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
Janusz Kochanowski
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Oœ wiad cze nia se na to ra Ery ka Smu le wi cza

skie ro wa ne do pe³ ni¹ ce go obo wi¹z ki ge ne ral ne go dy rek to ra dróg kra jo wych i au to strad
Le cha Wi tec kie go

Sza no wny Pa nie Dy rek to rze!
Pro szê o udzie le nie in for ma cji o sta nie za a wan so wa nia przy go to wañ do 

bu do wy ob wo d ni cy Ra ci¹ ¿a w ci¹ gu dro gi kra jo wej nr 60. Czy de cy z ja lo ka -
li za cyj na w tej spra wie zo sta ³a ju¿ pod jê ta, ewen tu al nie kie dy zo sta nie pod -
jê ta?

Zwra cam siê tak ¿e do Pa na Dy rek to ra z wnios kiem o przy spie sze nie za -
³at wie nia wszel kich pro ce dur ad mi ni stra cyj nych zwi¹ za nych z przed mio to -
w¹ in we sty cj¹ w ce lu jak naj szyb sze go uzy s ka nia po zwo le nia na bu do wê, co 
umo¿ li wia ³o by w mak sy mal nie kró t kim cza sie re a li za cjê przed mio to wej in -
we sty cji.

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

Sza no wny Pa nie Dy rek to rze!
Pro szê o udzie le nie in for ma cji o pla nach i per spek ty wach mo der ni za cji

dro gi kra jo wej nr 62 na od cin ku P³ock–Wy szo gród–Za kro czym. Czy by ³y pro -
wa dzo ne ba da nia na tê ¿e nia ru chu na przed mio to wych od cin kach wy mie nio -
nej dro gi? Jak na prze strze ni osta t nich lat zmie nia ³a siê li cz ba po jaz dów
i na tê ¿e nie ru chu?

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

Od po wie dŸ

War sza wa, 9 wrzeœ nia 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 9 lip ca 2008 r., znak: BPS/DSK-043-639/08, przy

któ rym prze ka za no oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Ery ka Smu le wi cza, do ty cz¹ ce przy go -
to wañ do bu do wy ob wo dni cy Ra ci¹ ¿a oraz mo der ni za cji dro gi kra jo wej Nr 62 na od cin ku 
P³ock–Wyszogród–Zakroczym, up rzej mie przed sta wiam sta no wis ko w przed mio to wych
spra wach.

W od po wie dzi na pier w sze py ta nie, up rzej mie in for mu jê, i¿ de cy z ja o usta le niu lo -
ka li za cji ob wo d ni cy Ra ci¹ ¿a w ci¹ gu dro gi kra jo wej Nr 60 zo sta ³a wy da na w dniu
27 ma ja 2005 r. Na to miast w dniu 18 lu te go 2008 r. wy da no de cy z jê o po zwo le niu na
bu do wê ob wo d ni cy Ra ci¹ ¿a, ww. de cy z ja sta ³a siê osta te cz na w dniu 2 kwiet nia 2008 r. 
W obe c nej chwi li trwa po stê po wa nie prze tar go we na wy ³o nie nie wy ko naw cy przed mio -
to wej in we sty cji.

Od po wia da j¹c na dru gie py ta nie, up rzej mie in for mu jê, i¿ na tê ¿e nie ru chu do bo we -
go we d³ug Ge ne ral ne go Po mia ru Ru chu w 2005 r. wy no si ³o na po szcze gól nych od cin -
kach dro gi kra jo wej nr 62:
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— P³ock–S³up no – 10 360 po jaz dów na do bê,
— S³up no–Wy szo gród – 6534 po jaz dów na do bê,
— Wy szo gród–Czer wiñsk – 6 209 po jaz dów na do bê.
W zwi¹z ku z tym, i¿ od 2005 r. zwiê k szy ³o siê na tê ¿e nie ru chu na przed mio to wej

dro dze, Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad roz po czê ³a przy go to wa nia do
do sto so wa nia ww. dro gi kra jo wej do pa ra me trów kla sy GP. Obe c nie pro wa dzo ne s¹
pra ce pro jek to we, obe j mu j¹ ce przy go to wa nie ma te ria ³ów do wnio s ku o uzy s ka nie de -
cy z ji o œro do wi s ko wych uwa run ko wa niach zgo dy na prze bu do wê ci¹ gu ko mu ni ka cyj -
ne go. Ww. ma te ria ³y op ra co wy wa ne dla od cin ka po miê dzy Wy szo gro dem i Se roc kiem
(obe j mu j¹ cym od ci nek Wy szo gród–Za kro czym), za k³a da j¹ wa rian to we roz wi¹ za nia
pro wa dze nia oma wia nej dro gi kra jo wej, w tym sy tu o wa nie jej po no wych œla dach. Na
od cin ku po miê dzy P³oc kiem a Wy szo gro dem za k³a da siê po pro wa dze nie dro gi kra jo wej
po no wym œla dzie w gra ni cach P³ock–S³up no, ³¹ cz nie z ob wo d ni c¹ S³up na.

Je d na k ¿e w zwi¹z ku z ogra ni czo ny mi œrod ka mi fi nan so wy mi nie mo ¿ na okre œ liæ
ter mi nu roz po czê cia re a li za cji przed mio to wej in we sty cji.

GDDKiA zda je so bie spra wê z ko nie cz no œci po pra wy wa run ków na przed mio to wym 
od cin ku dro gi kra jo wej nr 62, dla te go te¿ po de j mu je dzia ³a nia, któ re umo ¿ li wi¹ jak
naj szyb sze roz po czê cie ro bót, ma j¹ cych na ce lu mo der ni za cjê ww. od cin ka dro gi.

Z po wa ¿a niem
GE NE RAL NY DY REK TOR
DRÓG KRA JO WYCH I AU TO STRAD
w z. dr in¿. To masz Ru dnic ki
z-ca Ge ne ral ne go Dy rek to ra
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ery ka Smu le wi cza

skie ro wa ne do ko men dan ta g³ó wne go Po li cji An drze ja Ma te ju ka

Sza no wny Pa nie Ko men dan cie!
Pro szê o udzie le nie in for ma cji o li cz bie wy pad ków i ko liz ji, któ re w ci¹ gu

osta t nich lat mia ³y miej sce na dro dze kra jo wej nr 62 na od cin ku P³ock–Wy -
szo gród–Za kro czym. Pro szê o po da nie li cz by ofiar tych wy pad ków i przy czyn
wy st¹ pie nia tych zda rzeñ, a tak ¿e in nych do stêp nych da nych sta ty sty cz -
nych do ty cz¹ cych wy pad ków na tej dro dze.

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

Od po wie dŸ

War sza wa, 2008.07.28

Wi ce mar sza ³ek Se na tu RP
Pa ni Kry sty na Bo che nek

Sza no wna Pa ni Mar sza³e k,
w od po wie dzi na pi s mo Pa ni Mar sza ³ek z dnia 9 lip ca 2008 r.,

nr BPS/DSK-043-640/08 do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Ery ka
Smu le wi cza, up rzej mie przed sta wiam sto so w ne in for ma cje.

Od no sz¹c siê do da nych o wy pad kach, do któ rych do cho dzi ³o w osta t nich la tach na 
dro dze kra jo wej nr 62 (P³ock–Za kro czym), przed sta wiam po ni ¿ ej przed mio to w¹ sta ty -
sty kê:

Rok Li cz ba wy pad ków Li cz ba ko liz ji

2005 64 247

2006 49 286

2007 78 238

W wy pad kach tych ucier pia ³o:

Rok Li cz ba ran nych Li cz ba za bi tych

2005 84 12

2006 50 14

2007 102 11

Naj czê st szy mi przy czy na mi wy pad ków by ³y:
— niedo sto so wa nie prêd ko œci do wa run ków ru chu,
— nie pra wid ³o we wy prze dza nie,
— nie pra wid ³o we wy mi ja nie,
— nieudzie le nie pier w sze ñ stwa prze jaz du.

14. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2008 r. 377



Do naj czê st szych ro dza jów wy pad ków, któ re mia ³y miej sce na wy ¿ ej wy mie nio nej
dro dze na le ¿y za li czyæ:

— zde rze nie po jaz dów tyl ne,
— zde rze nie po jaz dów czo ³o we,
— zde rze nie po jaz dów bo cz ne,
— na je cha nie na pie sze go.

Z po wa ¿a niem
KO MEN DANT G£Ó WNY PO LI CJI
nad insp. An drzej Ma te juk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Zbi gnie wa Sza leñ ca

skie rowane do mi n i s ter edu ka cji narodowej Ka ta rzy ny Hall

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
W osta t nich dniach otrzy mu jê syg na ³y, ¿e w wie lu szko ³ach w Pol sce po de jmo -

wa ne s¹ dzia ³a nia zwi¹ za ne z or ga ni za cj¹ sprze da ¿y no wych pod rê cz ni ków.
Up rzej mie pro szê pa ni¹ mi n i s ter o przy po mnienie dy rek to rom pla có wek oœ wia -
to wych, ¿e sprze da¿ no wych pod rê cz ni ków w szko ³ach po zo sta je w sprze cz no -
œci z za pi sa mi osta t niej no we li za cji usta wy o sy s te mie oœ wia ty.

Nie przy pad kiem wo l¹ par la men tu – tak ¿e Se na tu szó stej ka den cji, któ ry
mia ³em przy jem noœæ re pre zen to waæ – by ³o do pu sz cze nie sprze da ¿y w szko -
³ach tyl ko pod rê cz ni ków u¿y wa nych. Sprze da¿ no wych pod rê cz ni ków na ra -
¿a ³a bo wiem na u czy cie li i dy rek to rów szkó³ na za rzu ty ko rup cji i ³a ma nia
prze pi sów skar bo wych.

Pro szê pa ni¹ mi n i s ter o in for ma cjê o dzia ³a niach pod jê tych w tej spra wie.

Zbigniew Szaleniec

Od po wie dŸ

War sza wa, 2008.07.09

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra Zbi gnie wa Sza leñ ca (pis mo

nr BPS/DKS-043-630/08) z³o ¿o nym pod czas 14. po sie dze nia Se na tu RP w dniu
26 czer wca 2008 r. w spra wie or ga ni za cji sprze da ¿y pod rê cz ni ków w szko ³ach i sto so -
wa nia prze pi sów art. 22b usta wy o sy s te mie up rzej mie wy jaœ niam, ¿e w lu tym br. Mi ni -
ster stwo Edu ka cji Na ro do wej zo bo wi¹ za ³o Ku ra to rów Oœ wia ty do mo ni to ro wa nia
pro ce su wy bo ru pod rê cz ni ków przez szko ³y, w szcze gól no œci spraw dze nia wszel kich
wy stê pu j¹ cych w tym za kre sie nie pra wid ³o wo œci oraz pod jê cia dzia ³añ za rad czych.
Nie za le¿ nie od po wy ¿ sze go prag nê po in for mo waæ, i¿ pro b lem sprze da ¿y no wych pod rê -
cz ni ków w szko ³ach zo sta nie po ru szo ny na naj bli¿ szym spot ka niu z Ku ra to ra mi Oœ wia -
ty.

Z po wa ¿a niem
w z. MINISTRA
Kry sty na Szu mi las
Sekretarz Stanu
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Sze wiñ skie go

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
mi ni stra spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty ny

Prag nê wy ra ziæ swo je poparcie dla idei ut wo rze nia ob sza rów me tro po li -
tal nych na te re nie na sze go kra ju. Uwa ¿am, ¿e jest to osta t nie, ale is tot ne bra -
ku j¹ ce og ni wo w po dzia le ad mi ni stra cyj nym Pol ski i do pie ro po
wpro wa dze niu usta wy o roz wo ju miast, cen trach roz wo ju re gio nal ne go i ob -
sza rach me tro po li tal nych bê dzie mo¿ na uz naæ re for mê za kom plet n¹.

Wy ra ¿am ró w nie¿ swo je poparcie dla wstêp nej pro po zy cji ut wo rze nia
sied miu okrê gów me tro po li tal nych, wœród któ rych prym bê d¹ wiod ³y dwa
naj wiê k sze, czy li war szaw ski i gór no œl¹s ki – opie ra j¹ cy siê na czter na stu
mia stach na pra wach po wia tu. Oczy wi œcie po zo sta ³e okrê gi to ³ó dz ki, kra -
kow ski, gdañ ski, opie ra j¹ cy siê na trzech mia stach na pra wach po wia tu,
oraz wroc ³aw ski i po znañ ski.

Ob sza ry me tro po li tal ne po zwo l¹ roz wi jaæ siê w szyb szym tem pie mia -
stom wio d¹ cym, ale i po zo sta ³ym czê œciom or ga niz mu, dziê ki do dat ko wej
i szyb szej œcie¿ ce po zy s ki wa nia œrod ków na za da nia ag lo me ra cyj ne. Ut wo -
rze nie i fun kcjo no wa nie me tro po lii, zgo d nie z za ³o ¿e nia mi art. 3 ust. 2 pro jek -
tu przed mio to wej usta wy, jest wspar ciem, któ re wp³y nie na „roz wój
go spo dar czy kra ju ja ko ca ³o œci i na zmniej sze nie dy stan su roz wo jo we go dzie -
l¹ ce go Pol skê od in nych pañstw Unii Eu ro pej skiej, zw³a sz cza zaœ bê dzie pro -
wa dziæ do wzro stu kon ku ren cyj no œci i in no wa cyj no œci go spo dar ki i roz wo ju
opar te go na wie dzy, po pra wi stan in fra struk tu ry te chni cz nej i spo ³e cz nej,
w tym przy spie szy roz bu do wê in fra struk tu ry ko mu ni ka cyj nej o zna cze niu
ogól no kra jo wym i re gio nal nym, bê dzie pro wa dziæ do pod nie sie nia spój no œci
te ry to rial nej ob sza ru, a tak ¿e przy czy ni siê do is tot ne go wzro stu ro li Pol ski
w re la cjach trans gra ni cz nych, miê dzy na ro do wych lub eu ro pej skich”. Przed -
sta wio ne za ³o ¿e nia uwa ¿am za za sa dne i go d ne po par cia.

Po ja wia j¹ siê je dnak kon cep cje, aby zwiê k szyæ li cz bê okrê gów me tro po li -
tal nych na te re nie kra ju, co jest w du ¿ej mie rze po dyk to wa ne wzglê da mi po li -
ty ki ad mi ni stra cyj nej. We d³ug obe c nej kon cep cji li cz ba sied miu okrê gów
zo sta ³a zwiê k szo na do dwu na stu, co zo sta ³o od zwier cied lo ne w art. 3 ust. 3,
a wœród miast wio d¹ cych w me tro po liach zna laz ³y siê miê dzy in ny mi Rze -
szów i Bia ³y stok. Nie przy pad ko wo wy mie niam te mia sta, gdy¿ pier wsze
z nich jest zna cz nie mniej sze pod wzglê dem li cz by lu dno œci i po wie rzchni od
Czê sto cho wy, któ r¹ re pre zen tu jê, a dru gie po sia da po ró wny wal ny po ten cja³.
W zwi¹z ku z tym po ja wia j¹ siê mo je w¹t pli wo œci co do pro jek tu usta wy wy -
klu cza j¹ ce go Czê sto cho wê. Do sko na le ro zu miem s³u szny ar gu ment wzmoc -
nie nia tak zwa nej œcia ny wscho dniej, je dnak ¿e nie na le ¿y za po mi naæ, ¿e po
przy jê ciu dys ku syj nej li cz by miast wo je wó dz kich po raz ko lej ny po mi niê to
æwieræ mi lio no w¹ Czê sto cho wê, któ ra jest du ¿ym oœ rod kiem prze mys ³o wym,
aka de mic kim, tu ry sty cz no -piel grzym ko wym, a tak ¿e wa¿ nym pun ktem na
ma pie dro go wej Pol ski. W przy go to wy wa nym pro jek cie usta wy nie uw zglê dnio -
no za tem po ten cja ³u i ro li Czê sto cho wy w roz wo ju kra ju.

Uwa ¿am, ¿e zwiê k sze nie z po wo dów po li ty cz no -ad mi ni stra cyj nych li cz -
by okrê gów me tro po li tal nych z sied miu do tyl ko i wy ³¹ cz nie dwu na stu bez
uw zglê dnie nia do dat ko wo Czê sto cho wy jest b³ê dem i ko lej nym kro kiem do
os ³a bie nia po zy cji mia sta na are nie ogól no pol skiej i re gio nal nej.

Ze wzglê du na pla no wa ne ut wo rze nie ag lo me ra cji gór no œl¹s kiej mia sto
znaj dzie siê w trud nej sy tua cji, je œ li cho dzi o mo¿ li woœæ po zy s kiwa nia œrod -
ków fi nan so wych. Czê sto cho wa ja ko po wiat gro dz ki bê dzie wów czas naj wiê k -
szym mia stem pod wzglê dem li cz by lu dno œci i po wie rzchni w Pol sce bez sta -
tu su mia sta wo je wó dz kie go lub me tro po li tal ne go.

Czê sto cho wa spe³ nia pod sta wo we wa run ki mia sta me tro po lii ja ko cen -
trum ob sza ru me tro po li tal ne go, choæ nie zo sta ³a uw zglê dnio na w roz sze rzo -
nej pro po zy cji. War to nad mie niæ, ¿e dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do uzy s ka nia
sta tu su ob sza rów me tro po li tal nych pod jê ³y Kiel ce, Ol sztyn, Opo le, Biel sko -
-Bia ³a, a tak ¿e Ryb nik z oko li cz ny mi mia sta mi.
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Na le ¿y pa miê taæ, ¿e po li ty ka pañ stwa po win na wspie raæ roz wój re gio -
nów i prze ciw dzia ³aæ dys pro por cjom w ich roz wo ju. Jak wy ni ka ze wstêp -
nych ana liz, po moc mo ¿e tra fiæ w miej sca, gdzie PKB prze kra cza 75% œre dniej 
unij nej, je dno czeœ nie omi ja j¹c ob sza ry, gdzie je go po ziom nie siê ga 50%.

Wo bec te go zwra cam siê o uw zglê dnie nie Czê sto cho wy w pro jek cie usta wy
o roz wo ju miast, cen trach roz wo ju re gio nal ne go i ob sza rach me tro po li talnych ze
wzglê du na przy to czo ne ar gu men ty i po trze bê za spo ko je nia wy ma gañ spra -
wied li wo œci spo ³e cz nej wo bec mie sz kañ ców Czê sto cho wy i sub re gio nu pó³ noc -
ne go.

Z po wa ¿a niem
An drzej Sze wiñ ski

Od po wie dŸ

War sza wa, 8 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 3 lip ca 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-584/08)

prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP Pa na An drze ja Sze wiñ skie go
pod czas 14. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 26 czer wca 2008 ro ku w spra wie uw zglê dnie -
nia Czê sto cho wy w pro jek cie usta wy o roz wo ju miast, cen trach roz wo ju re gio nal ne go
i ob sza rach me tro po li tal nych, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Na wstê pie na le ¿y za zna czyæ, ¿e w Mi ni ster stwie Spraw We w nê trz nych i Ad mi ni -
stra cji trwa j¹ pra ce nad pro jek tem usta wy o roz wo ju miast, cen trach roz wo ju re gio nal -
ne go i ob sza rach me tro po li tal nych i umie sz czo ny na stro nie pod mio to wej Biu le ty nu
In for ma cji Pu b li cz nej MSWiA pro jekt usta wy nie jest osta te cz n¹ wer s j¹ rz¹ do we go do -
ku men tu. W chwi li obe c nej pro jekt ten znaj du je siê na eta pie uz go d nieñ ze wn¹ trzre -
sor to wych.

W ra mach pro wa dzo nych prac przy go to wa no dia gno zê pro ble mów roz wo ju ob sza -
rów me tro po li tal nych i re ko men da cji de li mi ta cji ob sza rów me tro po li tal nych w Pol sce,
któ ra ob jê ³a m.in.: za rys pro ce sów me tro po li za cji w Pol sce; kla sy fi ka cjê oœ rod ków me -
tro po li tal nych; oœ rod ki me tro po li tal ne w sy s te mie osa d ni czym Pol ski; kry te ria i wska Ÿ -
ni ki de li mi ta cji ob sza rów me tro po li tal nych w ujê ciu wa rian to wym; po ten cjal ne
ob sza ry me tro po li tal ne w Pol sce (pod sta wo wa cha rak te ry sty ka) oraz ogra ni cze nia roz -
wo ju ob sza rów me tro po li tal nych i mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia ich po ten cja ³u spo³ecz -
no-go spo darcze go.

