
Senat

Rzeczypospolitej Polskiej

VII kadencja

Odpowiedzi
na oœwiadczenia z³o¿one przez senatorów

na 29. i 30. posiedzeniu Senatu

Warszawa
2009 r.





SPIS TREŒCI

ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA
z³o¿one na 29. posiedzeniu Senatu:

senator Ma³gorzaty Adamczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . 9
senatora Lucjana Cichosza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
senatora Jana Dobrzyñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
senatora Stanis³awa Gogacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
senatora Ryszarda Góreckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
senatora Macieja Grubskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
senatora Piotra Gruszczyñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
senatora Tadeusza Gruszki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
senatora Andrzeja Grzyba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
senatora Stanis³awa Jurcewicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
senatora Piotra Kalety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
senatora Piotra Kalety

i innych senatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
senatora S³awomira Kowalskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
senatora Waldemara Kraski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
senatora Krzysztofa Majkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
senatora Andrzeja Misio³ka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
senatora Antoniego Motyczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
senatora Jana Olecha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
senatora W³adys³awa Ortyla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
senator Marii Pañczyk-Pozdziej

i innych senatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
senatora Bohdana Paszkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
senatora Andrzeja Persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
senatora Czes³awa Ryszki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
senatora Czes³awa Ryszki

i innych senatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
senatora Wojciecha Skurkiewicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
senatora Eryka Smulewicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
senatora Andrzeja Szewiñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
senatora Grzegorza Wojciechowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . 142
senatora Henryka WoŸniaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
senatora Jana Wyrowiñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
senatora Piotra Zientarskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA
z³o¿one na 30. posiedzeniu Senatu:

senatora Grzegorza Banasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
senatora Stanis³awa Bisztygi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171



senatora Przemys³awa B³aszczyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
senator Barbary Borys-Damiêckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
senatora Zbigniewa Cichonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
senatora Grzegorza Czeleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
senatora W³adys³awa Dajczaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
senatora Jana Dobrzyñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
senator Janiny Fetliñskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
senatora Ryszarda Góreckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
senatora Ryszarda Góreckiego

oraz senatora Zbigniewa Meresa . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
senatora Henryka Górskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Jana Olecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
senatora Tadeusza Gruszki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
senatora Andrzeja Grzyba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
senatora Witolda Idczaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
senatora Stanis³awa Jurcewicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
senatora Piotra Kalety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
senatora Macieja Klimy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
senatora Ryszarda Knosali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
senatora Stanis³awa Koguta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
senatora Marka Konopki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
senatora Marka Konopki

i innych senatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
senatora Norberta Krajczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
senatora Waldemara Kraski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
senatora Antoniego Motyczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
senatora W³adys³awa Ortyla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
senatora Andrzeja Owczarka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
senatora Andrzeja Persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
senatora Janusza Rachonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
senatora W³adys³awa Sidorowicza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
senatora Tadeusza Skorupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
senatora Eryka Smulewicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
senatora Andrzeja Szewiñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
senator Gra¿yny Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
senatora Grzegorza Wojciechowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . 313

4 Spis treœci



29. POSIEDZENIE SENATU
(19 marca 2009 r.)





Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

W swoim oœwiadczeniu chcia³abym odnieœæ siê do zapisów ustawyz dnia
28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (tekst jednolity DzU z 2006
r. nr 139, pozycja 992 ze zmianami) oraz ustawy o zmianie ustawy o œwiad-
czeniach rodzinnych (DzU z 2008 r. nr 223, pozycja 1456).

W zwi¹zku z wieloma zapytaniami pracowników oœrodków pomocy
spo³ecznej, chcia³abym zwróciæ uwagê Pani Minister na niejasne zapisy usta-
wy dotycz¹ce miêdzy innymi:

— dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, nieprzys³uguj¹cego osobie, która pod-
jê³a lub kontynuuje zatrudnienie lub inn¹ pracê zarobkow¹ uniemo¿liwiaj¹c¹
sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego;

— jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia dziecka.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, proszê o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Jakimi kryteriami nale¿y kierowaæ siê w przyznawaniu wy¿ej wymie-

nionego dodatku oraz jak¹ pracê mog¹ wykonywaæ osoby przebywaj¹ce na
urlopie wychowawczym i w jakim wymiarze czasu?