Prze pi sy pro jek tu usta wy o roz wo ju miast, cen trach roz wo ju re gio nal ne go i ob sza -
rach me tro po li tal nych ukie run ko wa ne s¹ na two rze nie me cha ni z mów po zwa la j¹ cych
na utrzy ma nie ró w no wa gi w roz wo ju sie ci miej skiej – po przez wzmoc nie nie stra te gi cz -
nej ro li ob sza rów me tro po li tal nych i je d no cze s n¹ po pra wê atrak cyj no œci ma ³ych i œre d -
nich miast oraz gmin wiej skich. Wzmoc nie nie wiê zi po miê dzy roz wo jem miast
i ob sza rów zur ba ni zo wa nych a roz wo jem s¹ sia du j¹ cych te re nów pod miej skich i wiej -
skich jest prio ry te tem usta wy.

Pro jek to wa na usta wa okreœ la ce le i spo sób pro wa dze nia po li ty ki miej skiej pañ -
stwa. Ja ko jej g³ó wne kie run ki wska zu je stwa rza nie ko rzy stnych wa run ków dla roz wo -
ju miast i ich oto cze nia, w tym cen trów roz wo ju re gio nal ne go, kon tro lê pro ce sów
ur ba ni za cji, zgo d nie z za sa da mi roz wo ju zró wno wa ¿o ne go. Nie zwyk le is tot ne jest tak ¿e 
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uspra wnie nie pro ce sów za rz¹ dza nia w mia stach i na te re nach ag lo me ra cji miej skich,
po przez ko or dy na cjê i kon so li da cjê za rz¹ dza nia du ¿ym mia stem i te re nem sta no -
wi¹ cym je go oto cze nie. Zgo d nie z za ³o ¿e nia mi pro jek tu usta wy, po li ty ka miej ska pañ -
stwa znaj do waæ bê dzie wy raz w usta wach; do ku men tach stra te gi cz nych szczeb la
ogól no pol skie go i re gio nal ne go; pro gra mach ope ra cyj nych; w kon cep cji za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go kra ju, a tak ¿e w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go obe jmu -
j¹ cych re gion i ob sza ry fun kcjo nal ne. Je dno czeœ nie, usta le nia po li ty ki miej skiej
pañ stwa bê d¹ uw zglê dnia ne w to ku prac nad bu d¿e tem pañ stwa.

Wska za ny pro jekt usta wy okreœ la tryb i za sa dy wy zna cza nia ob sza rów me tro po li -
tal nych oraz two rze nia ze spo ³ów me tro po li tal nych. Zgo d nie z nim, wy zna cze nie ob sza -
ru me tro po li tal ne go, po le ga j¹ ce na wska za niu gmin po ³o ¿o nych na te re nie te go
ob sza ru, na stê pu je w dro dze roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów. Usta wa za wie ra de le ga -
cjê usta wo w¹ do two rze nia przez Ra dê Mi ni strów ob sza rów me tropoli tal nych z lu dno -
œci¹ ok. 2 mln osób lub wiê cej przy gê sto œci za lu dnie nia na tym ob sza rze
prze kra cza j¹ cej 200 mie sz kañ ców na 1 km2 (vi de art. 11 pro jek tu).

W oma wia nym pro jek cie wska za no 12 ob sza rów me tro po li tal nych – m.st. War sza -
wa, czter na œcie miast na pra wach po wia tu wspól nie two rz¹ cych me tro po liê gór no œl¹s -
k¹, £ódŸ, Kra ków, trzy mia sta na pra wach po wia tu wspól nie two rz¹ ce me tro po liê
gda ñ sk¹, Wroc ³aw, Po znañ, Byd goszcz i To ruñ, Szcze cin, Lu b lin, Bia ³y stok, Rze szów
(vi de: art. 3 ust 3). Na le ¿y je d nak pod kre œ liæ, ¿e zgo d nie z art. 12 ww. pro jek tu, li cz ba
wska za nych ob sza rów me tro po li tal nych nie jest za mkniê ta, przy spe³ nie niu okre œ lo -
nych kry te riów Ra da Mi ni strów w dro dze roz po rz¹ dze nia mo ¿e roz sze rzyæ sto so wa nie
usta wy na dal sze ag lo me ra cje miej skie i wy zna czyæ (po spe³ nie niu okre œ lo nych wa run -
ków) no we ob sza ry me tro po li tal ne.

Z wy ra za mi sza cun ku
MI NI STER SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na tor Gra ¿y ny Sztark
oraz se na to ra Ja na Ole cha

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!

Dziê ku j¹c Pa nu Mi ni stro wi za od po wiedŸ na mo je oœ wiad cze nie wy g³o -
szo ne na dzie si¹ tym po sie dze niu Se na tu siód mej ka den cji w dniu 24 kwiet -
nia 2008 r. prag nê je dno czeœ nie za u wa ¿yæ, ¿e nie na wszy s t kie mo je
py ta nia uzy s ka ³am od po wiedŸ. Li cz¹c na to, ¿e Pan Mi n i s ter roz wa ¿y je raz
je sz cze i weŸ mie pod uwa gê zg³o szo ne su ge stie i pro po zy cje roz wi¹ zañ, po -
zwa lam so bie za ak cen to waæ po no w nie nie któ re kwe stie.

O fak cie otrzy ma nia œrod ków do dat ko wych w wy so ko œci 2 mi lio nów
925 ty siê cy z³ na kon ser wa cjê i utrzy ma nie urz¹ dzeñ me lio ra cji pod sta wo -
wych zo sta ³am po wia do mio na przez Za cho dnio po mor ski Za rz¹d Me lio ra cji
i Urz¹ dzeñ Wo dnych w Szcze ci nie. Za do wa la j¹ cy jest ró w nie¿ fakt pod jê cia
dzia ³añ w ce lu prze zna cze nia do dat ko wych œrod ków je sz cze w 2008 r. na
utrzy ma nie wód is tot nych dla re gu la cji sto sun ków wo dnych na po trze by
rol ni ctwa oraz kon ser wa cjê urz¹ dzeñ me lio ra cji wo dnych pod sta wo wych.
Je dnak ze wzglê du na d³u go trwa ³e pro ce du ry uru cha mia nia œrod ków
w obo wi¹ zu j¹ cym sta nie pra w nym nie po koiæ mu si fakt, ¿e œrod ki, o któ rych
wspo mi na Pan Mi n i s ter w swo jej od po wie dzi, czy li 60 mi lio nów z³, nie zo sta -
³y je sz cze po dzie lo ne. Wia do mo bo wiem, ¿e pra ce me lio ra cyj ne s¹ ro bo ta mi
se zo no wy mi, a wy ko rzy sta nie przy zna nych œrod ków w póŸ nych mie -
si¹ cach je sien nych jest prak ty cz nie nie mo¿ li we.

Ko lej ny pro b lem to zg³a sza nie po trzeb i pla no wa nie œrod ków na za da nia
zwi¹ za ne z utrzy ma niem urz¹ dzeñ me lio ra cji wo dnych pod sta wo wych i wód is -
tot nych dla re gu la cji sto sun ków wo dnych na po trze by rol ni ctwa re a li zo wa ne
przez mar sza³ ków wo je wództw ja ko za da nia z za kre su ad mi ni stra cji rz¹ do wej
pla no wa ne przez wo je wo dów.

Z in for ma cji uzy s ka nej od be n e fi cjen tów wspo mnia nych œrod ków wy ni ka,
¿e zg³a sza ne kwo ty s¹ kil ka ra zy wy ¿ sze od otrzy my wa nych. Kie ru j¹c do Pa -
na Mi ni stra swo je oœ wiad cze nie mia ³am na uwa dze fakt, ¿e kie ru jê je do oso -
by, któ ra ma is tot ny wp³yw na kon struk cjê bu d¿ e tu pa ñ stwa w tym za kre sie.

Za tem uwa ¿am, ¿e na le ¿y:

– zmie niæ fi lo zo fiê dys po no wa nia œrod ka mi na kon ser wa cjê urz¹ dzeñ me -
lio ra cyj nych, aby w mo¿ li wie naj kró t szym cza sie uru cho miæ ich mak sy mal n¹
iloœæ, bo cho dzi o to, aby nie sta wiaæ za rz¹ dów me lio ra cji przed ko nie cz no œci¹ 
zle ca nia ro bót kon ser wa cyj nych w okre sie li s to pad–gru dzieñ;

– przy two rze niu bu d¿e tu przy sz³o ro cz ne go, jak i bu d¿e tów na la ta na stê p -
ne za ³o ¿yæ suk ce sy wny wzrost œrod ków kie ro wa nych na kon ser wa cjê
urz¹ dzeñ me lio ra cyj nych, tak aby do ro ku 2015 dojœæ do za spo ko je nia zg³a -
sza nych po trzeb w 100%;

– roz wa ¿yæ ko nie cz noœæ zmian w obo wi¹ zu j¹ cym sta nie pra w nym, tak
aby by ³a mo¿ li woœæ ob ci¹ ¿a nia finansowego od no sz¹ cych ko rzy œci z te re nów 
rol nych od wa dnia nych me cha ni cz nie i skie ro wa nia tych œrod ków na po trze -
by utrzy ma nia sta cji pomp;

– roz wa ¿yæ mo¿ li woœæ wpro wa dze nia op ³at za wo dê wy ko rzy sty wa n¹ do 
pro duk cji ry bac kiej, cho dzi o ho dow lê ryb ³o so sio wa tych, na przy k³ad wzo -
rem Da nii, co zna cz nie po pra wi bu d¿e ty sa mo rz¹ dów wo je wództw na re a li -
za cjê wspo mnia nych za dañ.

Ko lej na kwe stia do ty czy po dzia ³u œrod ków na dzia ³a nie „Po pra wia nie
i roz wi ja nie in fra struk tu ry zwi¹ za nej z roz wo jem i do sto so wa niem rol ni ctwa
i leœ ni ctwa"”– sche mat II „Go spo da ro wa nie rol ni czy mi za so ba mi wo dny mi”
ob jê te Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013.

Pod trzy mu jê mo j¹ po prze d ni¹ pro po zy cjê, aby uw zglê dniæ syn te ty cz ny
mier nik po dzia ³u œrod ków w na stê pu j¹ cych pro por cjach:

– me lio ra cje szcze gó ³o we – 15% pu li œrod ków;
– cie ki na tu ral ne i wa ³y – 60% pu li œrod ków;
– sta cje pomp – 15% pu li œrod ków;
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– ma ³a re ten cja – 10% pu li œrod ków.
Tak przy jê te wskaŸ ni ki bê d¹ wskaŸ ni ka mi obiek ty wny mi i bê d¹ mia ³y

od zwier cied le nie we wcze œ niej szym dzia ³a niu pro gra mo wym w la tach
2004–2006.

W od po wie dzi Pa na Mi ni stra na mo je oœ wiad cze nie z dnia 24 kwiet nia bie -
¿¹ ce go ro ku nie zna laz ³am ró w nie¿ od po wie dzi na py ta nie, czy za da nia o cha -
rak te rze prze ciw po wo dzio wym, pla no wa ne przez za rz¹ dy me lio ra cji do
re a li za cji na rze kach, ka na ³ach, wa ³ach itd. ujê tych w ewi den cji w tych ¿e za -
rz¹ dach, wpi su j¹ siê w PROW na la ta 2007–2013.

Pa nie Mi ni strze, bar dzo pro szê o po no w ne prze a na li zo wa nie zg³o szo nych
uwag i pro po zy cji. Ze wzglê du na zna cze nie po ru sza nych kwe stii dla wci¹¿ za -
gro ¿o ne go po wo dzia mi i pod to pie nia mi wo je wó dz twa za cho dnio po mor skie go
zwra cam siê do Pa na o pil ne pod jê cie dzia ³añ we wska za nych prze ze mnie
spra wach.

Z po wa ¿a niem
Gra ¿y na Sztark
Jan Olech

Od po wie dŸ

War sza wa, 2008.07.25

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Pa nie Mar sza³ ku!
W od po wie dzi na pi s mo znak: BPS/DSK-043-595/08 z dnia 3 lip ca 2008 r., przy

któ rym zo sta³ prze s³a ny tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa ni¹ Se na tor Gra ¿y nê
Sztark oraz Pa na Se na to ra Ja na Ole cha w spra wie œrod ków na fi nan so wa nie ko sz tów
utrzy ma nia urz¹ dzeñ me lio ra cji wo d nych pod sta wo wych i na in we sty cje z za kre su me -
lio ra cji wo d nych w wo je wó dz twie za cho d nio po mor skim oraz w na wi¹ za niu do pis ma
z dnia 23 ma ja 2008 r. znak: GZ mw 513-13/08, przed sta wiam do dat ko we wy ja œ nie nia 
w po wy ¿ szej spra wie.

W dniu 27 czer w ca 2008 r. Ko mi sja Fi nan sów Pu b li cz nych po zy ty w nie za o pi nio wa -
³a wnio sek Mi ni stra Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi o zmia nê prze zna cze nia czê œci re zer wy
ce lo wej za pla no wa nej w bu d¿ e cie pa ñ stwa na ubez pie cze nie up raw rol nych i zwie rz¹t
go spo dar skich oraz prze ka za nie do dat ko wych œrod ków w wy so ko œci 60 mln z³ na
utrzy ma nie urz¹ dzeñ me lio ra cji wo d nych pod sta wo wych. Pi s mem z dnia 11.07.2008 r. 
po in for mo wa ³em wo je wo dów oraz mar sza³ ków wo je wództw o po dzia le ww. œrod ków.
Dla wo je wó dz twa za cho d nio po mor skie go zo sta ³a prze wi dzia na naj wy ¿ sza kwo ta w wy -
so ko œci 5 975 tys. z³.

Od no sz¹c siê zaœ do po ru sza nych w oœ wiad cze niu jw. za ga dnieñ do ty cz¹ cych dys -
po no wa nia œrod ka mi na utrzy ma nie urz¹ dzeñ me lio ra cji wo d nych pod sta wo wych
i wód is tot nych dla re gu la cji sto sun ków wo d nych na po trze by rol ni c twa po no w nie wy -
ja œ niam, ¿e pod sta wo wym Ÿród ³em fi nan so wa nia za dañ w tym za kre sie s¹ bu d¿ e ty wo -
je wo dów. Je dy nym in stru men tem po zwa la j¹ cym Mi ni stro wi Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi
od dzia ³y waæ na po pra wê utrzy ma nia wód is tot nych dla re gu la cji sto sun ków wo d nych
na po trze by rol ni c twa i urz¹ dzeñ me lio ra cji wo d nych pod sta wo wych s¹ œrod ki re zer wy
ce lo wej bu d¿ e tu pa ñ stwa.

Zg³o szo ne w oœ wiad cze niu z dnia 26 czer wca 2008 r. pro po zy cje, od no sz¹ ce siê do
mo¿ li wo œci ob ci¹ ¿a nia fi nan so we go osób od no sz¹ cych ko rzy œci z te re nów rol nych od -
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wa dnia nych me cha ni cz nie i skie ro wa nia tych œrod ków na po trze by utrzy ma nia sta cji
pomp, s¹ je d nym z za ga dnieñ roz pa try wa nych przy pra cach nad ak tua li za cj¹ „Stra te -
gii gospo dar ki wo dnej”, koor dy no wa nych przez Mi ni ster stwo Œro do wis ka. Wœród pro -
po no wa nych kie run ków dzia ³añ za k³a da siê stop nio we od ci¹ ¿a nie bu d¿e tu Pañ stwa
z fi nan so wa nia go spo dar ki wo dnej i d¹ ¿e nie do fi nan so wa nia przed siêw ziêæ zwi¹ za -
nych z ko rzy sta niem z wód, ochro n¹ wód oraz ochro n¹ przed skut ka mi po wo dzi,
przede wszy s t kim przez u¿y t ko wni ków.

W spra wie zmian przy jê tych kry te riów i za sad po dzia ³u œrod ków na dzia ³a nie „Po -
pra wia nie i roz wi ja nie in fra struk tu ry zwi¹ za nej z roz wo jem i do sto so wa niem rol ni ctwa
i leœ nictwa” –  sche mat II „Go spo da ro wa nie rol ni czy mi za so ba mi wo dnym” ob jê te Pro -
gra mem Roz wo ju Obsza rów Wiej skich na la ta 2007–2013, up rzej mie wy jaœ niam, i¿
przy jê ty wskaŸ nik po dzia ³u œrod ków po miê dzy wo je wó dz twa, zo sta³ uz na ny przez gru -
pê ro bo cz¹ przy Kon wen cie Mar sza³ ków za naj bar dziej op ty mal ny dla wszy s t kich wo je -
wództw. Uz na no, ¿e jest to je dno czeœ nie pro po zy cja kom pro mi so wa, wy cho dz¹ ca
na prze ciw ocze ki wa niom be ne fi cjen tów.

Uchwa ³a nr 9 Ko mi te tu Mo ni to ru j¹ ce go w spra wie przy jê cia kry te riów i za sad po -
dzia ³u œrod ków pu b li cz nych PROW 2007–2013 po miê dzy wo je wó dz twa na opi sa ne wy -
¿ ej dzia ³a nie, zo sta ³a pod pi sa na w dniu 26.10.2007 r., wo bec bra ku uwag do jej
pro jek tu, prze s³a ne go do po szcze gól nych wo je wództw przy piœ mie znak:
ROW/km/mz-823/4182/07 z dnia 28.09.2007 r.

Ogól ne po trze by w za kre sie me lio ra cji i ochro ny prze ciw po wo dzio wej, wg sza cun -
ków mar sza³ ków wo je wództw wy no sz¹ oko ³o 1 600 mln eu ro, dla te go te¿ Mi ni ster Rol -
ni c twa i Roz wo ju Wsi zwiê k szy³ iloœæ œrod ków na to dzia ³a nie z pier wot nie za k³a d a nych
350 mln z³ do 440 mln eu ro. Mi mo to kwo ta ta na dal jest zna cz nie ni¿ sza od po trzeb
okre œ lo nych przez mar sza³ ków wo je wództw. Sto pieñ za spo ko je nia po trzeb wo je wó dz -
twa za cho d nio po mor skie go nie od bie ga za tem od po zo sta ³ych wo je wództw.

Za pro po no wa na zmia na przy jê te go spo so bu po dzia ³u œrod ków oz na cza ³a by zni sz -
cze nie wy pra co wa ne go wspól nie, z wiel kim tru dem, kom pro mi su w tej spra wie, co na
obe c nym eta pie wy da je siê nie za sa d ne. Zwiê k sze nie fun du szy na re a li za cjê za dañ
zwi¹ za nych z go spo dar k¹ wo dn¹ bê dzie mo ¿ li we po ro ku 2010, zgo d nie z za pro po no -
wa ny mi za ³o ¿e nia mi zmian w prze pi sach Wspól no ty, w ra mach obo wi¹z ko wej mo du la -
cji po dzia ³u œrod ków prze zna czo nych na Wspól n¹ Po li ty kê Rol n¹.

Po nad to wy jaœ niam, ¿e za da nia o cha rak te rze prze ciw po wo dzio wym, ta kie jak
m.in. bu do wa lub re mont urz¹ dzeñ me lio ra cji wo dnych s³u ¿¹ cych do re ten cjo no wa nia
i re gu la cji po zio mu wód, a tak ¿e pro jek ty z za kre su po pra wy ochro ny prze ciw po wo -
dzio wej u¿yt ków rol nych, ujê te zo sta ³y w sche ma cie II “Go spo da ro wanie rol ni czy mi za -
so ba mi wo dny mi” w ra mach dzia ³a nia ”Po pra wia nie i roz wi ja nie in fra struk tu ry
zwi¹ za nej z roz wo jem i dostoso wa niem rol ni ctwa i leœ ni ctwa”, za warte go w Osi 1 PROW 
na la ta 2007–2013: „Po pra wa kon ku ren cyjno œci sek to ra rol ne go i leœ ne go”.

Za da nia in we sty cyj ne z za kre su go spo dar ki wo d nej i ochro ny prze ciw po wo dzio wej
mo g¹ byæ ró w nie¿ re a li zo wa ne w ra mach Re gio nal nych Pro gra mów Ope ra cyj nych oraz
Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Œro do wi s ko.

Je d no cze œ nie pra g nê za u wa ¿yæ, ¿e w ra mach ww. Pro gra mów, wspó³ fi nan so wa -
nych ze œrod ków unij nych, nie mo g¹ byæ re a li zo wa ne za da nia z za kre su utrzy ma nia
urz¹ dzeñ me lio ra cyj nych.

Wy ra ¿am na dzie jê, ¿e pod czas prac nad przy sz³o ro cz nym bu d¿ e tem Pa ñ stwa bê dê
móg³ li czyæ ze stro ny Po s³ów i Se na to rów, na wspar cie mo ich sta rañ o zna cz ne zwiê k -
sze nie przy dzie la nej mi re zer wy na bie ¿¹ ce utrzy ma nie urz¹ dzeñ wod no-me lio ra cyj -
nych, gdy¿ tyl ko wte dy sy tu a cja w za kre sie utrzy ma nia tych urz¹ dzeñ mo ¿e ulec
wy ra Ÿ nej po pra wie.

Z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Ka zi mierz Ploc ke
Sekretarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci,
pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwró ci³ siê do mnie o po moc pan Sta ni s³aw W., któ ry mi mo wy ro ku S¹ du

Re jo no we go w Ra dom sku, wy da ne go w imie niu Rze czy po spo li tej Pol skiej,
z dnia 29 lu te go 2007 r., syg na tu ra akt VI Cupr 18/07, nie mo ¿e wy eg zek wo -
waæ za s¹ dzo nych mu na le¿ no œci. Od po nad ro ku ko mor nik s¹ do wy Re wi ru II
przy S¹ dzie Re jo no wym w Ra dom sku nie po tra fi do ko naæ eg ze ku cji na le¿ no -
œci. Z opi su spra wy wy ni ka, ¿e ko mor nik wy ko nu je swo je czyn no œci opie sza le
i nie sku te cz nie. Po mi mo dwóch skarg, z dnia 21 kwiet nia 2008 r. i 4 czer wca
2008 r., sy tua cja nie uleg ³a zmia nie. Ko mor nik wy zna czy³ dwie li cy ta cje ru cho -
mo œci d³u¿ ni ka, któ re nie do sz³y do skut ku, syg na tu ra akt II KM 1642/07.

W zwi¹z ku z opi sa n¹ spra w¹ chcia³ bym za py taæ pa na mi ni stra, dla cze go 
w przy pad ku, gdy is t nie j¹ ru cho mo œci na po kry cie d³u gu – co wiê cej, ich war -
toœæ zna cz nie go prze kra cza – wy eg zek wo wa nie wie rzy tel no œci trwa tak d³u -
go. Po nad to py tam, dla cze go ko mor nik nie za bez pie czy³ kon ta d³u¿ ni ka, na
któ re wp³y wa j¹ œrod ki pie niê¿ ne, na przy k³ad do p³a ty, wy ni ka j¹ ce z bie ¿¹ cej
dzia ³al no œci. Dla cze go po mi mo wy gra ne go pro ce su pan Sta ni s³aw W. po no si
dal sze ko sz ty eg ze ku cji, mam na myœ li op ³a ty s¹ do we? Co wiê cej, w chwi li
obe c nej ko mor nik wzy wa wie rzy cie la do ui sz cze nia wp³a ty w wy so ko œci
dwu kro t nej war to œci d³u gu, by mog ³o na st¹ piæ prze jê cie ru cho mo œci za d³ug.
Czy sy tua cja wie rzy cie la ju¿ i tak nie jest trud na?

Zwra cam siê do pa na mi ni stra z pro œb¹ o zba da nie spra wy i uw zglê dnie -
nie nie tyl ko trud nej sy tua cji d³u¿ ni ka, ale te¿ je sz cze trud niej szej w tym przy -
pad ku sy tua cji wie rzy cie la.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

Od po wie dŸ
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

War sza wa, 5 sier pnia 2008 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w na Pa ni Mar sza ³ek,
w na wi¹ za niu do pi s ma Pa ni Mar sza ³ek z dnia 3 lip ca 2008 r., przy któ rym przed -

sta wio no tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go
pod czas 14. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 26 czer w ca 2008 r.,
up rzej mie przed sta wiam co na stê pu je.

Od no sz¹c siê do pod nie sio ne go, w wy ¿ ej wska za nym oœ wiad cze niu, za ga d nie nia do -
tycz¹cego nie wy eg ze k wo wa nia przez ko mor ni ka s¹ do we go za s¹ dzo ne go na rzecz wie rzy -
cie la œwiad cze nia pie niê ¿ ne go, stwier dziæ na le ¿y, i¿ sto so w nie do tre œci art. 797 usta wy
z dnia 17 li s to pa da 1964 r. – Ko deks po stê po wa nia cy wil ne go (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz.
298 z póŸn. zm.) to wie rzy ciel, któ ry wszczy na po stê po wa nie eg ze ku cyj ne obo wi¹ za ny jest
wska zaæ œwiad cze nie, któ re ma zo staæ spe³ nio ne oraz sp o sób eg ze ku cji. Pod kre œ le nia wy -
ma ga, i¿ okre œ le nie przez wie rzy cie la spo so bu eg ze ku cji jest dla or ga nu eg ze ku cyj ne go
wi¹ ¿¹ ce, co oz na cza, i¿ nie jest do pu sz czal ne pro wa dze nie eg ze ku cji ze sk³a d ni ków ma j¹t -
ku d³u¿ ni ka nie wska za nych we wnio s ku o wsz czê cie po stê po wa nia eg ze ku cyj ne go. Za u -
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wa ¿yæ na le ¿y, i¿ do wie rzy cie la na le ¿y ini cja ty wa w za kre sie wy bo ru spo so bu
prze pro wa dze nia po stê po wa nia eg ze ku cyj ne go. Co do za sa dy or gan eg ze ku cyj ny nie ma
obo wi¹z ku po de j mo wa nia ja kich kol wiek czyn no œci w za kre sie po szu ki wa nia ma j¹t ku
d³u¿ ni ka. Wy j¹ tek sta no wi¹ przyk³ad o wo prze pi sy art. 1081 i na stê p ne Ko dek su po stê po -
wa nia cy wil ne go do ty cz¹ ce eg ze ku cji œwiad czeñ ali men ta cyj nych, na ka zu j¹ ce ko mor ni ko -
wi z urzê du prze pro wa dziæ do cho dze nie w ce lu usta le nia za ro b k ów i sta nu ma j¹t ko we go
d³u¿ ni ka. Po nad to sto so w nie do tre œci art. 7971 Ko dek su po stê po wa nia cy wil ne go wie rzy -
ciel mo ¿e zle ciæ ko mor ni ko wi po szu ki wa nie za wy na gro dze niem ma j¹t ku d³u¿ ni ka. Wska -
za na po wy ¿ ej in sty tu cja je dy nie po twier dza za sa dê nie p o dej mo wa nia przez ko mor ni ka
z urzê du czyn no œci zmie rza j¹ cych do usta le nia sta nu ma j¹tko we go d³u¿ ni ka.

Na stê p nie wska zaæ na le ¿y, i¿ ko mor nik s¹ do wy ma obo wi¹ zek re a li zo wa nia prawi d³owo
z³o ¿o ne go wnios ku o wszczê cie po stê po wa nia eg ze ku cyj ne go po przez po de jmo wa nie wszel -
kich czyn no œci pro ce so wych zmie rza j¹ cych do wy eg zek wo wa nia ro sz cze nia. Wo bec po wy ¿ -
sze go w przy pad ku, gdy wie rzy ciel z³o ¿y wnio sek o wszczê cie po stê po wa nia egzeku cyjnego
z ra chun ku ban ko we go d³u¿ ni ka, ko mor nik ma obo wi¹ zek pro wa dze nia eg ze ku cji sto so wnie
do tre œci prze pi sów art. 889–994 Ko dek su po stê po wa nia cy wil ne go re gu lu j¹ cych za spo ko -
je nie œwiad cze nia ze œrod ków zgro ma dzo nych na ra chun ku ban ko wym. Ko mor nik na pod -
sta wie te go wnios ku nie mo ¿e na to miast pro wa dziæ eg ze ku cji np. z nie ru cho mo œci.

W dal szej ko lej no œci na le ¿y pod kre œ liæ, i¿ ko mor nik w to ku pro wa dzo ne go po stê po -
wa nia eg ze ku cyj ne go nie ma wp³y wu na nie sku te cz noœæ eg ze ku cji, któ rej przy czy n¹
jest bez sku tecz noœæ li cy ta cji ru cho mo œci. Teo re ty cz nie bo wiem mo ¿e za is t nieæ sy tu a -
cja, w któ rej po mi mo, i¿ d³u¿ nik po sia da ru cho mo œci prze wy ¿ sza j¹ ce war to œci¹ eg ze k -
wo wa ne ro sz cze nie, eg ze ku cja oka zu je siê nie sku te cz na z po wo du bra ku chêt nych do
ich na by cia w try bie li cy ta cji pu b li cz nej.

Od no sz¹c siê do ko lej nej kwe stii za sy g na li zo wa nej w wy ¿ ej wska za nym oœ wiad cze -
niu pod nie œæ na le ¿y, i¿ sto so w nie do tre œci art. 877 Ko dek su po stê po wa nia cy wil ne go
w sy tu a cji, gdy dru ga li cy ta cja ru cho mo œci nie do sz³a do skut ku, wie rzy cie lo wi w ci¹ gu 
dwóch ty go dni od otrzy ma nia za wia do mie nia ko mor ni ka przy s³u gu je pra wo prze jê cia
ru cho mo œci na w³a snoœæ za ce nê nie ni¿ sz¹ od ce ny wy wo ³a nia. Przy czym wie rzy ciel,
któ ry za de k la ru je przejê cie ru cho mo œci na w³a s noœæ, po do b nie jak po ten cjal ny na byw -
ca, ma obo wi¹ zek ui sz cze nia ce ny na by cia. W przy pad ku zaœ, gdy na byw ca jest je dy -
nym wie rzy cie lem eg ze k wu j¹ cym al bo je ¿e li ce na na by cia wy star cza na za spo ko je nie
wszy s t kich wie rzy cie li eg ze k wu j¹ cych i kosz tów eg ze ku cji, wie rzy ciel ma mo ¿ li woœæ za -
li cze nia swo jej eg ze k wo wa nej wie rzy tel no œci na ce nê na by cia.

Nie za le ¿ nie od po wy ¿ ej wska za nych roz wi¹ zañ pro ce du ral nych przy jê tych na grun -
cie Ko dek su po stê po wa nia cy wil ne go na le ¿y pod kre œ liæ, i¿ ucze st ni kom po stê po wa nia
eg ze ku cyj ne go przy s³u gu je skar ga na czyn no œci eg ze ku cyj ne po de j mo wa ne przez ko -
mor ni ka. In sty tu cja skar gi do ty czy ta k ¿e za nie cha nia przez ko mor ni ka do ko na nia
czyn no œci. Pod kre œ le nia wy ma ga, i¿ sto so w nie tre œci art. 3 usta wy z dnia 29 sier p nia
1997 r. o ko mor ni kach s¹ do wych i eg ze ku cji (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191
z póŸn. zm.), ko mor nik przy wy ko ny wa niu czyn no œci pod le ga tyl ko usta wom oraz orze -
cze niom s¹ du. Tyl ko s¹d, w ra mach kon tro li me ry to ry cz nej, w³a dny jest uchy laæ lub
zmie niaæ czyn no œci eg ze ku cyj ne s¹ dów i ko mor ni ków. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, o ile
w oce nie ucze st ni ka po stê po wa nia eg ze ku cyj ne go ko mor nik po de j mu je czyn no œci eg -
ze ku cyj ne w po stê po wa niu eg ze ku cyj nym w spo sób wa d li wy, przy s³u gu je mu, sto so w -
nie do tre œci art. 767 § 1 Ko dek su po stê po wa nia cy wil ne go, pra wo wnie sie nia skar gi na 
czyn no œci eg ze ku cyj ne pod jê te przez ko mor ni ka. Skar gê na czyn no œci ko mor ni ka wno -
si siê do w³a œci we go s¹ du re jo no we go.

Kon klu du j¹c – stwier dziæ na le ¿y, ¿e o wy bo rze sk³a d ni ków ma j¹t ku d³u¿ ni ka, do
któ rych kie ro wa na jest eg ze ku cja, de cy du je co do za sa dy wie rzy ciel, ko mor nik nie od -
po wia da za bez sku te cz noœæ eg ze ku cji spo wo do wa n¹ bra kiem ma j¹t ku d³u¿ ni ka, zaœ
obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy pra wa prze wi du j¹ œrod ki ob ro ny przed nie zgo d nym z pra wem
lub opie sza ³ym dzia ³aniem ko mor ni ków.

Se kre tarz Sta nu
Ma rian Ci chosz
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Oce nia nie jest wa¿ nym ele men tem pro ce su ucze nia siê. Po win no wska -

zy waæ, co jest naj wa¿ niej sze dla u cz nia w tym pro ce sie, wspie raæ i mo ty wo -
waæ go do dal szej pra cy. Z li cz nych spot kañ i roz mów, któ re od by ³em, oraz
in for ma cji, ja kie do mnie do cie ra j¹, ja s no wy ni ka, ¿e w pol skim sy s te mie
kszta³ ce nia bra ku je je dno zna cz nie okreœ lo ne go kry te rium oce ny osi¹g niêæ
dy dak ty cz nych u cz niów. A prze cie¿ œre dnia ocen w 50% de cy du je o przy jê ciu
do szko ³y gim naz jal nej i œre dniej. W tym mo men cie zna cze nie i wa ga kry te -
rium oce ny ja ko je d ne go z naj is tot niej szych ele men tów de cy du j¹ cych o war -
to œci wy sta wia nych u cz niom ocen jest nie ba ga tel na. Wska zu je siê, ¿e
zja wis ko zmien no œci ocen szkol nych jest zwi¹ za ne z do bo rem kry te riów oce -
ny do ko na nym przez oce nia j¹ ce go u cz nia na u czy cie la.

Czyn no œciom oce nia nia u cz niów to wa rzy sz¹ pro ce sy we wnê trz ne, w pe w -
nym stop niu nie do stêp ne œwia do mo œci oso by oce nia nej i oce nia j¹ cej. Kry te rium
oce ny mo ¿e do braæ na u czy cie l w pe³ ni œwia do mie i zgo d nie z ce la mi kszta³ ce nia.
Kry te rium mo ¿e te¿ zo staæ do bra ne œwia do mie, ale nie zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cy -
mi w pro gra mie na u cza nia i wy cho wa nia, zgo d nie na to miast z oso bi stym sy s te -
mem ak sjo lo gi cz nym oce nia j¹ ce go. Mo¿ li we s¹ te¿ sy tua cje, w któ rych
na u czy ciel oce nia u cz niów, sto su j¹c kry te ria, któ rych sam nie jest w pe³ ni œwia -
do my. Po s³u gu je siê wte dy w³a s ny mi su biek ty wny mi hie rar chia mi sk³a dni ków
przed mio tu oce ny. W ten spo sób roz wi ja siê zja wis ko ukry te go pro gra mu oce nia -
nia, któ ry nie ja ko wy pie ra pro gram ja wny.

Oka zu je siê wiêc, ¿e sto so wa ne przez na u czy cie li kry te ria oce nia nia osi¹g niêæ 
dy dak ty cz nych s¹ re zul ta tem mo dy fi ka cji kry te riów za le ca nych i de kla ro wa nych
ofi cjal nie, ma j¹ cha rak ter zró¿ ni co wa ny, za le¿ ny od in dy wi dual nych pre fe ren cji
i w spo sób zde cy do wa ny za le ¿¹ od sy tua cji. Co wiê cej, zda rza siê, ¿e na u czy cie le
wy sta wia j¹c oce ny swoim u cz niom bio r¹ pod uwa gê ta kie kry te ria jak p³eæ u cz -
nia, opi niê o je go zdol no œciach i osi¹g niê ciach z in nych przed mio tów, opi nie o u cz -
niu, sym pa tie oso bi ste, kon tak ty to wa rzys kie z ro dzi ca mi u cz niów itp. Du ¿y
wp³yw na prze bieg oce nia nia ma j¹ te¿ ocze ki wa nia na u czy cie la w sto sun ku do
da ne go u cz nia.

W zwi¹z ku z za is t nie niem opi sa nej, nie zwyk le trud nej sy tua cji chcia³ bym 
wy jaœ niæ kil ka kwe stii:

Pier w sza, z in for ma cji, ja kie uzy s ka ³em, mi ni ster stwo pro wa dzi ³o ba da nia
za le ¿ no œci po miê dzy wy ni ka mi te stu gim na z jal ne go a wy ni ka mi eg za mi nu ma -
tu ral ne go oraz po miê dzy oce na mi a wy ni ka mi ty ch ¿e te stów. Czy uzy s ka ne
wy ni ki po twier dzi ³y wiê k sze od zwier cie d le nie po sia da nej przez u cz niów wie -
dzy w wy ni kach te st ów czy te¿ uzy s ka nych w pro ce sie kszta³ ce nia oce nach?

Dru ga, czy mi ni ster stwo pro wa dzi stu dia po ró wnaw cze ocen osi¹g niê -
tych przez u cz niów z wy ni ka mi uzy s ka ny mi na te stach koñ co wych? Z in for -
ma cji, ja kie do mnie do cie ra j¹, oce ny na za koñ cze nie szko ³y pod sta wo wej lub 
gim naz jum s¹ do sto so wa ne do wy ni ków eg za mi nów.

Trze cia, czy nie za cho dzi oba wa, ¿e nie ja s ne kry te ria oce nia nia po wo du -
j¹, ¿e u cz nio wie s³ab si z lep szych szkó³ ma j¹ mniej sze szan se na przy jê cie do
re no mo wa nej szko ³y ni¿ do brzy u cz nio wie ze szkó³ s³ab szych, przy za ³o ¿e -
niu, ¿e uzy s ka j¹ po do b ny re zul tat na te stach koñ co wych?

Czwar ta, pro szê o wy jaœ nie nie za sa dno œci prze pro wa dza nia je dno li tych
te stów koñ co wych bez ja s nych, je dno li tych kry te riów oce ny osi¹g niêæ dy dak -
ty cz nych u cz niów. Obe c nie kry te ria ró¿ ni¹ siê nie tyl ko po miê dzy szko ³a mi,
ale wy stê pu j¹ te¿ przy pad ki roz bie¿ nych kry te riów w ró wno leg ³ych kla sach
w tej sa mej szko le. Po tem u cz nio wie pi sz¹ je den, iden ty cz ny test w ca ³ym
kra ju, a oce ny za ró wno z te stu, jak i koñ co we – nie po ró wny wal ne ze wzglê du
na ró¿ ne kry te ria oce nia nia – s¹ wa run kiem przy jê cia lub nie przy jê cia u cz nia
do szko ³y gim naz jal nej lub œre dniej.

Pi¹ ta, czy mi ni ster stwo roz wa ¿a wpro wa dze nie, a je œ li tak, to na ja kich
za sa dach, je dno li te go sy s te mu oce ny w ca ³ym kra ju, tak by by ³a ona traf na
i w pe³ ni re pre zen to wa ³a osi¹g niê cia dy dak ty cz ne u cz niów?
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Op ra co wa nie kry te riów oce nia nia wp³y nie na rze tel noœæ i obiek ty wizm
ocen na u czy ciel skich. Oce nia nie u cz niów po win no byæ czyn no œci¹ jak naj bar -
dziej za pla no wa n¹ i kon tro lo wa n¹. Gwa ran cjê obiek ty wiz mu ocen zwiêk sza
rze tel ny i traf ny po miar ba da nych osi¹g niêæ. Pre cyz ja po mia ru dy dak ty cz ne -
go po zwa la unik n¹æ wie lu b³ê dów, cha rak te ry sty cz nych dla oce nia nia na u -
czy ciel skie go, szcze gól nie w do bo rze kry te rium oce ny. W pol skich szko ³ach
bra ku je re je stru kry te riów sto so wa nych w oce nia niu u cz niów, a oso bi sty
udzia³ na u czy cie la w do bo rze kry te rium oce ny dy dak ty cz nej u cz nia jest zbyt
zna cz¹ cy.

Pro szê Pa ni¹ Mi n i s ter o wy jaœ nie nie tych nie zwyk le is tot nych kwe stii i roz -
wi¹ za nie opi sa ne go pro ble mu.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

Od po wie dŸ

War sza wa, 2008.07.21

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze ka za ne pi s mem BPS/DSK-043-629/08 z dnia 26 czer w ca

2008 ro ku oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go
w spra wie bra ku w pol skim sy s te mie kszta³ ce nia je d no zna cz nie okre œ lo ne go kry te rium 
oce ny osi¹g niêæ dy dak ty cz nych u cz niów up rzej mie wy ja œ niam, co na stê pu je:

Je d n¹ z pod sta wo wych form mo ni to ro wa nia ja ko œci sy s te mu edu ka cji w ska li kra -
ju jest sy s tem eg za mi nów ze wnê trz nych. Ce lem wpro wa dze nia eg za mi nów ze wnê trz -
nych by ³o stwo rze nie wa run ków s³u ¿¹ cych sy s te ma ty cz ne mu roz poz na wa niu
i mo ni to ro wa niu, w ska li ogól no pol skiej i we d³ug je dna ko wych kry te riów (stan dar dów
wy ma gañ), efek ty wno œci na u cza nia na da nym eta pie edu ka cyj nym w od nie sie niu do
pra cy sa mej szko ³y oraz w od nie sie niu do wia do mo œci i umie jêt no œci na by tych przez u cz -
niów. Sy s tem op ra co wy wa nia wy ni ków eg za mi nów ze wnê trz nych, jak te¿ ko mu ni ko -
wa nie wy ni ków ule ga j¹ ci¹g ³ym zmia nom, s¹ uspra wnia ne i do sko na lo ne.