2. Jak powinien wygl¹daæ wzór zaœwiadczenia od lekarza w zwi¹zku
z jednorazow¹ zapomog¹ z tytu³u urodzenia dziecka, które to zaœwiadczenie
od 1 listopada 2009 r. bêdzie potrzebne, by udokumentowaæ, ¿e matka dziec-
ka pozostawa³a pod opiek¹ lekarsk¹ przez okres co najmniej od dziesi¹tego
tygodnia ci¹¿y do porodu?

Ma³gorzata Adamczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 25 marca 2009 r. dotycz¹ce
oœwiadczenia senator Ma³gorzaty Adamczak z³o¿onego podczas 29. posiedzenia Sena-
tu RP w sprawie zapisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o œwiadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z póŸn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 paŸ-
dziernika 2008 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223,
poz. 1456), uprzejmie informujê:

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym od 1 stycznia 2008 r. brzmieniem art. 10 ust. 5 pkt 3
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych (nadanym ustaw¹ z dnia 17 paŸdziernika 2008 r.
o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1456),
dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego nie przys³uguje, je¿eli osoba uprawniona podjê³a lub konty-
nuuje zatrudnienie lub inn¹ pracê zarobkow¹, która uniemo¿liwia sprawowanie osobi-
stej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Przepisy
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych nie zawieraj¹ kryteriów dotycz¹cych rodzaju za-
trudnienia lub innej pracy zarobkowej podejmowanych w okresie korzystania z urlopu
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wychowawczego, których spe³nienie b¹dŸ niespe³nienie, powoduje utratê b¹dŸ zacho-
wanie prawa do dodatku z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego.

W zwi¹zku z powy¿szym, ocena, czy w konkretnym, indywidualnym przypadku,
podjête lub kontynuowane zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, uniemo¿liwia
sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, nale¿y do organu w³aœciwego, tj. wójta,
burmistrza lub prezydenta w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegaj¹cej siê o œwiadczenia rodzinne.

Przepisem art. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654), z dniem 1 stycznia 2009 r.,
wprowadzone zosta³y zmiany dotycz¹ce dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u uro-
dzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia dziecka polegaj¹ce na
wprowadzeniu wymogu pozostawania kobiety pod opiek¹ medyczn¹ pocz¹wszy od
10 tygodnia ci¹¿y do dnia porodu. Pozostawanie pod opiek¹ lekarsk¹ bêdzie dokumen-
towane zaœwiadczeniem lekarskim. Wzór zaœwiadczenia medycznego oraz formy wy-
maganej opieki lekarskiej bêd¹ okreœla³y przepisy rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
wydanego w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Spo³ecznej. Ministerstwo Zdro-
wia zobowi¹za³o siê do przedstawienia projektu ww. rozporz¹dzenia w terminie do koñ-
ca maja br. Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, obowi¹zek potwierdzenia opieki medycznej
nad kobiet¹ w ci¹¿y bêdzie stosowany dopiero od dnia 1 listopada 2009 r.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zg³osi³a siê grupa przedsiêbiorczych ko-

biet w sprawie poparcia uwag do nowelizacji ustawy. Jak wskazuje jedna
z nich, tocz¹cy siê spór z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych jest wynikiem
zaleg³oœci wnioskodawczyñ w sk³adkach na ubezpieczenie spo³eczne za lata
1999–2008 r. W tym czasie pozostawa³y one w stosunku pracy, prowadzi³y
równolegle dzia³alnoœæ gospodarcz¹, po urodzeniu potomstwa przebywa³y
na urlopie lub zasi³ku macierzyñskim, a potem na urlopie wychowawczym.
W tego rodzaju sytuacji powstawa³ po stronie wnioskodawczyñ zbieg tytu³ów
do ubezpieczeñ.