Na le ¿y nad mie niæ, ¿e mo ¿ li woœæ ko rzy sta nia ze œr od k ów z fun du szy eu ro pej skich,
przede wszy s t kim z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo ³e cz ne go, po zwo li ³a na re a li za cjê sze re gu 
pro je k tów, któ ry ch ce lem by ³o pod no sze nie ja ko œci kszta³ ce nia. I tak np. Cen tral na Ko mi -
sja Eg za mi na cyj na w okre sie pro gra mo wa nia 2004–2006 re a li zo wa ³a pro jek ty do ty cz¹ ce
ba da nia wy ni ków eg za mi nów ze w nê trz nych oraz pu b li ka cji ma te ria ³ów o eg za mi nach ze -
w nê trz nych dla u c z niów. G³ó w n ym ce lem pr o jek tów by ³o roz po z na nie ro li, ja k¹ wy ni ki eg -
za mi nów ze w nê trz nych pe³ ni¹ w ewa lu a cji osi¹g niêæ edu ka cyj nych u cz ni ów.

Po wsze ch ne i obo wi¹z ko we eg za mi ny ze w nê trz ne po zwa la j¹ na po ró w na nie osi¹g -
niêæ u cz niów da nej szko ³y z osi¹g niê cia mi u cz niów in nych szkó³. Ana li za wy ni ków eg -
za mi nów po zwa la oce niæ, jak gim na z ja li œ ci i ma tu rzy œci, któ rzy przy st¹ pi li do
eg za mi nów, opa no wa li umie jêt no œci za war te w stan dar dach wy ma gañ eg za mi na cyj -
nych. Wy ni ka mi eg za mi nów za in te re so wa ni s¹ nie tyl ko u cz nio wie i ich ro dzi ce, na u -
czy cie le i dy rek to rzy szkó³, ale ró w nie¿ or ga ny nad zo ru j¹ ce pra cê me ry to ry cz n¹ szkó³
i pro wa dz¹ ce szko ³y. Wy ni ki eg za mi nów ze w nê trz nych na pro gach edu ka cyj nych gro -
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ma dzo ne w ba zach da nych przez ko lej ne la ta sta no wi¹ cen ny ma te ria³ em pi ry cz ny
przy dat ny do sy s te ma ty cz nej ewa lu a cji fun k cjo no wa nia sy s te mu edu ka cji. Po ma ga j¹
we ry fi ko waæ pro gra my na u cza nia i sprzy ja j¹ wpro wa dza niu sku te cz niej szych me tod
na u cza nia, a ta k ¿e po pra wia j¹ ja koœæ kszta³ ce nia.

Nie w¹t pli wie is tot n¹ kwe sti¹ do ty cz¹ c¹ sy s te mu oce nia nia osi¹g niêæ u cz niów jest
wp³yw ro cz nych ocen kla sy fi ka cyj nych na wy ni ki pro ce su re kru ta cji ab sol wen tów
szkó³ pod sta wo wych lub gim na z jum.

Kry te ria i za sa dy re kru ta cji okreœ lo ne zo sta ³y w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Edu ka cji
Na ro do wej i Spor tu z 20 lu te go 2004 r. w spra wie wa run ków i try bu przy jmo wa nia u cz -
niów do szkó³ pub li cz nych oraz prze cho dze nia z je d nych ty pów szkó³ do in nych (Dz. U.
Nr 26, poz. 232 z póŸn. zm.). Zgo d nie z prze pi sa mi roz po rz¹ dze nia, kry te ria re kru ta cji
po win ny byæ pre cy zyj nie za pi sa ne w sta tu cie szko ³y.

Za sa dy re kru ta cji do gim na z jum nie bu dz¹ kon tro wer sji, bo wiem w zde cy do wa nej
czê œci do kla sy I przy j mu je siê z urzê du ab sol wen tów szkó³ pod sta wo wych za mie sz ka -
³ych w ob wo dzie da ne go gim na z jum. Na to miast spo sób prze li cza nia na pun k ty re kru -
ta cyj ne kry te riów, za pi sa nych w sta tu cie szko ³y, de cy du j¹ cych o przy jê ciu kan dy da tów 
do kla sy I szkó³ po nad gim na zjal nych, usta la – we wspó³ pra cy z dy rek to ra mi szkó³ po -
nad gim na z jal nych – ku ra tor oœ wia ty.

Jak wy ni ka z prze pi sów § 3 i § 4 roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 
30 kwiet nia 2007 r. w spra wie wa run ków i spo so bu oce nia nia, kla sy fi ko wa nia i pro mo -
wa nia u cz niów i s³u cha czy oraz prze pro wa dza nia spraw dzia nów i eg za mi nów w szko -
³ach pub li cz nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906), oce nia nie
osi¹g niêæ edu ka cyj nych i za cho wa nia u cz nia od by wa siê w ra mach oce nia nia we -
wn¹trz szkol ne go. Ma ono na ce lu miê dzy in ny mi in for mo wa nie u cz nia o po zio mie je go
osi¹g niêæ edu ka cyj nych i za cho wa niu. Oce nia nie we wn¹trz szkol ne obe jmu je for mu ³o -
wa nie przez na u czy cie li wy ma gañ edu ka cyj nych nie zbê d nych do uzy s ka nia œród ro cz -
nych i ro cz nych ocen kla sy fi ka cyj nych z za jêæ edu ka cyj nych. Pod po jê ciem „wy ma gañ
edu ka cyj nych” na le ¿y ro zu mieæ wska za nie przez na u czy cie la ro dza ju umie jêt no œci
i po zio mu wie dzy, ja ki mi po wi nien wy ka zaæ siê uczeñ, by otrzy maæ okreœ lo n¹ œród-
 ro cz n¹ i ro cz n¹ oce nê z za jêæ edu ka cyj nych. Wy ma ga nia te nie mo g¹ byæ je dnak przy -
pad ko we, mu sz¹ bo wiem od zwier cied laæ tre œci na u cza nia wska za ne w pod sta wie
pro gra mo wej dla da ne go eta pu edu ka cyj ne go i wy ni kaæ z re a li zo wa ne go przez na u czy -
cie la pro gra mu na u cza nia. Na le ¿y tak ¿e pod kreœ liæ, ¿e wy ma ga nia te, zgo d nie
z prze pi sa mi ww. roz po rz¹ dze nia, mu sz¹ byæ do sto so wa ne do in dy wi dual nych po trzeb
psy cho fi zy cz nych i edu ka cyj nych u cz nia, u któ re go stwier dzo no za bu rze nia lub spe cy -
fi cz ne trud no œci w ucze niu siê, unie mo¿ li wia j¹ ce spro sta nie tym wy ma ga niom. Roz po -
rz¹ dze nie to zo bo wi¹ zu je tak ¿e na u czy cie li do uw zglê dnia nia, przy usta la niu oce ny,
wy si³ ku wk³a da ne go przez u cz nia w wy wi¹ zy wa nie siê z obo wi¹z ków wy ni ka j¹ cych ze
spe cy fi ki za jêæ edu ka cyj nych np. wy cho wa nia fi zy cz ne go, te chni ki czy mu zy ki.

Jak wy ni ka z po wy ¿ sze go, nie jest mo ¿ li we, w na szej oce nie, stwo rze nie je d no li tych, 
ob li ga to ryj nych kry te riów oce nia nia osi¹g niêæ edu ka cyj nych u cz niów, gdy¿ ta kie w³a œ -
nie ogól no pol skie kry te ria nie by ³y by obiek ty w ne. Ich stwo rze nie mog ³o by za gra ¿aæ
prze strze ga niu za sad do ty cz¹ cych ko nie cz no œci do sto so wa nia wy ma gañ edu ka cyj -
nych do mo ¿ li wo œci ka ¿ de go u cz nia, a w kon se k wen cji in dy wi du a li za cji pro ce su dy -
dak ty cz ne go na ka ¿ dym eta pie kszta³ ce nia. In ten cj¹ pra wo daw cy by ³o stwo rze nie
szko le mo ¿ li wo œci wy pra co wa nia w³a s nych, od rêb nych dla da nej spo ³e cz no œci szkol nej 
pro ce dur oce nia nia we wn¹trz szkol ne go, dla te go te¿ przy to czo ne re gu la cje pra w ne nie
wska zu j¹ szcze gó ³o we go spo so bu for mu ³o wa nia wy ma gañ edu ka cyj nych. Szcze gó ³o we 
wa run ki i spo sób oce nia nia po wi nien okre œ laæ sta tut szko ³y, któ re go pro jekt przy go to -
wu je ra da pe da go gi cz na, a uchwa la ra da szko ³y. Sta tut szko ³y nie mo ¿e byæ sprze cz ny
z prze pi sa mi pra wa oœ wia to we go w tym za kre sie. Trud no zgo dziæ siê z opi ni¹, ¿e sy s tem 
oce nia nia we wn¹trz szkol ne go jest nie o biek ty w ny czy nie rze tel ny. Jest to bo wiem pra -
wo we w nê trz ne, two rzo ne przez wszy s t kie or ga ny szko ³y, uw zglê d nia j¹ ce spe cy fi kê da -
ne go re gio nu, œro do wi s ka czy uwa run ko wañ spo ³e cz nych.

Je d no li ty sy s tem oce nia nia osi¹g niêæ edu ka cyj nych u cz nia ujê ty zo sta³ w pra wie
oœ wia to wym w po sta ci okre œ le nia ska li, we d³ug któ rej wy sta wia ne s¹ ro cz ne oce ny kla -
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sy fi ka cyj ne z za jêæ edu ka cyj nych oraz ro cz ne oce ny kla sy fi ka cyj ne za cho wa nia (§ 13
i § 15 ww. roz po rz¹ dze nia z 30 kwiet nia 2007 r.).

Re a su mu j¹c, na le ¿y stwier dziæ, ¿e przed sta wio ne po wy ¿ ej re gu la cje pra w ne za pe -
wnia j¹ re al ne mo¿ li wo œci stwo rze nia ró w nych szans oce ny osi¹g niêæ edu ka cyj nych
wszy s t kich u cz niów, co jest ró wno zna cz ne ze stwo rze niem op ty mal nych wa run ków
umo¿ li wia j¹ cych po ró wny wal noœæ wy ni ków na u cza nia i wy ni ków eg za mi nów ze -
wnê trz nych.

Z po wa ¿a niem
w z. MINISTRA
Kry sty na Szu mi las
Sekretarz Stanu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

 skie ro wa ne do ge ne ral ne go in spek to ra ochro ny da nych oso bo wych Mi cha ³a Se rzyc kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Mo je oœ wiad cze nie do ty czy na ru sze nia prze pi sów usta wy o ochro nie da -

nych oso bo wych.
W dniu 4 gru dnia 2007 r. Ra da Gmi ny Wiel gom ³y ny na swoim po sie dze -

niu pod jê ³a uchwa ³ê nr XII/66/07 w spra wie roz pa trze nia skar gi z dnia 14 li -
s to pa da 2007 r., wnie sio nej przez pa na Sta ni s³a wa Ani muc kie go, na
dzia ³a nia wój ta gmi ny Wiel gom ³y ny w przed mio cie lik wi da cji dro gi bieg n¹ cej
wzd³u¿ dzia³ ki za in te re so wa ne go.

W uchwa le i jej uza sa dnie niu, po wsze chnie do stêp nych w in ter ne cie i roz -
pow sze chnio nych przez Urz¹d Gmi ny Wiel gom ³y ny, zo sta ³y po da ne nie tyl ko
na zwis ka oso by skar ¿¹ cej, ale te¿ jej miej sce za mie sz ka nia, a na wet po -
wi¹ za nia ro dzin ne z in ny mi oso ba mi wy mie nia ny mi w uza sa dnie niu do
uchwa ³y ra dy gmi ny.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z za py ta niem, czy
w swo jej uchwa le Ra da Gmi ny Wiel gom ³y ny nie na ru szy ³a prze pi sów usta -
wy o ochro nie da nych oso bo wych.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

Od po wie dŸ

War sza wa, 18 lip ca 2008 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w na Pa ni Mar sza ³ek!
W od po wie dzi na pis mo Pa ni Mar sza ³ek z dnia 3 lip ca 2008 r.

(BPS/DSK-043-635/08) prze ka zu j¹ ce oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Grze go rza
Woj cie chow skie go pod czas 14. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu
26 czer wca 2008 r. do ty cz¹ ce na ru sze nia prze pi sów usta wy z dnia 29 sier pnia 1997 r.
o ochro nie da nych oso bo wych (tekst je dno li ty: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póŸn.
zm.) przez Wój ta Gmi ny Wiel gom ³y ny po przez udo stêp nie nie da nych oso bo wych Pa na
Sta ni s³a wa Ani muc kie go w za kre sie je go imie nia, na zwis ka, ad re su za mie sz ka nia oraz
je go po wi¹ zañ ro dzin nych za war tych w uchwa le Ra dy Gmi ny Wiel gom ³y ny
nr XII/66/07 z dnia 4 gru dnia 2007 r. za mie sz czo nej na stro nie in ter ne to wej Biu le ty -
nu In for ma cji Pub li cz nej Gmi ny Wiel gom ³y ny up rzej mie in for mu jê, i¿ przed ³o ¿o ne
oœ wiad cze nie jest nie wy star cza j¹ ce do wszczê cia po stê po wa nia przez Ge ne ral ne go
In spek to ra Ochro ny Da nych Oso bo wych. Na le ¿y bo wiem wska zaæ, i¿ przed mio to we
po stê po wa nie po win no byæ za i ni cjo wa ne wnie sie niem skar gi przez up ra wnio ny pod -
miot – w ni niej szej spra wie Pa na Sta ni s³a wa Ani muc kie go, spe³ nia j¹ cej wy mo gi for mal -
ne okreœ lo ne w prze pi sach usta wy z dnia 14 czer wca 1960 r. Ko deks po stê po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go (tekst je dno li ty: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.).

Je d nym z ele men tów skar gi jest oz na cze nie stron po stê po wa nia po przez po da nie
imie nia, na zwi s ka oraz ad re su za mie sz ka nia ska r ¿¹ ce go, jak ró w nie¿ pe³ nej na zwy
i ad re su sie dzi by pod mio tu, któ ry je go zda niem do pu œci³ siê na ru sze nia prze pi sów
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usta wy o ochro nie da nych oso bo wych. Po nad to nie zbê d nym jest okre œ le nie przez Pa na 
Sta ni s³a wa Ani muc kie go je go ¿¹ da nia, np. usu niê cia da nych oraz przed sta wie nie
wszy s t kich zna nych mu oko li cz no œci spra wy wraz z ewen tu al ny mi do wo da mi na ich
po twier dze nie, w tym tre œæ przed mio to wej uchwa ³y.

Po prze pro wa dzo nym po stê po wa niu w spra wie, w to ku któ re go zo sta n¹ usta lo ne
wszy s t kie oko li cz no œci ma j¹ ce is tot ne zna cze nie dla jej roz strzy g niê cia, Ge ne ral ny In -
spek tor wy da je de cy z jê za wie ra j¹ c¹ wi¹ ¿¹ ce sta no wi s ko w kwe stii na ru sze nia prze pi -
sów o ochro nie da nych oso bo wych.

Na le ¿y przy tym wska zaæ, i¿ do ko na nie przez Ge ne ral ne go In spek to ra Ochro ny Da -
nych Oso bo wych czyn no œci urzê do wej w po sta ci wy da nia de cy z ji ad mi ni stra cyj nej
pod le ga op ³a cie skar bo wej w wy so ko œci 10,00 z³ (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a usta wy z dnia
16 li s to pa da 2006 r. o op ³a cie skar bo wej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z póŸn. zm.), a obo -
wi¹ zek za p³a ty po wsta je z chwi l¹ z³o ¿e nia skar gi do Ge ne ral ne go In spek to ra i z t¹ chwi -
l¹ ui sz cza siê op ³a tê skar bo w¹ (art. 6 po wo ³a nej usta wy). Zgo d nie z art. 8 ust. 1, za p³a ty 
op ³a ty skar bo wej do ko nu je siê go tów k¹ w ka sie or ga nu po dat ko we go lub bez go tów ko -
wo na ra chu nek te go or ga nu. Po nie wa¿ w po stê po wa niach przed Ge ne ral nym In spek -
to rem or ga nem po dat ko wym w³a œci wym w spra wach op ³a ty skar bo wej jest Pre zy dent
m.st. War sza wy (art. 12 usta wy), op ³a ta skar bo wa od de cy z ji Ge ne ral ne go In spek to ra
po win na zo staæ wp³a co na w ka sie lub na kon to: DZIEL NI CA ŒRÓD MIE ŒCIE m.st. War -
sza wy, ul. No wo gro dz ka 43, 00-691 War sza wa. Nr kon ta: 60 1030 1508 0000 0005
5001 0038. W ty tu le wp³a ty wraz z tre œci¹ na le ¿y za mie œciæ skrót – GIO DO.

W œwie t le § 3 ust. 1 roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Fi nan sów z dnia 28 wrze œ nia 2007 r.
w spra wie za p³a ty op ³a ty skar bo wej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), sk³a da j¹ cy wnio sek lub
pe³ no moc ni ctwo al bo do ko nu j¹ cy zg³o sze nia zo bo wi¹ za ny jest do ³¹ czyæ do wód za p³a ty
na le ¿ nej op ³a ty skar bo wej al bo uwie rzy tel nio n¹ ko piê do wo du za p³a ty, nie póŸ niej ni¿
w ci¹ gu 3 dni od chwi li po wsta nia obo wi¹z ku jej za p³a ty. Do wód za p³a ty mo ¿e mieæ for -
mê wy dru ku po twier dza j¹ ce go do ko na nie ope ra cji ban ko wej.

Je d no cze œ nie in for mu jê, i¿ na pod sta wie art. 2 ust. 1 usta wy z dnia 13 czer w ca
2007 r. o zmia nie usta wy o op ³a cie skar bo wej (Dz. U. Nr 128, poz. 883), któ ra we sz³a
w ¿y cie w dniu 26 lip ca 2007 r., do dnia 31 gru d nia 2008 r. za p³a ta op ³a ty skar bo wej
mo ¿e byæ do ko ny wa na ta k ¿e na by ty mi i nie wy ko rzy sta ny mi przed dniem 1 sty cz nia
2007 r. zna ka mi op ³a ty skar bo wej o od po wie d niej war to œci.

Po wnie sie niu przez Pa na Sta ni s³a wa Ani muc kie go skar gi spe³ nia j¹ cej wy mo gi,
o któ rych mo wa po wy ¿ ej, Ge ne ral ny In spek tor Ochro ny Da nych Oso bo wych nie zw³o cz -
nie po de jmie po stê po wa nie w przed mio to wej spra wie.

Z po wa ¿a niem
GE NE RAL NY IN SPEK TOR
OCHRO NY DA NYCH OSO BO WYCH
z up. z-ca Ge ne ral ne go In spek to ra
An drzej Le wiñ ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

skie ro wa ne do g³ó wne go geo de ty kra ju,
pre zes G³ó wne go Urzê du Geo dez ji i Kar to gra fii Jo lan ty Or liñ skiej

Sza no wna Pa ni Pre zes!
Mo je oœ wiad cze nie do ty czy nie zgo d no œci map ewi den cyj nych ze sta nem

fak ty cz nym.
Z li cz nych spot kañ i roz mów, któ re od by ³em, oraz in for ma cji, ja kie do

mnie do cie ra j¹, wy ni ka, i¿ wie lu w³a œci cie li dzia ³ek ma du ¿y pro b lem z przy -
wró ce niem sta nu pra w ne go gra nic swoich dzia ³ek. Otó¿ z ak tu al nych map
ewi den cyj nych wy ni ka j¹ in for ma cje sprze cz ne ze sta nem fak ty cz nym. Dro gi
pol ne s¹ prze su wa ne w zu pe³ nie in ne miej sce, bez in for mo wa nia o tym fak cie
w³a œci cie li s¹ sie dnich dzia ³ek, po mi mo ¿e is t nie j¹ w da nym miej scu od wie lu
lat. Nie je dno krot nie wie lu w³a œci cie li tra ci przez to mo¿ li woœæ do jaz du do
swoich dzia ³ek. Co wiê cej, nie s¹ za cho wa ne sze ro ko œci dróg, na przy k³ad
dro ga, któ ra na ma pie ma prze wi dzia n¹ sze ro koœæ piê ciu me trów, fak ty cz nie
ma trzy me try.

W zwi¹z ku z za is t nia ³¹ sy tua cj¹, zwra cam siê z za py ta niem, czy opi sa ne
pro ble my s¹ zna ne pa ni pre zes i czy s¹ po de jmo wa ne w zwi¹z ku z tym czyn -
no œci zmie rza j¹ ce do przy wró ce nia pra w ne go sta nu gra nic dzia ³ek, a je œ li
tak, to ja kie.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

Od po wie dŸ

War sza wa, 13.08.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go z³o ¿o ne pod -

czas po sie dze nia Se na tu RP w dniu 26.06.2008 r. do ty cz¹ ce da nych za war tych w ewi -
den cji grun tów i bu dyn ków, prze ka za ne G³ó w ne mu Geo de cie Kra ju przy piœ mie z dnia
9.07.2008 r. nr BPS/DSK-043-636/08, pra g nê przed sta wiæ sta no wi s ko w spra wie po -
ru szo nej w ww. oœ wiad cze niu.

G³ó wny Geo de ta Kra ju z ra cji wy ko ny wa nych za dañ po sia da in for ma cje o wy stê pu -
j¹ cych nie zgo d no œciach po miê dzy da ny mi wy ka zy wa ny mi w ope ra cie ewi den cji grun -
tów i bu dyn ków a sta nem fak ty cz nym.

Je d no cze œ nie na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e jest wie le Ÿró de³ po cho dze nia tych nie zgo d no œci,
ale nie za w sze od po wie dzial noœæ za ta ki stan rze czy le ¿y po stro nie or ga nu pro wa -
dz¹ ce go ewi den cjê grun tów i bu dyn ków.

Na le ¿y pa miê taæ, ¿e zgo d nie z art. 22 ust. 2 usta wy z dnia 17 ma ja 1989 r. Pra wo
geo de zyj ne i kar to gra fi cz ne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z póŸn. zm.) po stro nie
w³a œci cie li, w³a da j¹ cych, a w od nie sie niu do grun tów pa ñ stwo wych i sa mo rz¹ do wych – 
in nych osób fi zy cz nych lub pra w nych, w któ rych w³a d a niu znaj du j¹ siê grun ty i bu -
dyn ki lub ich czê œci, le ¿y obo wi¹ zek zg³a sza nia w³a œci we mu sta ro œcie wszel kich zmian
da nych ob jê tych ewi den cj¹ grun tów i bu dyn ków, w ter mi nie 30 dni li cz¹c od dnia po -
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wsta nia tych zmian. Na ¿¹ da nie sta ro sty oso by te s¹ zo bo wi¹ za ne do star czyæ do ku -
men ty geo de zyj ne, kar to gra fi cz ne i in ne nie zbê d ne do wpro wa dze nia zmian w tej
ewi den cji.

Nie wy pe³ nie nie przez w³a œci cie li i w³a da j¹ cych nie ru cho mo œcia mi ww. obo wi¹z ków
na ³o ¿o nych prze pi sa mi pra wa, jest nie ba ga tel nym Ÿród ³em nie zgo d no œci za pi sów za -
war tych w ewi den cji grun tów i bu dyn ków ze sta nem fak ty cz nym.

Pra g nê po in for mo waæ, ¿e zmie rza j¹c do za gwa ran to wa nia jak naj wiê k sze go stop nia 
wia ry go d no œci da nych za war tych w ewi den cji grun tów i bu dyn ków pro wa dzo ny jest
dla ob sza ru ca ³e go kra ju pro ces mo der ni za cji tej ewi den cji.

Pro ces ten wy ko ny wa ny jest przez sta ro stów przy sil nym wspar ciu fi nan so wym
i or ga ni za cyj no-te ch ni cz nym G³ó w ne go Geo de ty Kra ju.

Zwra cam uwa gê, ¿e tem po prac mo der ni za cyj nych za le ¿y przed wszy s t kim od œrod -
ków fi nan so wych ja ki mi na ten cel dys po nu j¹ or ga ny pro wa dz¹ ce ewi den cjê grun tów
i bu dyn ków. Obe c nie œrod ki te, po mi mo za an ga ¿o wa nia Fun du szu Go spo dar ki Za so -
bem Geo de zyj nym i Kar to gra fi cz nym, za ró w no cen tral ne go jak i fun du szy po wia to -
wych, s¹ nie wy star cza j¹ ce. Za pe w nie nie pra wid ³o we go prze bie gu pro ce su
mo der ni za cji ewi den cji grun tów i bu dyn ków wy ma ga zwiê k sze nia w bu d¿ e cie pa ñ stwa
wy so ko œci œrod ków fi nan so wych prze zna cza nych na za da nia z za kre su geo de z ji i kar -
to gra fii.

Do dat ko wo pra g nê za u wa ¿yæ, ¿e pro wa dzo ne od 2002 r. pra ce ma j¹ ce na ce lu do -
sto so wa nie ewi den cji grun tów i bu dyn ków do po sta no wieñ roz po rz¹ dze nia Mi ni stra
Roz wo ju i Bu do w ni c twa z dnia 29 mar ca 2001 r. w spra wie ewi den cji grun tów i bu dyn -
ków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) wy e li mi no wa ³y ju¿ wie le nie pra wid ³o wo œci, któ re is t nia ³y
wcze œ niej,

Je d no cze œ nie in for mu jê, ¿e eli mi no wa nie nie zgo d no œci po miê dzy da ny mi wy ka zy -
wa ny mi w ope ra cie ewi den cji grun tów i bu dyn ków a sta nem fak ty cz nym od by wa siê
ró w nie¿ w spo sób ci¹g ³y, w ra mach bie ¿¹ cej ak tu a li za cji.

Mam na dzie jê, ¿e w wy ni ku ww. prac mo der ni za cyj nych zo sta nie osi¹g niê ty sa tys -
fak cjo nu j¹ cy po ziom wia ry go d no œci da nych ewi den cyj nych.

Z po wa ¿a niem
Jo lan ta Or liñ ska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

skie ro wa ne do wo je wo dy ³ó dz kie go Jo lan ty Che³ miñ skiej

Sza no wna Pa ni Wo je wo do!
W dniu 4 gru dnia 2007 r. Ra da Gmi ny Wiel gom ³y ny na swoim po sie dze -

niu pod jê ³a uchwa ³ê nr XII/66/07 w spra wie po wia do mie nia o roz pa trze niu
skar gi z dnia 14 li s to pa da 2007 r. wnie sio nej przez pa na Sta ni s³a wa Ani muc -
kie go na dzia ³a nia wój ta gmi ny Wiel gom ³y ny w przed mio cie lik wi da cji dro gi
bieg n¹ cej wzd³u¿ dzia³ ki za in te re so wa ne go. W uchwa le i jej uza sa dnie niu,
po wsze chnie do stêp nych w in ter ne cie i roz pow sze chnia nych przez Urz¹d
Gmi ny Wiel gom ³y ny, zo sta ³o po da ne nie tyl ko na zwis ko oso by skar ¿¹ cej, ale
te¿ jej miej sce za mie sz ka nia, a na wet po wi¹ za nia ro dzin ne z in ny mi oso ba mi
wy mie nia ny mi w uza sa dnie niu do uchwa ³y ra dy gmi ny.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa ni Wo je wo dy z pro œb¹ o zba da nie
spra wy z uw zglê dnie niem sy tua cji skar ¿¹ ce go, pa na Sta ni s³a wa Ani muc kie -
go. Is t nie je uza sa dnio na oba wa, czy Ra da Gmi ny Wiel gom ³y ny, po de jmu j¹c
tê uchwa ³ê, pra wid ³o wo i bez stron nie roz strzyg nê ³a spór po miê dzy mie sz -
kañ cem gmi ny a wój tem. Czy ra da gmi ny, któ ra po œre dnio te¿ jest stro n¹ spo -
ru, po win na de cy do waæ o roz wi¹ za niu te go kon flik tu?

Po nad to prag nê Pa ni¹ po in for mo waæ, i¿ zwró ci ³em siê do ge ne ral ne go in -
spek to ra ochro ny da nych oso bo wych z py ta niem, czy uchwa ³a i jej uza sa dnie -
nie nie na ru sza j¹ prze pi sów usta wy o ochro nie da nych oso bo wych.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

Od po wie dŸ

£ódŸ, 31 lip ca 2008 r.

Pan
Pan Grze gorz Woj cie chow ski
Se n a tor Rze czy po spo li tej Pol skiej

Usto sun ko wu j¹c siê do oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na Se na to ra na 14. po sie -
dze niu Se na tu w dniu 26 czer w ca 2008 r., a prze ka za ne go mi przez Pa ni¹ Wi ce mar sza -
³ek Se na tu Kry sty nê Bo che nek – (pi s mo z dnia 9 lip ca 2008 r. znak:
BPS/DSK-043-638/08) – up rzej mie wy ja œ niam, co na stê pu je:

Dnia 7 li s to pa da 2007 r. do Wo je wo dy £ó dz kie go wp³y nê ³a skar ga Pa na Sta ni s³a wa
Ani muc kie go na dzia ³a nia Wój ta Gmi ny Wiel gom ³y ny w spra wie prze kszta³ ce nia
i sprze da ¿y dzia³ ki. Pis mem z dnia 12 li s to pa da 2007 r. Wo je wo da £ó dz ki dzia³a j¹c zgo d -
nie z art. 231 usta wy z dnia 14 czer wca 1960 r. Ko deks po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne -
go (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), prze ka za³ skar gê wg w³a œci wo œci do
roz pa trze nia Ra dzie Gmi ny Wiel gom ³y ny.

Sto so wnie do tre œci art. 171 Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej dzia ³al noœæ sa -
mo rz¹ du te ry to rial ne go pod le ga nad zo ro wi wo je wo dy z pun ktu wi dze nia le gal no œci.
Nie mniej je dnak ww. prze pis Kon sty tu cji me two rzy ge ne ral nej pod sta wy pra w nej do
in ge ro wa nia w dzia ³al noœæ sa mo rz¹ du te ry to rial ne go – jej pod sta wê sta no wi¹ kom pe -
ten cje za war te w usta wo daw stwie zwyk ³ym. I tak, zgo d nie z tre œci¹ art. 85 usta wy
z dnia 8 mar ca 1990 r. o sa mo rz¹ dzie gmin nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.), wo je wo da spra wu je nad zór nad dzia ³al no œci¹ gmin n¹ na pod sta wie kry te rium
zgo d no œci z pra wem. Oz na cza to, ¿e w ra mach te go nad zo ru, spraw dza na jest le gal noœæ 
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po de jmo wa nych przez sa mo rz¹ dy ak tów pra w nych, tj. ich zgo d noœæ z pra wem po wsze chnie 
obo wi¹ zu j¹ cym. Na to miast zgo d nie z art. 87 usta wy o sa mo rz¹ dzie gmin nym or ga ny
nad zo ru mo g¹ wkra czaæ w dzia ³al noœæ gmin n¹ tyl ko w przy pad kach okreœ lo nych usta -
wa mi, za tem or gan nad zo ru nie mo ¿e in ge ro waæ w tê dzia ³al noœæ w sy tua cji gdy da na
kom pe ten cja jest za strze ¿o na na rzecz in ne go or ga nu. Na le ¿y za u wa ¿yæ, i¿ prze pis
art. 229 pkt 3 kpa sta tuu je w³a œci woœæ or ga nów do roz pa try wa nia skarg i wy raŸ nie or -
ga ny te wy mie nia, Z prze pi su te go wy ni ka, ze je ¿e li prze pi sy szcze gól ne nie okreœ la j¹
in nych or ga nów w³a œci wych do roz pa try wa nia skar gi, or ga nem w³a œci wym do roz pa -
trze nia skar gi do ty cz¹ cej za dañ lub dzia ³al no œci wój ta jest ra da gmi ny, chy ba ¿e skar ga 
do ty czy spraw zle co nych z za kre su ad mi ni stra cji rz¹ do wej (wów czas or ga nem tym jest
wo je wo da). Nie ule ga w¹t pli wo œci, ¿e przed mio to wy spór po miê dzy Wój tem Gmi ny
a Skar ¿¹ cym nie na le ¿y do za dañ zle co nych z za kre su ad mi ni stra cji rz¹ do wej.

Ra da Gmi ny Wiel gom ³y ny, uchwa ³¹ Nr XII/66/07 z dnia 4 gru d nia 2007 r. w spra -
wie roz pa trze nia skar gi z dnia 14 li s to pa da 2007 r. wnie sio nej przez Sta ni s³a wa Ani -
muc kie go zam. Kar czów 5, 97-525 Wiel gom ³y ny na dzia ³a nia Wój ta Gmi ny
Wiel gom ³y ny w przed mio cie li k wi da cji dro gi bie g n¹ cej wzd³u¿ dzia³ ki za in te re so wa ne go 
uz na ³a, ¿e wnie sio na skar ga jest bez za sa d na.

Or gan nad zo ru nie zna laz³ pod staw do kwe stio no wa nia le gal no œci tej uchwa ³y. Zo -
sta ³a ona pod jê ta przez or gan w³a œci wy w spra wie i na pod sta wie w³a œci wych prze pi sów 
pra wa (art. 229 pkt 3 kpa). Uchwa ³a ta – wo bec la ko ni cz no œci sen ten cji – za wie ra po -
nad to szcze gó ³o we uza sa d nie nie pod sta wy i oko li cz no œci jej pod jê cia przez Ra dê Gmi -
ny. Nad mie niæ na le ¿y, ¿e w ta kiej sy tu a cji Ra da do ko nu je sa mo dziel nej oce ny
wnie sio nej skar gi, kie ru j¹c siê przy tym za ró w no tre œci¹ skar gi, jak i w³a s n¹ oce n¹ za -
sa d no œci za rzu tów, a jej me ry to ry cz ne roz pa trze nie nie mo¿e byæ przed mio tem ana li zy
or ga nu nad zo ru. Jak bo wiem wy ni ka z tre œci art. 2 usta wy o sa mo rz¹ dzie gmin nym,
gmi na wy ko nu je za da nia pu b li cz ne w imie niu w³a s nym i na w³a s n¹ od po wie dzial noœæ,
a sa mo dziel noœæ gmi ny pod le ga ochro nie s¹ do wej.

Ma j¹c na wzglê dzie po wy ¿ sze uz naæ na le ¿y, ¿e uchwa ³a Nr XII/66/07 Ra dy Gmi ny
Wiel gom ³y ny nie jest sprze cz na z pra wem.

Wo je wo da £ó dz ki
Jo lan ta Che³ miñ ska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Hen ry ka WoŸ nia ka

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Wraz z od ra dza niem siê w na szym kra ju tra dy cji pro duk cji i roz le wu win

ko nie cz ne sta ³y siê re gu la cje pra w ne, któ re da dz¹ szan se na roz w ój tej no wej,
ale bar dzo wa ¿ nej dzie dzi ny re gio nal nej wy twó r cz o œci. G³ó wny na cisk k³a dzie
siê tu na zmia nê w za pi sach usta wy z dnia 22 sty cz nia 2004 r. o wy ro bie i roz -
le wie wy r o b ów wi niar skich, ob ro cie ty mi wy ro ba mi i or ga ni za cji ryn ku wi na –
DzU nr 34, poz. 292 z póŸn. zm. Do pro po no wa nych zmian na le ¿y tu cho cia ¿ by
anu lo wa nie li sty od mian wi no ro œ li prze zna czo nej do po zy s ki wa nia wi no gron
do wy ro bu wi na. W wy ni ku te go do wy ro bu wi na gro no we go prze zna czo ne go
do ob ro tu bê dzie mo ¿ na sto so waæ wi no gro na po zy s ka ne z od mian wi no ro œ li
skla sy fi ko wa nych w co naj mniej je d nym z tych pa ñstw cz³on kow skich UE, kt ó -
re na pod sta wie prz e pi sów o wsp ól n ej or ga ni za cji ryn ku wi na s¹ zo bo wi¹ za ne
do do ko ny wa nia kla sy fi ka cji od mian wi no ro œ li. Dru g¹ pro po zy cj¹ jest zmniej -
sze nie obo wi¹z ków ad mi ni stra cyj nych, ja kie usta wa z dnia 22 sty cz nia
2004 r. na k³a da na pro du cen tów wy ko nu j¹ cych dzia ³al noœæ go spo dar cz¹
w za kre sie wy ro bu wi na z up raw w³a s nych, cho cia ¿ by w kwe stii znie sie nia la -
bo ra t o riów i dys po no wa nia pla na mi za k³a dów pro duk cyj nych.

W zwi¹z ku z tym prag nê za py taæ Pa na Mi ni stra: czy MRiRW pla nu je
uw zglê dnie nie wy ¿ ej wy mie nio nej su ge stii w zmie nia nej usta wie oraz za mie -
rza roz wa ¿yæ pro po zy cje zmian sk³a da ne przez kon fe de ra cjê sto wa rzy szeñ
wi niar skich, do któ rej na le ¿y sto wa rzy sze nie z mo jej ro dzi mej zie mi lu bus kiej?

Prag nê do daæ, ¿e umo¿ li wie nie wy twa rza nia i sprze da ¿y win przez plan -
ta to rów wi no roœ li ma tyl ko po zy ty wne aspek ty, bo wiem po przez kreo wa nie
pro du k tów re gio nal nych po pra wia siê atrak cyj noœæ tu ry sty cz na nie któ rych
re gio nów pol skich, ko rzy stnie wp³y wa j¹c na lo kal ny roz wój go spo dar czy.
Mo¿ li wy jest tak ¿e zwi¹ za ny z tym wzrost do cho dów bu d¿e tów sa mo rz¹ do -
wych oraz bu d¿e tu pañ stwa.

Od rêb n¹ spra w¹ jest zwol nie nie z ak cy zy tej gru py wy ro bów wi niar skich 
po cho dz¹ cych z wi no roœ li sprze da wa nych w miej scu ich wy twa rza nia. W tej
spra wie gru pa se na to rów wy st¹ pi ³a z ini cja ty w¹ le gis la cyj n¹.

Re a su mu j¹c, prag nê za py taæ, czy Pan Mi n i s ter prze wi du je no we li za cjê
wy mie nio nej usta wy z dnia 22 sty cz nia 2004 r., któ ra umo¿ li wia ³a by od ro -
dze nie siê „przy za gro do we go wi niar stwa”.

Z wy ra za mi sza cun ku
Hen ryk WoŸ niak

OdpowiedŸ

War sza wa, 17 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pi s ma Pa na Mar sza³ ka z dnia 3 lip ca br. w spra wie oœ wiad cze nia

Pa na Se na to ra Hen ry ka Wo Ÿ nia ka z³o ¿o ne go pod czas 14. po sie dze nia Se na tu RP
w dniu 26 czer w ca 2008 r. up rzej mie przed k³a dam, co na stê pu je.

Mi ni ster stwo Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi sy s te ma ty cz nie i kon se k wen t nie re a li zu je
dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu stwo rze nie wa run ków sty mu lu j¹ cych roz wój up ra wy wi no ro -

398 14. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2008 r.



œ li oraz pro duk cji wi na z kra jo wych up raw. Mo ¿e to za pe w niæ do dat ko we Ÿród ³a do cho -
dów w rol ni c twie, szcze gól nie w tych re gio nach Pol ski gdzie wa run ki
gle bo wo-kli ma tycz ne umo ¿ li wia j¹ za k³a d a nie up raw wi no ro œ li w miej sce up raw mniej
op ³a cal nych. Ma j¹c to na uwa dze MRiRW za i ni cjo wa ³o ju¿ w 2004 r. two rze nie pod staw 
pra w nych do pro duk cji wi na gro no we go z kra jo wych up raw wi no ro œ li, z prze zna cze -
niem do ob ro tu. Naj is tot niej szym z tych dzia ³añ by ³o uzy s ka nie w 2005 r. w³¹ cze nia te -
ry to rium Pol ski do stre fy A up ra wy wi no ro œ li. Re a li za cja te go ce lu wy ma ga ³a
do pro wa dze nia do no we li za cji prze pi sów Unii Eu ro pej skiej. W ten spo sób usu niê te zo -
sta ³o naj po wa ¿ niej sze ogra ni cze nie bê d¹ ce ba rie r¹ w roz po czê ciu pro duk cji wi na
z prze zna cze niem do ob ro tu z kra jo wych up raw wi no ro œ li.