Z zapisów ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, informacji przeka-
zywanych wnioskodawczyniom w placówkach ZUS oraz z informatorów wyda-
wanych przez ZUS w tamtym czasie wynika³o, i¿ z tytu³u prowadzonej dzia³al-
noœci gospodarczej wnioskodawczynie nie podlegaj¹ obowi¹zkowi odprowa-
dzania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. Op³aca³y jedynie sk³adkê zdrowot-
n¹. Przez lata ZUS wystawia³ wnioskodawczyniom zaœwiadczenia o zalega-
niu lub niezaleganiu ze sk³adkami. Z zaœwiadczeñ o niezaleganiu jednoznacz-
nie wynika³o, i¿ nie posiadaj¹ one jakichkolwiek zaleg³oœci w op³acaniu
sk³adek. W tym czasie ZUS przeprowadza³ kontrole, w protoko³ach pokontrol-
nych potwierdza³, ¿e wszystko jest prowadzone prawid³owo, wnioskodaw-
czynie nie posiadaj¹ ¿adnych zaleg³oœci.

Stanowisko ZUS zmieni³o siê po kilku latach. Zak³ad uzna³, i¿ wniosko-
dawczynie by³y jednak zobowi¹zane do odprowadzania sk³adek. W efekcie
ZUS stwierdzi³, i¿ wnioskodawczynie posiadaj¹ nierzadko nawet kilkuletnie
zaleg³oœci w sk³adkach. W tej sytuacji, a tak¿e z uwagi na tocz¹ce siê prace
nad nowelizacj¹ ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, wnioskodaw-
czynie zwróci³y siê do parlamentarzystów z szerokim apelem o uwzglêdnie-
nie w toku prac tak¿e ich interesu i wprowadzenie zmian zmierzaj¹cych do
ca³kowitego umorzenia im jakichkolwiek zaleg³oœci, które stwierdzi³ ZUS.

Wnioskodawczyniom znane s¹ oba projekty ustaw rozstrzygaj¹ce kwe-
stie sporu z ZUS. Ale wyra¿aj¹ one g³êbokie niezadowolenie z projektu, jaki
przygotowuje rz¹d, który rozdziela urlop macierzyñski i wychowawczy, mi-
mo ¿e wczeœniej nie by³o takiego podzia³u ani pod wzglêdem podleg³oœci, ani
pod wzglêdem uzyskiwania informacji. Projekt rz¹dowy w postaci przedsta-
wionej na posiedzeniu komisji sejmowej jest – w opinii wnioskodawczyñ –
krzywdz¹cy i wprowadza nierównoœæ kobiet wobec prawa.

Z kolei projekt poselski, bli¿szy wnioskodawczyniom pod wzglêdem po-
¿¹danego przez nie rozwi¹zania, odnosi siê do okreœlonego okresu, który nie
obejmuje pe³nego rozwi¹zania problemu w czasookresie, to znaczy do roku
2008.

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika wprost, i¿ wnioskodaw-
czynie zg³osi³y propozycje zmian do projektu poselskiego. Jednak¿e niezale¿-
nie do dalszego toku prac nad nowelizacj¹ ustawy, konieczne jest wyjaœnie-
nie nastêpuj¹cych kwestii:

— czy Szanownej Pani Minister wiadomo, na czym ZUS opiera³ swoje
uprzednie stanowisko co do zbiegu tytu³ów do œwiadczeñ i braku po stronie
wnioskodawczyñ obowi¹zku op³acania sk³adek;

— dlaczego projekt rz¹dowy zak³ada rozdzielenie urlopu macierzyñskie-
go i wychowawczego; jakimi kwestiami prawnymi jest to uzasadniane;

— czy proponowane zmiany spowoduj¹ – w opinii Szanownej Pani Minis-
ter – abolicjê sk³adkow¹ wnioskodawczyñ?