Zmia ny nie zwyk le is tot ne dla przy sz³o œci pro duk cji wi na z up raw kra jo wych zo sta ³y 
uzy s ka ne w gru dniu 2007 r. w cza sie ne go cja cji pro wa dzo nych w ra mach prac nad
pro jek tem roz po rz¹ dze nia wdra ¿a j¹ ce go re for mê wspól nej or ga ni za cji ryn ku wi na. Wy -
ne go cjo wa no wów czas ca³ ko wi te znie sie nie li mi tu pro duk cji wi na dla pañstw cz³on -
kow skich bê d¹ cych nie wiel ki mi pro du cen ta mi wi na oraz zwi¹ za ne go z nim li mi tu
po wie rzchni up ra wy wi no roœ li. Nie zw³o cz nie po przy jê ciu przez Ra dê WE w dniu
29 kwiet nia br. roz po rz¹ dze nia Ra dy nr 479/2008 wdra ¿a j¹ ce go re for mê ryn ku wi na
roz po czê to pra ce le gis la cyj ne nad im ple men ta cj¹ ww. zmian do pra wa kra jo we go. Jest
to re a li zo wa ne w ra mach no we li za cji usta wy z dnia 22 sty cz nia 2004 r. o wy ro bie i roz -
le wie wy ro bów wi niar skich, ob ro cie ty mi wy ro ba mi i or ga ni za cji ryn ku wi na. Pro jek to -
wa na zmia na ww. usta wy prze wi du je m.in. ca³ ko wi te znie sie nie obo wi¹ zu j¹ ce go
do tych czas li mi tu w za kre sie sa dze nia wi no roœ li i pro duk cji wi na. Po nad to bê dzie ró w -
nie¿ anu lo wa na szcze gó ³o wa li sta od mian wi no roœ li do zwo lo nych do up ra wy w ce lu po -
zy s ki wa nia wi no gron do wy ro bu wi na. Wi no bê dzie wiêc mo¿ na pro du ko waæ zgo d nie
z ogól ny mi prze pi sa mi Unii Eu ro pej skiej, ze zwa la j¹ cy mi na sto so wa nie do wy ro bu wi -
na ga tun ków Vi tis vi ni fe ra lub krzy ¿ó wek ga tun ków Vi tis vi ni fe ra z in ny mi ga tun ka mi
ro dza ju Vi tis. Jest to is tot na zmia na, gdy¿ do tych cza so we prze pi sy UE zo bo wi¹ zy wa ³y
Pol skê do okreœ le nia ta kiej li sty w prze pi sach kra jo wych. Utrud nia ³o to zna cz nie do bór
od mian wi no roœ li z uwa gi na to, ¿e sa dzon ki wi no roœ li ofe ro wa ne pro du cen tom wi na
nie s¹ zg³a sza ne przez ich sprze daw ców do urzê do wej oce ny pod k¹ tem przy dat no œci
do pro duk cji wi na na te ry to rium UE. Pro jek to wa na no we li za cja prze pi sów umo¿ li wi
pro du cen tom wi na ko rzy sta nie z od mian wi no roœ li skla sy fi ko wa nych w in nych pañ -
stwach cz³on kow skich Unii Eu ro pej skiej zgo d nie z prze pi sa mi pra wa o wspól nej or ga -
ni za cji ryn ku wi na.

W no wych prze pi sach za k³a da siê ta k ¿e mo ¿ li woœæ sto so wa nia za bie gu wzbo ga ca -
nia sa cha ro z¹ mo sz czu gro no we go lub wi na. Uzy s ka nie te go ze zwo le nia pod czas ne go -
cja cji na fo rum Unii Eu ro pej skiej ma bar dzo du ¿e zna cze nie dla pol skich pro du cen tów
wi na, gdy¿ w pol skich wa run kach kli ma ty cz nych uzy s ka ne wi no gro na bez mo ¿ li wo œci
za sto so wa nia za bie gu wzbo ga ce nia sa cha ro z¹ nie mog ³y by byæ wy ko rzy sty wa ne do
pro duk cji do brej ja ko œci wi na.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e przy go to wa ny przez Mi ni ster stwo Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi
pro jekt no we li za cji ww. usta wy z 22 sty cz nia 2004 r. znaj du je siê obe c nie na eta pie
oce ny skut ków re gu la cji. W czer w cu br. pro jekt zo sta³ skon sul to wa ny z or ga ni za cja mi
spo ³e cz ny mi, w tym ta k ¿e z or ga ni za cja mi przy sz³ych pro du cen tów wi na z up raw w³a s -
nych. W ra mach tych kon sul ta cji or ga ni za cje spo ³e cz ne nie zg³o si ³y uwag oraz wy ra zi ³y
po par cie dla tego pro jek tu.

Z po wa ¿a niem
MINISTER
z up. Ma r ian Za lew ski
Podsekretarz Stanu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Hen ry ka WoŸ nia ka

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Ko lej ny ju¿ rok rol ni cy mó wi¹ o klês ce su szy na du ¿ych ob sza rach za cho -

dniej Pol ski. Na wiel kich area ³ach zbio ry up raw bê d¹ bar dzo ma ³e, a na wie lu 
wrêcz nie bê dzie co zbie raæ.

Za cho dz¹ ce wo kó³ nas zmia ny kli ma ty cz ne spra wia j¹, ¿e su sza sta je siê
zja wis kiem per ma nen tnym w Pol sce pó³ noc no -za cho dniej i w Wiel ko pol sce,
gdzie prze wa ¿a j¹ gle by o nis kiej bo ni ta cji.

W tej skom pli ko wa nej sy tua cji je dy n¹ ra d¹, ja kiej rol ni kom udzie la j¹
przed sta wi cie le w³a dzy, jest za ci¹ ga nie kre dy tów klês ko wych.

Pa nie Mi ni strze, uwa ¿am, ¿e za miast wal czyæ ze skut ka mi, jak do tych -
czas, po win niœ my pod j¹æ wre sz cie wy si ³ek ogra ni cze nia przy czyn tej czê sto
dra ma ty cz nej sy tua cji, ma j¹ cej tak ¿e wp³yw na wzrost cen ¿y wno œci, a za ra -
zem wzrost ko sz tów utrzy ma nia.

Myœ lê, ¿e wdro ¿e nie pro gra mu na wa dnia nia up raw mog ³o by zmie niæ sy -
tua cjê rol ni ków na lep sz¹. Je s tem prze ko na ny, ¿e wiê k szy sens ma skie ro -
wa nie fun du szy pub li cz nych na ten w³a œ nie cel, za miast na do p³a ty do
kre dy tów klês ko wych. Chcia³ bym za py taæ Pa na Mi ni stra, czy re sort rol ni ctwa
za mie rza pod j¹æ w tej spra wie ja kie kol wiek dzia ³a nia.

Z wy ra za mi sza cun ku
Hen ryk WoŸ niak

Od po wie dŸ

War sza wa, 2008.07.25

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

 Pa nie Mar sza³ ku!
W od po wie dzi na pi s mo znak: BPS/DSK-043-596/08 z dnia 3 lip ca 2008 r., przy

któ rym zo sta³ prze s³a ny tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na Se na to ra Hen ry ka
Wo Ÿ nia ka w spra wie wdro ¿e nia pro gra mu na wo d nie nia up raw, up rzej mie in for mu jê:

Ma j¹c na uwa dze pro blem w³a œci wej go spo dar ki wo d¹ na ob sza rach rol ni czych,
obe j mu j¹ cy m.in. uspra w nie nie sy s te mów me lio ra cyj nych, pi s mem z dnia
31.07.2006 r. wy st¹ pi ³em do Mar sza³ ków Wo je wództw z za le ce niem op ra co wa nia, sto -
so w nie do up ra w nieñ wy ni ka j¹ cych z usta wy Pra wo wo d ne, w uz go d nie niu z wo je wo -
d¹, wo je wó dz kich pro gra mów na wo d nieñ na naj bli¿ sze la ta, okre œ la j¹ cych po trze by
w za kre sie bu do wy i mo der ni za cji bu dow li piê trz¹ cych wo dê oraz sy s te mów na wa d nia -
j¹ cych, a ta k ¿e har mo no gra mu re a li za cji tych za dañ. W swo im wy st¹ pie niu zwró ci ³em
uwa gê Mar sza³ ków na po trze bê sko re lo wa nia tych pro gra mów z wo je wó dz ki mi pro gra -
ma mi ma ³ej re ten cji. Je d no cze œ nie zwró ci ³em siê do Mar sza³ ków z pro œb¹ o op ra co wa -
nie syn te zy wo je wó dz kie go pro gra mu na wo d nieñ rol ni czych i prze s³a nie jej, ce lem
przy go to wa nia przez Mi ni ster stwo Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi kra jo we go pro gra mu na -
wo d nieñ rol ni czych i na da nie mu ran gi do ku men tu rz¹ do we go.
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Mo¿ li woœæ re a li za cji za dañ z po wy ¿ sze go za kre su zo sta ³a uw zglê dnio na w Pro gra -
mie Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013. W ra mach dzia ³a nia „Pop ra wia -
nie i roz wi ja nie in fra struk tu ry zwi¹ za nej z roz wo jem i do sto so wa niem rol ni ctwa
i leœ ni ctwa – sche mat II Go spo da ro wa nie rol ni czy mi za so ba mi wo dny mi”, stwo rzo no
mo¿ li woœæ wy ko ny wa nia pro jek tów zwi¹ za nych z re ten cjo no wa niem wód i na wa dnia -
niem grun tów rol nych.

W szcze gól no œci bê d¹ to pro jek ty, któ rych przed mio tem jest:
— bu do wa lub re mont urz¹ dzeñ me lio ra cji wo d nych s³u ¿¹ cych do re ten cjo no wa nia

i re gu la cji po zio mu wód, np. ja zów, za sta wek, zbior ni ków wo d nych, stop ni wo d --
nych itp.,

— bu do wa lub re mont sy s te mów na wo d nieñ gra wi ta cyj nych,
— re mont is t nie j¹ cych urz¹ dzeñ me lio ra cji wo d nych w ce lu do sto so wa nia ich do na --

wo d nieñ gra wi ta cyj nych,
— bu do wa lub re mont urz¹ dzeñ do pro wa dza j¹ cych i od pro wa dza j¹ cych wo dê w ra --

mach sy s te mów urz¹ dzeñ me lio ra cji wo d nych.
Mi ni ster Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi zwiê k szy³ iloœæ œrod ków na to dzia ³a nie z pier wot -

nie za k³a d a nych 350 mln z³ do 440 mln eu ro. Mi mo to kwo ta ta na dal jest zna cz nie ni¿ -
sza od po trzeb okre œ lo nych przez mar sza³ ków wo je wództw. Dla te go te¿ roz wa ¿a ne s¹
mo ¿ li wo œci skie ro wa nia ko lej nych œrod ków na opi sa ne wy ¿ ej dzia ³a nie, z prze zna cze -
niem ich wy ³¹ cz nie na pro jek ty do ty cz¹ ce re ten cjo no wa nia wód i na wo d nieñ grun tów
rol nych.

W dzia ³a niu tym mo¿ na re a li zo waæ te pro jek ty ujê te w „Wo je wó dz kich Pro gra mach
Na wo dnieñ na la la 2007–2013” i w „Wo je wódzkich Pro gra mach Ma ³ej Re ten cji”, któ -
rych re a li za cja zgodnie z usta w¹ z dnia 18 lip ca 2001 r. Pra wo wo dne, na le ¿y do mar -
sza³ ków wo je wództw ja ko za da nia zle co ne z za kre su ad mi ni stra cji rz¹ do wej.

Obie k ty ma ³ej re ten cji wo d nej, któ re nie spe³ nia j¹ po wy ¿ szych wa run ków, mo g¹
byæ wy ko ny wa ne w ra mach in nych pro gra mów, np. w Pro gra mie Ope ra cyj nym „In fra -
struk tu ra i Œro do wi s ko” oraz Re gio nal nych Pro gra mach Ope ra cyj nych.

Pod su mo wu j¹c, wy ra ¿am prze ko na nie, ¿e in sty tu cje od po wie dzial ne za wdra ¿a nie
pro gra mów jw. w czê œci do ty cz¹ cej go spo da ro wa nia rol ni czy mi za so ba mi wo d ny mi,
w tym sa mo rz¹ dy wo je wództw, wy ko rzy sta j¹ szan sê ja kie two rz¹ te pro gra my i w naj -
bli¿ szych la tach na st¹ pi zde cy do wa ne zwiê k sze nie zdol no œci re ten cyj nej na ob sza rach
rol ni czych, a co za tym idzie, mo ¿ li woœæ sku te cz ne go za po bie ga nia szko dom wy rz¹ dza -
nym przez su sze.

Z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Ka zi mierz Ploc ke
Sekretarz Stanu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Hen ry ka WoŸ nia ka

skie ro wa ne do mi ni stra ob ro ny na ro do wej Bog da na Kli cha

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Pra sa przy no si in for ma cjê o œmier ci m³o de go pol skie go ofi ce ra w Af ga ni -

sta nie. Jak do no si „Ga ze ta Wy bor cza” z 23 bie ¿¹ ce go mie si¹ ca, „woj sko wi
po de jrze wa j¹ wiêc, ¿e Ta li bo wie mog li roz pra co waæ czê sto tli woœæ dzia ³a nia
pol skich za g³u sza rek, któ re ma j¹ chro niæ na sze po jaz dy przed od pa la niem
w ten spo sób ³a dun ku”.

Nie po tra fiê po wie dzieæ, czy tej œmier ci mo¿ na by ³o za po biec, ale te¿
w opi nii pol skich ¿o³ nie rzy ar mia, wsku tek nie od po wie dzial nych, szo wi ni sty cz -
nych dzia ³añ by ³e go mi ni stra An to nie go Ma cie re wi cza zo sta ³a po zba wio -
na pro fe sjo nal ne go wspar cia s³u¿b kontr wy wia du i wy wia du woj sko we go.

Pa nie Mi ni strze, zna leŸ liœ my siê w sy tua cji, w któ rej ofi ce ro wie pro fe sjo -
na li œci sie dz¹ w do mach w bam bo szach, adep ci z za ci¹ gu A. Ma cie re wi cza
ucz¹ siê sztu ki (kontr)wy wia dow czej, je d nych i dru gich utrzy mu je pañ stwo
pol skie, a pol skie si ³y zbroj ne zo sta ³y wy sta wio ne na nie bez pie czeñ stwo pe -
ne tra cji przez ob ce s³u¿ by wy wia dow cze.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym chcia³ bym za py taæ, czy Pan Mi n i s ter za mie rza
je sz cze d³u go to le ro waæ za sta n¹ w tym za kre sie sy tua cjê?

Z usza no wa niem
Hen ryk WoŸ niak

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.07.23

Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej
Pan Bog dan Bo ru se wicz

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Hen ry ka Wo Ÿ nia ka

pod czas 14. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 26 czer w ca br.
(BPS/DSK-043-618/08), pra g nê po in for mo waæ, ¿e œmie ræ pol skie go ofi ce ra ppor. Ro -
ber ta Mar czew skie go w dniu 21 czer w ca br. na st¹ pi ³a w wy ni ku eks plo z ji ³a d un ku wy -
bu cho we go po na je cha niu po jaz du na mi nê na ci s ko w¹, a wiêc nie wsku tek
„roz pra co wa nia czê sto tli wo œci dzia ³a nia pol skich za g³u sza rek”.

Od no sz¹c siê do ochro ny pa tro li w ra mach Pol skie go Kon tyn gen tu Woj sko we go
w Is lam skiej Re pu b li ce Af ga ni sta nu pra g nê wska zaæ, ¿e ak tu al nie na wy po sa ¿e niu Si³
Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej znaj du j¹ siê ze sta wy za k³ó ca j¹ ce ³¹ cz noœæ zdal ne -
go ste ro wa nia im pro wi zo wa ny mi ³a d un ka mi wy bu cho wy mi C-RCIED (Co un ter – Ra dio 
Con tro l led Im pro vi sed Ex plo si ve De vi ces). S¹ one wy ko rzy sty wa ne przez Woj ska L¹ do -
we w ra mach mi sji pe³ nio nych przez pol skie kon tyn gen ty woj sko we.

Za sa da dzia ³a nia tych ze sta wów po le ga na za k³ó ca niu sy g na ³ów po wo du j¹ cych de -
to na cjê im pro wi zo wa nych ³a d un ków wy bu cho wych. W ce lu uzy s ka nia za mie rzo ne go
efek tu urz¹ dze nia te pro mie niu j¹ ener giê elek tro ma g ne ty cz n¹ na za sa dzie dzia ³a nia
na daj ni ka ra dio we go. Po wo du je to nie tyl ko za k³ó ce nie sy g na ³u in i cju j¹ ce go de to na cjê
³a d un ku wy bu cho we go, ale stwa rza mo ¿ li woœæ re je stra cji sy g na ³u za k³ó ca j¹ ce go przez
in ny od bior nik/ana li za tor. W kon se k wen cji is t nie je mo ¿ li woœæ okre œ le nia czê sto tli wo -
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œci sy g na ³u za k³ó ca j¹ ce go. Je d nak okre œ le nie ca ³e go za kre su czê sto tli wo œci ge ne ro wa -
nych przez C-RCIED wy ma ga u¿y cia wy spe cja li zo wa nych ana li za to rów wid ma
elek tro ma g ne ty cz ne go, co w przy pad ku re be lian tów wy da je siê byæ ma ³o praw do po -
dob ne.

Sku te cz ne dzia ³a nie C-RCIED za pe w nia w³a œci w¹ ochro nê pod od dzia ³ów Si³ Zbroj -
nych Rze czy po spo li tej Pol skiej przed za gro ¿e nia mi wy stê pu j¹ cy mi na te ry to rium Af ga -
ni sta nu.

Od pa la nie ³a d un ków wy bu cho wych dro g¹ ra dio w¹ to tyl ko je den ze spo so bów sto -
so wa nych przez prze ciw ni ków si³ miê dzy na ro do wych. Do in nych na le ¿¹: de to na cja
prze wo do wa, ³a d un ki za ko pa ne w zie mi, sa mo cho dy pu ³ap ki, dzia ³a nia sa mo bój cze,
³a d un ki o dzia ³a niu kie run ko wym i ku mu la cyj nym.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy ja œ nie nia mam na dzie jê, ¿e uz na je Pan Mar sza ³ek za
wy star cza j¹ ce.

Z po wa ¿a niem
w z. Czes ³aw Pi¹ tas
Se kre tarz Sta nu
ds. Spo ³e cz nych i Pro fe sjo na li za cji
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Oœ wiad cze nie se na to ra Hen ry ka WoŸ nia ka

skie ro wa ne do mi ni stra spraw za gra ni cz nych Ra dos ³a wa Si kor skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Ma j¹c na uwa dze osta t nie do nie sie nia pra so we do ty cz¹ ce lik wi da cji pol -

skich pla có wek dyp lo ma ty cz nych w kra jach, w któ rych Pol ska nie pro wa dzi
„wa¿ nych in te re sów”, chcia³ bym za py taæ Pa na Mi ni stra, jak MSZ za mie rza
za spo koiæ pro b lem ob s³u gi dyp lo ma ty cz nej oraz kon su lar nej na szych oby wa -
te li w tych pañ stwach Af ry ki i Az ji.

Nie po ko j¹ ce s¹ ró w nie¿ do nie sie nia o zmniej sze niu pol skie go kor pu su
dyp lo ma ty cz ne go w Mos kwie o blis ko czter dzie œci osób. Prze wi dy wa ne o sz -
czê dno œci rzê du oko ³o 16 mi lio nów z³, ja kie ma przy nieœæ lik wi da cja szes na -
stu am ba sad, s¹ mi kro sko pij ne w ska li ca ³e go bu d¿e tu, a po wsze chnie
wia do mo, ¿e w po li ty ce miê dzy na ro do wej i w dyp lo ma cji naj wiê cej ko sztu je
nie o be c noœæ.

Prag nê te¿ za py taæ, czy MSZ, ty pu j¹c pla ców ki do lik wi da cji, bie rze pod
uwa gê pro gno zy do ty cz¹ ce roz wo ju miê dzy na ro do wej go spo dar ki, któ re je dno -
zna cz nie wska zu j¹, ¿e po wiel kim sko ku cy wi li za cyj nym pañstw Az ji ko lej n¹
„tram po li n¹” dla glo bal nej go spo dar ki bê dzie kon ty nent af ry kañ ski.
W zwi¹z ku z tym za sa dne jest py ta nie, kto bê dzie za bez pie cza³ na sze in te re -
sy w tych pañ stwach Af ry ki, w któ rych nie bê dzie my mie li przed sta wi -
cielstw, i ja kie to bê dzie mia ³o skut ki dla bi lan su roz wo ju pol skie go eks por tu.

Bar dzo przy kre s¹ osta t nie do nie sie nia, ja kie na p³y nê ³y z Pa ry ¿a, o lik wi -
da cji, zwa nej re or ga ni za cj¹, In sty tu tu Pol skie go w Pa ry ¿u, wraz z bib lio te k¹.
Jest to zu pe³ nie nie zro zu mia ³e ze wzglê du na piêk n¹ tra dy cjê pol skiej emi gra -
cji we Fran cji, a tak ¿e sta wia pod zna kiem za py ta nia pro mo cjê dzie ³a ¿y cia
lu dzi ta kich jak cho cia¿ by Je rzy Gied royæ w œwia to wej sto li cy kul tu ry, ja k¹
jest Pa ry¿.

Œwiat XXI wie ku jest na ta kim eta pie roz wo ju, któ ry po zwa la wy ró¿ niæ
siê i za is t nieæ je dy nie tym, któ rzy do strze ga j¹ po ten cja³ i mo¿ li wo œci tam,
gdzie in ni ich nie wi dz¹ lub uwa ¿a j¹ je za nie is tot ne. Mam na dzie jê, i¿ hi sto -
ria po ka ¿e, ¿e na le ¿e liœ my do tych pier wszych.

Bê dê wdziê cz ny Pa nu Mi ni stro wi za usto sun ko wa nie siê do przed sta wio -
nych przez mnie trosk.

Z wy ra za mi sza cun ku
Hen ryk WoŸ niak

OdpowiedŸ

War sza wa, 4 sier pnia 2008 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra Hen ry ka Ma cie ja Wo Ÿ nia ka (pi s mo

nr BPS/DSK-043-620/08) z³o ¿o nym pod czas 14. po sie dze nia Se na tu RP w dniu
26 czer wca 2008 r. przed sta wiam sta no wi s ko wo bec pod nie sio nych w oœ wiad cze niu
kwe stii:

Is to t¹ no wo cze s nej dy p lo ma cji jest d¹ ¿e nie do za pe w nie nia op ty mal ne go roz mie sz -
cze nia sie ci swych przed sta wi cielstw dy p lo ma ty cz nych, urzê dów kon su lar nych oraz
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in sty tu tów pro mu j¹ cych kul tu rê i jê zyk, przy za cho wa niu war to œcio wej sub stan cji
tych je d no stek w po sta ci od po wie d nio przy go to wa ne go i wy po sa ¿o ne go we w³a œci we
kom pe ten cje per so ne lu oraz ade k wat nych wa run ków do wy ko ny wa nia pra cy. Tym za -
sa dom ho³ du je ta k ¿e pol ska s³u¿ ba za gra ni cz na, któ ra po win na byæ opar ta na trwa ³ych 
i efek ty w nych pod sta wach: fi nan so wych, or ga ni za cyj nych oraz ka d ro wych.

Na le ¿y za u wa ¿yæ, i¿ do tych czas nie stwo rzo no ca ³o œcio wej kon cep cji do ty cz¹ cej
utrzy ma nia sie ci pla có wek za gra ni c¹. Wy ra zem te go by ³o doœæ in ten sy wne two rze nie
po 2000 ro ku no wych pla có wek, zw³a sz cza kon su la tów ge ne ral nych, któ re mu je dnak
nie to wa rzy szy ³a ana li za fak ty cz ne go ob ci¹ ¿e nia is t nie j¹ cych ju¿ wcze œ niej pla có wek
(w la tach 2000–2007 po wsta ³y 24 no we pla ców ki za gra ni cz ne, w tym 11 przed sta wi -
cielstw dyp lo ma ty cz nych, a zlik wi do wa nych zo sta ³o 5 pla có wek). Za nie dba nie to wy -
mu sza obe c nie po trze bê prag ma ty cz ne go zde fi nio wa nia ma py pol skich in te re sów
i po trzeb oraz do sto so wa nia do nich op ty mal ne go kszta³ tu sie ci pla có wek za gra ni cz -
nych. Do ty czy to w szcze gól no œci tych re gio nów lub miast, gdzie na sze in te re sy nie ma -
j¹ cha rak te ru zgo ³a po nad cza so we go, ale gdzie sta no wi¹ one kon sek wen cjê
zmie nia j¹ cych siê dy na mi cz nie uwa run ko wañ.

Ko lej nym is tot nym ele men tem s¹ uwa run ko wa nia ze wnê trz ne, w tym wy ni ka j¹ ce
z cz³on ko stwa Pol ski w UE, da j¹ ce pol skim oby wa te lom w œwie cie mo¿ li woœæ ko rzy sta -
nia z sie ci kon su lar nej in nych pañstw cz³on kow skich UE, a tak ¿e roz wo ju te chnik no -
wo czes nej ko mu ni ka cji, któ re w wie lu miej scach fi zy cz n¹, sta ³¹ obe c noœæ dyp lo ma ty
czy ni¹ mniej nie zbê d n¹, ni¿ w prze sz³o œci. Po za ob sza rem eu ro pej skim, po za cen trum
roz wo ju wspó³ czes ne go œwia ta, po za te re na mi sku pisk sta rej i no wej Po lo nii, or ga ni za -
cja pol skiej obe c no œci dyp lo ma ty cz nej i kon su lar nej mo ¿e byæ re a li zo wa na w ró¿ ny
spo sób. Je d nym z nich jest two rze nie sil niej szych kad ro wo i fi nan so wo pla có wek
o cha rak te rze cen trów re gio nal nych, któ re ope ru j¹c z je d ne go pañ stwa bê d¹ ob s³u gi -
wa ³y pol skie in te re sy po li ty cz ne, go spo dar cze i pro mo cyj ne w in nych pañ stwach sta -
no wi¹ cych ob szar akre dy ta cji am ba sa do ra.

Dla do k³a dne go zob ra zo wa nia sy tua cji, chcia³ bym po in for mo waæ, i¿ re or ga ni za cja,
wy ni ka j¹ ca z wdra ¿a nia w ¿y cie po wy ¿ szych za sad do ty czy na stê pu j¹ cych pla có wek
z re gio nów, któ re sta ³y siê przed mio tem za in te re so wa nia Pa na Se na to ra:

I. re gion Af ry ki i Blis kie go Wscho du:
1) Se ne gal – za da nia prze j mie Am ba sa da RP w Ab u d¿y (Ni ge ria),
2) De mo kra ty cz na Re pu b li ka Kon ga – za da nia prze j mie Am ba sa da RP w Lu an dzie

(An go la),
3) Zim bab we – za da nia prze j mie Am ba sa da RP w Pre to rii (RPA),
4) Tan za nia – za da nia prze j mie Am ba sa da RP w Na i ro bi (Ke nia),
5) Je men – za da nia prze j mie Am ba sa da RP w Ri ja dzie (Ara bia Sau dyj ska).

II. re gion Az ji i Pa cy fi ku:
1) Laos – za da nia prze j mie Am ba sa da RP w Ban g ko ku (Kró le stwo Taj lan dii),
2) Kam bo d¿a – za da nia przej mie Am ba sa da RP w Ban g ko ku (Kró le stwo Taj lan dii),
3) Mon go lia – za da nia prze j mie Am ba sa da RP w Pe ki nie (Chiñ ska Re pu b li ka Lu do --

wa) – z wy ³¹ cze niem spraw kon su lar nych dla któ rych w³a œci wy bê dzie Kon su lat
Ge ne ral ny w Ir kuc ku (Fe de ra cja Ro syj ska),

4) Kon su lat Ge ne ral ny w Ka ra chi –  ca ³oœæ spraw kon su lar nych prze j mie Am ba sa da
RP w Is lam skiej Re pu b li ce Pa ki sta nu.

Z ra cji pro fi lu swej dzia ³al no œci, lik wi do wa ne pla ców ki z re gio nu Af ry ki w bar dzo
nie zna cz nym za kre sie re a li zo wa ³y za da nia o cha rak te rze go spo dar czym. G³ó wna dzia -
³al noœæ pol skich przed sta wi cie li dyp lo ma ty cz nych wspie ra j¹ cych udzia³ pol skich in we -
sty cji na ryn ku lo kal nym na le ¿y obe c nie do kom pe ten cji Mi ni stra Go spo dar ki i jest
pro wa dzo na przez wy dzia ³y pro mo cji han dlu i in we sty cji. Ro l¹ pla có wek za gra ni cz nych 
pod leg ³ych Mi ni stro wi Spraw Za gra ni cz nych jest ana li zo wa nie miej sco wych uwa run -
ko wañ eko no mi cz nych, co mo¿ li we jest ró w nie¿ do prze pro wa dze nia przez pra co wni -
ków du ¿ych pla có wek re gio nal nych.

Na le ¿y do daæ, i¿ obe c ne de cyz je lik wi da cyj ne nie oz na cza j¹, ¿e w tym sa mym cza -
sie, czy w przy sz³o œci nie bê d¹ two rzo ne no we pla ców ki w ró¿ nych czê œciach œwia ta – 

14. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2008 r. 405



ta kie dzia ³a nia bê d¹ po de jmo wa ne w za le¿ no œci od obiek ty wnych po trzeb i zmie nia -
j¹ ce go siê œro do wis ka miê dzy na ro do we go.

Od no œ nie de cy z ji o zmniej sze niu za trud nie nia w Am ba sa dzie RP w Mo s kwie, na le ¿y 
wy ja œ niæ, i¿ z za ³o ¿e nia nie do ty czy ³a ona kor pu su dy p lo ma ty cz ne go, a je dy nie pra co w -
ni ków pio nu ob s³u gi. Po ³¹ czo na z nim ra cjo na li za cja obe j mie je d nak zde cy do wa nie
mniej sta no wisk pra cy ni¿ to wy ni ka z do nie sieñ pra so wych, na któ re po wo ³u je siê Pan
Se na tor. Na dzieñ dzi siej szy mo ¿ na mó wiæ je dy nie o suk ce sy w nej li k wi da cji ok. 11 sta -
no wisk pra cy, a wszel kie dzia ³a nia do ty cz¹ ce struk tu ry Am ba sa dy i jej pra co w ni ków
po de j mo wa ne s¹ w po ro zu mie niu lub na wnio sek kie ro w ni ka pla ców ki.

Na to miast In sty tut Pol ski w Pa ry ¿u prze cho dzi fa zê zmian or ga ni za cyj nych, po do b -
nie jak in ne In sty tu ty Pol skie. G³ó wnym ce lem tych zmian jest zbu do wa nie struk tu ry
po zwa la j¹ cej na w³a œci w¹ re a li za cjê za dañ sto j¹ cych przed je dno stka mi te go ty pu, a tak -
¿e zgro ma dze nie wo kó³ tej struk tu ry osób naj pe³ niej wspó³ two rz¹ cych kli mat jej dzia ³a -
nia oraz re a li zu j¹ cych za sa dni cze jej ce le. Ksiê go zbiór zgro ma dzo ny w In sty tu cie by³
naj mniej szym zbio rem pol skich ksi¹ ¿ek oraz ksi¹ ¿ek o Pol sce, st¹d pod jê to ra cjo nal n¹
de cyz jê do ty cz¹ c¹ prze ka za nia te go zbio ru in sty tu cjom, któ re za pe wni¹ po wsze chniej -
szy do nich do stêp za ró wno stu den tom, jak i przed sta wi cie lom in nych œro do wisk
i grup. Zna cz n¹ czêœæ ksiê go zbio ru otrzy ma Uni wer sy tet Pa ris IV w Sor bo nie, Bib lio te -
ka Pol ska na wy spie œw. Lu d wi ka, Na ro do wa Bib lio te ka Fran cus ka, a tak ¿e m.in. pol -
ska pa ra fia przy Ko œcie le No tre-Dame de l’as som ption w Pa ry ¿u oraz Opa ctwo No tre
Dame La Ferté-sous-Jouarre.

Z wy ra za mi sza cun ku
z up.
MI NI STRA SPRAW ZA GRA NI CZ NYCH
Jan Bor kow ski
Sekretarz Stanu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W osta t nim cza sie w me diach po ja wi ³o siê wie le nie po ko j¹ cych in for ma cji

na te mat opóŸ nieñ w pro ce sie przy zna wa nia Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo -
der ni za cji Rol ni ctwa (ARiMR) akre dy ta cji za pe wnia j¹ cej jej mo¿ li woœæ roz -
dzie la nia fun du szy unij nych w ra mach na stê pu j¹ cych dzia ³añ: „U³at wia nie
star tu m³o dym rol ni kom”, „Mo der ni za cja go spo darstw rol nych”, „Zwiêk sza -
nie war to œci do da nej pod sta wo wej pro duk cji rol nej i leœ nej” oraz „Ró¿ ni co wa -
nie w kie run ku dzia ³al no œci nie rol ni czej”. Jak wia do mo, ARiMR na ra zie
zbie ra lub bê dzie zbie raæ wnios ki rol ni ków za in te re so wa nych udzia ³em w po -
szcze gól nych dzia ³a niach. Z uwa gi na brak akre dy ta cji nic na to miast nie wia -
do mo o ter mi nach przy dzie la nia na le¿ nych œrod ków. Ten stan rze czy
wzbu dza zro zu mia ³e za nie po ko je nie rol ni ków, przy sz³ych be ne fi cjen tów.

Po zwa lam so bie za tem za daæ na stê pu j¹ ce py ta nia.
Kie dy zo sta nie za ku pio ny od po wie d ni sy s tem kom pu te ro wy, umo¿ li wia -

j¹ cy ob s³u gê wspo mnia nych dzia ³añ?
Czy agen cja dys po nu je pra co wni ka mi prze szko lo ny mi do ob s³u gi no -

wych za dañ?
Czy zo sta³ przy go to wa ny sy s tem kon tro li umo¿ li wia j¹ cej spraw dze nie

pra wid ³o wo œci przy zna wa nia do ta cji w ra mach po szcze gól nych dzia ³añ?
Kie dy agen cja bê dzie go to wa do roz dzie la nia fun du szy w ra mach tych

dzia ³añ?

Z wy ra za mi sza cun ku
Jan Wy ro wiñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 1.08.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pi s mo znak: BPS/DSK-043-598/08 z dnia 3 lip ca br. prze ka zu -

j¹ ce oœ wiad cze nie skie ro wa ne przez Se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go do Mi ni stra Rol ni c -
twa i Roz wo ju Wsi, przed sta wiam po ni ¿ ej wy ja œ nie nia do ty cz¹ ce kwe stii po ru szo nych
w ww. oœ wiad cze niu.

Zgo d nie z roz po rz¹ dze niem Ko mi sji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czer w ca 2006 r.
usta na wia j¹ cym szcze gó ³o we za sa dy sto so wa nia roz po rz¹ dze nia Ra dy (WE)
nr 1290/2005 w za kre sie akre dy ta cji agen cji p³at ni czych i in nych je d no stek, jak ró w -
nie¿ roz li cze nia ra chun ków Eu ro pej skie go Fun du szu Rol ni cze go Gwa ran cji (EFGR)
i Eu ro pej skie go Fun du szu Rol ne go na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich (EF RROW),
w przy pad ku gdy agen cja p³at ni cza, któ ra zo sta ³a akre dy to wa na zgo d nie z roz po -
rz¹ dze niem (WE) nr 1663/95, po no si od po wie dzial noœæ za wy da tek, za któ ry wcze œ niej
nie by ³a od po wie dzial na, ko nie cz na jest no wa akre dy ta cja obe j mu j¹ ca no wy za kres od -
po wie dzial no œci.

W ra mach PROW 2007–2013, czê œæ dzia ³añ sta no wi kon ty nu a cjê me cha ni z mów
ob s³u gi wa nych przez agen cjê p³at ni cz¹ w ra mach PROW 2004–2006, dla któ rych
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Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni c twa (ARi MR) po sia da ³a akre dy ta cjê.
Dzia ³a nia bê d¹ ce kon ty nu a cj¹ SPO „Re struk tu ry za cja i Mo der ni za cja Sek to ra ¯y w no -
œcio we go oraz Roz wój Ob sza rów Wiej skich”, dla któ rych nie wy ma ga no akre dy ta cji,
oraz no we dzia ³a nia prze wi dzia ne do re a li za cji w la tach 2007–2013 wy ma ga j¹ akre dy -
ta cji pro ce dur.

Bio r¹c pod uwa gê od po wie dzial noœæ agen cji p³at ni czej za za rz¹ dza nie EF RROW
oraz art. 6 ust. 1 roz po rz¹ dze nia Ra dy (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czer w ca 2005 r.
w spra wie fi nan so wa nia wspól nej po li ty ki rol nej oraz za pe w nie nie spe³ nie nia przez
agen cjê p³at ni cz¹ kry te rium akre dy ta cji do ty cz¹ ce go usta no wie nia do dat ko wych pro -
ce dur w ce lu spraw dze nia, czy kry te ria przy zna wa nia po mo cy by ³y prze strze ga ne i czy
by ³y one zgo d ne ze wszy s t ki mi obo wi¹ zu j¹ cy mi za sa da mi wspól no to wy mi, na spo t ka -
niu przed sta wi cie li Mi ni ster stwa Fi nan sów oraz MRiRW uz go d nio no, ¿e au dy tem akre -
dy ta cyj nym zo sta n¹ ob jê te pro ce du ry w za kre sie za dañ po wie rzo nych pod mio tom
wdra ¿a j¹ cym przez in sty tu cjê za rz¹ dza j¹ c¹ oraz pro jekt umo wy za wie ra nej miê dzy
agen cj¹ p³at ni cz¹, a pod mio tem wdra ¿a j¹ cym, któ re mu agen cja p³at ni cza de le gu je wy -
ko ny wa nie czê œci swo ich za dañ. Pro ce du ry zo sta ³y prze ka za ne au dy to ro wi ze w nê trz -
ne mu przez ARi MR.

Obe c nie dla dzia ³añ „Mo de r ni za cja go spo darstw rol nych”, „Zwiê k sza nie war to œci
do da nej pod sta wo wej pro duk cji rol nej”, „Ró¿ ni co wa nie w kie run ku dzia ³al no œci nie rol -
ni czej”, dla któ rych to prze pro wa dzo no na bo ry wnio s ków, agen cja p³at ni cza ocze ku je
na otrzy ma nie akre dy ta cji umo ¿ li wia j¹ cej pod pi sy wa nie umów z wnio s ko daw ca mi.
ARi MR po in for mo wa ³a, ¿e 24 lip ca br. na po sie dze niu Ze spo ³u Akre dy ta cyj ne go au dy -
tor ze w nê trz ny re ko men do wa³ Mi ni stro wi Fi nan sów roz sze rze nie do tych cza so wej akre -
dy ta cji tym cza so wej na dzia ³a nie „Mo der ni za cja go spo darstw rol nych” w za kre sie od
przy jê cia wnio s ku o przy zna nie po mo cy do pod pi sa nia umo wy. Wy da nie przez Mi ni stra 
Fi nan sów roz po rz¹ dze nia roz sze rza j¹ ce go za kres do tych cza so wej akre dy ta cji na dzia -
³a nie „Mo de r ni za cja go spo darstw rol nych” umo ¿ li wi ARi MR do ko na nie oce ny wnio s -
ków z³o ¿o nych w 2007 r. o przy zna nie po mo cy w pe³ nym za kre sie, ³¹ cz nie
z pod pi sa niem umów z be ne fi cjen ta mi. ARi MR de kla ru je ró w nie¿, ¿e w naj bli¿ szych
dniach zg³o si go to wo œci do akre dy ta cji dzia ³añ „Zwiê k sza nie war to œci do da nej pod sta -
wo wej pro duk cji rol nej i le œ nej”, „Ró¿ ni co wa nie w kie run ku dzia ³al no œci nie rol ni czej”,
„U³at wia nie star tu m³o dym rol ni kom”.

Pod sta wo wym pro ble mem, opóŸ nia j¹ cym roz po czê cie oce ny wnio s ków o przy zna -
nie po mo cy, przede wszy s t kim w ra mach dzia ³a nia „Mo der ni za cja go spo darstw rol -
nych”, by³ brak pe³ nej fun k cjo nal no œci sy s te mu in for ma ty cz ne go. Z har mo no gra mu
usta lo ne go z wy ko naw c¹ wy ni ka ³o, i¿ prze pro wa dze nie au dy tu akre dy ta cyj ne go fun k -
cjo nal no œci sy s te mu in for ma ty cz ne go w za kre sie ob s³u gi wnio s ków (do eta pu pod pi sa -
nia umo wy w³¹ cz nie) bê dzie mo ¿ li we pod ko niec kwiet nia 2008 r. Bio r¹c pod uwa gê, ¿e
au dyt akre dy ta cyj ny sy s te mu IT mo ¿e trwaæ ok. je d ne go mie si¹ ca, za k³a d a no, ¿e roz -
po czê cie oce ny wnio s ków o przy zna nie po mo cy przy wy ko rzy sta niu sy s te mu in for ma -
ty cz ne go bê dzie mo ¿ li we nie wcze œ niej ni¿ w ma ju 2008 r. Po przed sta wie niu przez
au dy to ra ze w nê trz ne go ra por tu do ty cz¹ ce go spe³ nie nia przez ARi MR kry te riów akre dy -
ta cyj nych, trwa ³y pra ce zwi¹ za ne z re a li za cj¹ re ko men da cji za war tych w ww. ra por cie.

Roz po czê cie kon tro li wnio s ków o przy zna nie po mo cy uza le ¿ nio ne jest w nie któ rych 
dzia ³a niach ró w nie¿ od po sia da nia przez ARi MR wspar cia in for ma ty cz ne go, za pe w nia -
j¹ ce go pra wid ³o we prze pro wa dze nie kon tro li krzy ¿o wych, wa run ku j¹ cych uzy s ka nie
pe³ nej akre dy ta cji wy ma ga nej do roz pa try wa nia wnio s ków o przy zna nie po mo cy i za -
ci¹ ga nia zo bo wi¹ zañ przez ARi MR (zgo d nie z re ko men da cj¹ au dy to ra ze wnê trz ne go –
KPMG). Ak tu al nie w ARi MR dzia ³a j¹ trzy sy s te my IT wspie ra j¹ ce ob s³u gê Dzia ³añ
PROW 2007–2013. Na le ¿¹ do nich: Sy s tem ZSZIK, Ap li ka cja PROW (Sy s tem OF SA)
oraz plat for ma fi nan so wo-ksiê go wa EBS UE. W ra mach sy s te mu ZSZIK wy dzie lo ny
jest pod sy s tem PROW, któ ry ob s³u gu je czê œæ dzia ³añ PROW 2007–2013. Ce lem za pe w -
nie nia ko mu ni ka cji, w sy s te mach wdro ¿e nio wych im ple men to wa ne s¹ in ter fej sy
³¹ cz¹ ce je z in ny mi sy s te ma mi IT, ta ki mi jak: SA PARD, SI Agen cja KI, TO MA TO, OF SA,
GE PARD, KU GUAR, oraz in ter fej sy do wy mia ny da nych z plat for m¹ fi nan so wo-ksiê go -
w¹. Stan przy go to wañ wspar cia in for ma ty cz ne go w przy pad ku po szcze gól nych dzia ³añ
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jest zró¿ ni co wa ny, je d na k ¿e w zde cy do wa nej wiê k szo œci przy pad ków pod pi sa no ju¿
od po wie d nie umo wy.

Zgo d nie z de kla ra cja mi z lip ca bie ¿¹ ce go ro ku, na dzieñ 01.07.2008 r. za trud nie nie
w ARiMR wy no si ³o 11 102 pra co wni ków. W oce nie ARiMR ww. stan za trud nie nia za pe wnia
mo¿ li woœæ w³a œci wej re a li za cji za dañ agen cji p³at ni czej. Wszys cy pra co wni cy prze cho -
dz¹ szko le nia zwi¹ za ne z re a li zo wa ny mi za da nia mi. Pro ces szko le nia pra co wni ków jest 
sko re lo wa ny z har mo no gra mem przy go to wañ ARiMR do wy ko ny wa nia po szcze gól nych 
fun kcji.

Sy s tem kon tro li w ARiMR fun kcjo nu je w opar ciu o sy s tem pro ce dur oraz sy s te my
in for ma ty cz ne. Zgo d nie z wy mo giem Roz po rz¹ dze nia (WE) 885/2006 dzia ³a nia kon trol -
ne re a li zo wa ne s¹ w ra mach pro ce sów za twier dza nia wnios ków oraz re a li za cji i ksiê go -
wa nia p³at no œci. Sto so wne ele men ty kon trol ne za pe wnio ne zo sta ³y ró w nie¿ w za kre sie
ob s³u gi za li czek i pa pie rów war to œcio wych oraz d³u gów. Pod sta wo wy mi czyn no œcia mi
kon trol ny mi, ja kie prze wi du j¹ pro ce du ry wdro ¿e nio we, s¹ kon tro le ad mi ni stra cyj ne,
w ra mach któ rych na le ¿y wy ró¿ niæ kon tro le krzy ¿o we oraz kon tro le na miej scu.

Z po wa ¿a niem
z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Ar tur £a wni czak
Podsekretarz Stanu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Zien tar skie go

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
mi ni stra spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty ny

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Przed mio tem ni niej sze go oœ wiad cze nia prag nê uczy niæ wy ma ga nia fi -

nan so we, ja kie sta wia siê cu dzo ziem com wje¿ d¿a j¹ cym na te ry to rium Pol ski.
Zgo d nie z art. 2 usta wy z dnia 13 czer wca 2003 r. za cu dzo ziem ca uz na je 

siê ka ¿ d¹ oso bê nie po sia da j¹ c¹ oby wa tel stwa pol skie go. Tak skon struo wa -
na de fi ni cja po wo du je, i¿ prze pi sy usta wy znajduj¹ za sto so wa nie ró w nie¿ do 
osób po cho dze nia pol skie go, któ re nie maj¹ oby wa tel stwa na sze go pañ stwa,
na wet je ¿e li po sia da j¹ Kar tê Po la ka.

Pro b lem sta no wi¹ cy ge ne zê oœ wiad cze nia po wsta³ na grun cie or ga ni za -
cji je d nej z naj wiê k szych im prez dla Po lo nii i Po la ków za mie sz ka ³ych za gra -
ni c¹ pod na zw¹ „Po lo nij ne La to – Ko sza lin”.

Zgo d nie z § 4 ust. 1 roz po rz¹ dze nia mi ni stra spraw we wnê trz nych i ad mi -
ni stra cji z dnia 30 paŸ dzier ni ka 2007 r. w spra wie wy so ko œci œrod ków fi nan so -
wych, któ re po wi nien po sia daæ cu dzo zie miec wje¿ d¿a j¹ cy na te ry to rium RP,
cu dzo zie miec przy je¿ d¿a j¹ cy do Pol ski ja ko ucze stnik im pre zy tu ry sty cz nej,
obo zu m³o dzie ¿o we go czy te¿ za wo dów spor to wych bez wzglê du na wiek po -
wi nien po sia daæ kwo tê 20 z³ na ka ¿ dy dzieñ po by tu, nie mniej je dnak ni¿
100 z³. Obo wi¹ zek okreœ lo ny w roz po rz¹ dze niu obe jmu je wszy s t kich cu dzo -
ziem ców bez wy j¹t ku, a wiêc tak ¿e oso by pol skie go po cho dze nia przy je¿ d¿a -
j¹ ce na przy k³ad do Ko sza li na na im pre zê „Po lo nij ne La to – Ko sza lin”.

Or ga ni za tor im pre zy, Sto wa rzy sze nie „Wspól no ta Pol ska” – Od dzia³ w Ko -
sza li nie, po kry wa ko sz ty utrzy ma nia ucze stni ków na te re nie Pol ski, na któ re
sk³a da j¹ siê ko sz ty do jaz du od gra ni cy i do gra ni cy, wy ¿y wie nia, za kwa te ro wa -
nia oraz opie ki le kar skiej. Trze ba mieæ na uwa dze fakt, i¿ znaczn¹ wiê k szoœæ
ucze stni ków sta no wi¹ Po la cy za mie sz ka li na te re nie by ³ych re pub lik Zwi¹z ku
Ra dziec kie go. Po sia da nie przez nich œrod ków fi nan so wych w wy so ko œci okreœ -
lo nej roz po rz¹ dze niem sta no wi po wa¿ ny pro b lem fi nan so wy, tym bar dziej ¿e
udzia³ w im pre zie wi¹ ¿e siê z je dno mie siê cz nym po by tem na te re nie Pol ski.

Ma j¹c to na uwa dze, uwa ¿am, ¿e za sa dne jest wpro wa dze nie zmian
w za kre sie wy ma gañ fi nan so wych sta wia nych cu dzo ziem com wje¿ d¿a j¹ cym 
na te ry to rium Pol ski w ce lach zwi¹ za nych bez po œre dnio z sze ro ko po jê t¹
dzia ³al no œci¹ po lo nij n¹ i z przed siêw ziê cia mi pro wa dzo ny mi przez je dno stki,
któ rych za da niem jest wspó³ pra ca z Po lo ni¹ i Po la ka mi za gra ni c¹. Przy k³a -
dem ta kiej dzia ³al no œci s¹ im pre zy or ga ni zo wa ne przez Sto wa rzy sze nie
„Wspól no ta Pol ska”. Fakt za pe wnie nia ucze stni kom cu dzo ziem com wszel -
kich nie zbê d nych ele men tów utrzy ma nia: do jaz dów, le cze nia, wy ¿y wie nia,
noc le gów; da je pod sta wy do za sa dne go od st¹ pie nia od obo wi¹z ku po sia da -
nia przez ta kich cu dzo ziem ców œrod ków fi nan so wych.

Prag nê ró w nie¿ wska zaæ, i¿ usta wa prze wi du je mo¿ li woœæ od st¹ pie nia od
obo wi¹z ku po sia da nia œrod ków fi nan so wych przez cu dzo ziem ców, któ rych
po byt wi¹ ¿e siê z wy ko ny wa niem czyn no œci za wo do wych, je ¿e li nie po no sz¹
oni ko sz tów po by tu na te ry to rium RP. Z uwa gi na przed sta wio ne w oœ wiad cze -
niu ar gu men ty wpro wa dze nie re gu la cji o to¿ sa mym cha rak te rze od no sz¹ cej siê
do cu dzo ziem ców przy je¿ d¿a j¹ cych do Pol ski w zwi¹z ku z udzia ³em w przed -
siêw ziê ciach po lo nij nych or ga ni zo wa nych przez je dno stki re a li zu j¹ ce za da nia
zwi¹ za ne z Po lo ni¹ i Po la ka mi za gra ni c¹ jest w pe³ ni za sa dne.

Dla te go te¿ wno szê o pod jê cie dzia ³añ zmie rza j¹ cych do eli mi na cji za pi -
su, na mo cy któ re go cu dzo zie miec przy je¿ d¿a j¹ cy do Pol ski na im pre zê o cha -
rak te rze po lo nij nym zo bo wi¹ za ny jest do po sia da nia œrod ków fi nan so wych.

Prag nê za su ge ro waæ, i¿ szyb kim spo so bem eli mi na cji zbê d ne go obo -
wi¹z ku by ³a by zmia na roz po rz¹ dze nia w spra wie wy so ko œci œrod ków fi -
nan so wych, któ re po wi nien po sia daæ cu dzo zie miec wje¿ d¿a j¹ cy na
te ry to rium RP, oraz do ku men tów, któ re mo g¹ po twier dzaæ po sia da nie tych 
œrod ków, zmiana zmierzaj¹ca w kie run ku lik wi da cji wy ma gañ fi nan so -
wych wo bec osób, o któ rych mo wa w ni niej szym oœ wiad cze niu.

Piotr Zientarski
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OdpowiedŸ

War sza wa, 1 sier pnia 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
na wi¹ zu j¹c do pis ma z dnia 3 lip ca 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-586/08) prze -

ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia Se na to ra RP Pa na Pio tra Zien tar skie go z³o ¿o ne go pod -
czas 14. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 26 czer wca 2008 ro ku w spra wie
wpro wa dze nia zmian w za kre sie wy ma gañ fi nan so wych sta wia nych cu dzo ziem com
wje¿ d¿a j¹ cym na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej w ce lach zwi¹ za nych bez po œre -
dnio z dzia ³al no œci¹ po lo nij n¹ i z przed siêw ziê cia mi pro wa dzo ny mi przez je dno stki, któ -
rych za da niem jest wspó³ pra ca z Po lo ni¹ i Po la ka mi za gra ni c¹ prag nê po in for mo waæ, i¿ 
w prze ka za nym do prac par la men tar nych rz¹ do wym pro jek cie usta wy o zmia nie usta -
wy o cu dzo ziem cach oraz nie któ rych in nych ustaw prze wi dzia na zo sta ³a mo¿ li woœæ wy -
da nia cu dzo ziem co wi (po sia da czo wi Kar ty Po la ka) wi zy wjaz do wej w ce lu ko rzy sta nia
z up ra wnieñ, wy ni ka j¹ cych z ty tu ³u po sia da nia Kar ty Po la ka. Ka ta log up ra wnieñ
okreœ lo ny zo sta³ w Roz dzia le 2 w art. 5–8 usta wy z dnia 7 wrzeœ nia 2007 ro ku o Kar cie
Po la ka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 z póŸn. zm). Po sia dacz Kar ty Po la ka – w myœl art. 6
ww. usta wy – mo ¿e prze by waæ na te ry to rium RP w ró¿ nych ce lach, a nie tyl ko w je d -
nym z wy mie nio nych w tym prze pi sie. Cu dzo zie miec prze kra cza j¹ cy gra ni cê na pod -
sta wie ta kiej wi zy bê dzie zwol nio ny z obo wi¹z ku oka za nia œrod ków utrzy ma nia lub
do ku men tów po twier dza j¹ cych mo¿ li woœæ uzy s ka nia ta kich œrod ków zgo d nie z pra -
wem. Wo bec po wy ¿ sze go, kwe stie po ru szo ne w przed mio to wym wy st¹ pie niu, znaj d¹
roz wi¹ za nie w ure gu lo wa niach wy ni ka j¹ cych z pro jek to wa nej no we li za cji usta wy o cu -
dzo ziem cach.

W od nie sie niu do cu dzo ziem ców prze kra cza j¹ cych gra ni cê na in nej pod sta wie ni¿
wi za w ce lu ko rzy sta nia z up ra wnieñ wy ni ka j¹ cych z ty tu ³u po sia da nia Kar ty Po la ka,
za sto so wa nie ma j¹ ogól ne za sa dy do ty cz¹ ce obo wi¹z ku oka za nia œrod ków utrzy ma nia
lub do ku men tów po twier dza j¹ cych mo¿ li woœæ uzy s ka nia ta kich œrod ków zgo d nie
z pra wem. Za sa dy wjaz du na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej na po byt nieprze -
kra cza j¹ cy trzech mie siê cy w okre sie sze œcio mie siê cz nym re gu lu je Roz po rz¹ dze nie
(WE) N 562/2006 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 15 mar ca 2006 ro ku usta -
na wia j¹ ce wspól no to wy ko deks za sad re gu lu j¹ cych prze p³yw osób przez gra ni ce (ko -
deks gra ni cz ny Schen gen) (Dz. U. UE. L.06.105.1). Zgo d nie z art. 5 ust. 1 lit. c ww.
kodeksu gra ni cz ne go Schen gen – w przy pad ku po by tu krót ko ter mi no we go, cu dzo zie -
miec obo wi¹ za ny jest uza sa dniæ cel i wa run ki pla no wa ne go po by tu oraz po sia daæ wy -
star cza j¹ ce œrod ki utrzy ma nia za ró wno na czas trwa nia pla no wa ne go po by tu, jak i na
po wrót do pañ stwa po cho dze nia lub na tran zyt do pañ stwa trze cie go, co do któ re go is t -
nie je pe w noœæ, ¿e uzy s ka ze zwo le nie na wjazd na je go te ry to rium, lub je ¿e li ma mo¿ li -
woœæ uzy s ka nia ta kich œrod ków zgo d nie z pra wem.

W od nie sie niu do po ru szo nej przez Pa na Se na to ra kwe stii obo wi¹z ku po sia da nia
przez cu dzo ziem ców, ucze stni ków je d nej z naj wiê k szych im prez dla Po lo nii i Po la ków
za mie sz ka ³ych za grani c¹ pod na zw¹ „Po lo nij ne La to – Ko sza lin”, or ga ni zo wa nej przez
Sto wa rzy sze nie „Wspól no ta Pol ska” œrod ków fi nan so wych w wy so ko œci okreœ lo nej
w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 30 paŸ dzier ni -
ka 2007 ro ku w spra wie wy so ko œci œrod ków fi nan so wych, któ re po wi nien po sia daæ cu -
dzo zie miec wje¿ d¿a j¹ cy na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej, oraz do ku men tów,
któ re mo g¹ po twier dziæ po sia da nie tych œrod ków (Dz. U. Nr 217, poz. 1616) up rzej mie
in for mu jê, i¿ Sto wa rzy sze nie „Wspól no ta Pol ska” mo ¿e wy sta wiæ za pro sze nie cu dzo -
ziem com przy je¿ d¿a j¹ cym do Pol ski w ce lu wziê cia udzia ³u w or ga ni zo wa nych przez to
sto wa rzy sze nie im pre zach. Za pro sze nie jest do ku men tem potwier dza j¹ cym, i¿ za pra -
sza j¹ cy – w tym przy pad ku Sto wa rzy sze nie „Wspól no ta Pol ska” – zo bo wi¹ zu je siê do
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po kry cia ko sz tów zwi¹ za nych z po by tem i wy jaz dem za pra sza nych cu dzo ziem ców,
w tym ko sz tów ewen tual ne go le cze nia oraz ko sz tów wy da le nia z te ry to rium Rze czy po -
spo li tej Pol skiej. Oso ba dla któ rej wy sta wio no za pro sze nie jest zwol nio na z obo wi¹z ku
po sia da nia œrod ków fi nan so wych.

Zgo d nie z art. 16 ust. 1 usta wy z dnia 13 czer wca 2003 ro ku o cu dzo ziem cach (t.j.:
Dz. U. z 2006 ro ku Nr 234, poz. 1694 z póŸn. zm.) za pro sze nie mo g¹ wy sta wiæ:

1) oby wa tel pol ski za mie sz ku j¹ cy na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej, a ta k ¿e
oby wa tel pa ñ stwa cz³on kow skie go Unii Eu ro pej skiej, pa ñ stwa cz³on kow skie go
Eu ro pej skie go Po ro zu mie nia o Wol nym Han dlu (EFTA) –  stro ny umo wy o Eu ro --
pej skim Ob sza rze Go spo dar czym lub Kon fe de ra cji Szwaj car skiej, oraz cz³o nek je --
go ro dzi ny, za mie sz ku j¹ cy na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej i po sia da j¹ cy
pra wo po by tu lub pra wo sta ³e go po by tu na tym te ry to rium,

2) cu dzo zie miec prze by wa j¹ cy bez po œre d nio przed wy sta wie niem za pro sze nia le --
gal nie i nie prze r wa nie przez okres co naj mniej 5 lat na te ry to rium Rze czy po spo li --
tej Pol skiej lub po sia da j¹ cy ze zwo le nie na osie d le nie siê lub ze zwo le nie na po byt
re zy den ta d³u go ter mi no we go WE,

3) oso ba pra w na lub je d no st ka or ga ni za cyj na nie po sia da j¹ ca oso bo wo œci pra w nej,
ma j¹ ca sie dzi bê na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Za pro sze nie uzy s ku je wa ¿ noœæ z chwi l¹ wpi sa nia go, na wnio sek za pra sza j¹ ce go,
do ewi den cji za pro szeñ i jest wa ¿ ne przez okres ro ku (art. 17 ust. 1 ww. usta wy). Or ga -
nem, do któ re go mo ¿e byæ z³o ¿o ny wnio sek jest wo je wo da w³a œci wy ze wzglê du na miej -
sce za mie sz ka nia lub sie dzi bê za pra sza j¹ ce go. Na ¿¹ da nie or ga nu, któ ry przy j¹³
wnio sek o wpi sa nie za pro sze nia do ewi den cji za pro szeñ, za pra sza j¹ cy jest obo wi¹ za ny
przed sta wiæ do ku men ty po twier dza j¹ ce mo ¿ li woœæ wy wi¹ za nia siê z zo bo wi¹ za nia do
po kry cia ko sz tów zwi¹ za nych z po by tem cu dzo ziem ca w Pol sce, a w szcze gól no œci do -
ku men ty po twier dza j¹ ce po sia da nie Ÿró de³ do cho dów lub w³a s nych œrod ków ma te rial -
nych i ich wy so koœæ oraz do ku men ty po twier dza j¹ ce ty tu³ pra w ny do za j mo wa ne go
lo ka lu mie sz kal ne go lub mo ¿ li woœæ za pe w nie nia cu dzo ziem co wi za mie sz ka nia (art. 17
ust. 2 ww. usta wy).

Prze pi sy ww. usta wy o cu dzo ziem cach od no sz¹ ce siê do za pro szeñ nie uleg n¹ zmia -
nie w pro jek cie no we li za cji usta wy o cu dzo ziem cach.

Z po wa ¿a niem
MI NI STER SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Piotr Sta chañ czyk
Pod se kre tarz Sta nu

412 14. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2008 r.