Z powa¿aniem
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
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OdpowiedŸ

Warszawa, 7 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 25 marca 2009 r. znak:
BPS/DSK-043-1455/09, dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez Senator Dorotê
Arciszewsk¹-Mielewczyk podczas 29. posiedzenia Senatu RP w sprawie poparcia uwag
kobiet w zwi¹zku z tocz¹cym siê sporem z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych
w zwi¹zku z zaleg³oœciami w sk³adkach na ubezpieczenie spo³eczne za lata 1999–2008,
uprzejmie informujê:

W dniu 3 kwietnia br. Sejm jednog³oœnie uchwali³ ustawê o zmianie ustawy o syste-
mie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz ustawy – Prawo bankowe. W ustawie tej Sejm roz-
szerzy³ kr¹g osób, które mog¹ ubiegaæ siê o umorzenie i zwrot nale¿noœci z tytu³u
sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i Fundusz Pracy w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³al-
noœci¹. W efekcie o umorzenie lub zwrot nale¿noœci z tytu³u sk³adek (o ile zosta³y ure-
gulowane), nale¿nych w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, bêd¹ mog³y
ubiegaæ siê zarówno osoby pobieraj¹ce zasi³ki macierzyñskie jak równie¿ osoby prze-
bywaj¹ce na urlopach wychowawczych.

Proponowana regulacja przewiduje zewidencjonowanie na kontach osób pobiera-
j¹cych zasi³ek macierzyñski sk³adek obliczonych od zasi³ku macierzyñskiego.

Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Moje oœwiadczenie dotyczy dzia³añ podejmowanych w roku 2008 przez
Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w stosunku do wielu rolni-
ków, którzy w roku 2004 otrzymali dop³aty bezpoœrednie do gruntów rolnych.
Przyk³adem niech bêd¹ dzia³ania podjête przez Lubelski Oddzia³ Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W 2004 r. na podstawie prawid³owo z³o¿onych wniosków agencja przy-
zna³a p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych za rok 2004, uznaj¹c
spe³nienie warunków przewidzianych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r.
o p³atnoœciach bezpoœrednich do gruntów rolnych i oddzielnej p³atnoœci z tytu-
³u cukru (DzU z 2004 r. nr 6, poz. 40).

Obecnie przedmiotowe decyzje s¹ uchylane przez agencjê z powodu ra-
¿¹cego naruszenia prawa przez sam¹ agencjê. Jednoczeœnie jednym ze skut-
ków uchylenia decyzji mo¿e byæ zwrot przez rolników dop³at bezpoœrednich.
Sytuacja dotyczy rolników, którzy w chwili sk³adania wniosków, to jest
w maju 2004 r., spe³niali wymogi ustawy o dop³atach bezpoœrednich, ale ju¿
w momencie uzyskania dop³at, to jest pod koniec roku 2004, nie byli posiada-
czami gruntów rolnych i nie spe³niali wymogów ustawy.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o podjêcie stosownych dzia³añ
nadzorczych, tak aby rolnicy po kilku latach nie zwracali dop³at.

Lucjan Cichosz

Stanowisko

Warszawa, 22 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma nr BPS/DSK-043-1456/09 z dnia 25 marca 2009 r., zwra-

cam siê z uprzejm¹ proœb¹ o przed³u¿enie terminu odpowiedzi na przekazane przy tym
piœmie oœwiadczenie Pana Senatora Lucjana Cichosza.

Oœwiadczenie z³o¿one podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 r.
wymaga podjêcia dodatkowych wyjaœnieñ, bez których nie jest mo¿liwe pe³ne odniesie-
nie siê do poruszonych przez Pana Senatora problemów.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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OdpowiedŸ

Warszawa, 12 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma znak: BPS/DSK-043-1456/09 dotycz¹cego oœwiadczenia

z³o¿onego przez Pana Senatora Lucjana Cichosza na 29. posiedzeniu Senatu RP w dniu
19 marca 2009 r. w sprawie uchylania przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa decyzji przyznaj¹cych rolnikom p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych
za 2004 rok, uprzejmie informujê co nastêpuje.

Opisana przez Pana Senatora sytuacja wi¹¿e siê z nastêpuj¹cym stanem faktycz-
nym. Czêœæ rolników, którzy z³o¿yli wnioski o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich za
rok 2004, przed wydaniem decyzji administracyjnych w tych sprawach, przenios³o po-
siadanie gospodarstw rolnych na osoby trzecie. W wiêkszoœci przypadków wynika³o to
z chêci przejœcia na rentê strukturaln¹. Rolnicy ci dostarczyli do kierowników biur po-
wiatowych Agencji (czyli organów w³aœciwych w sprawach dotycz¹cych p³atnoœci ob-
szarowych zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o p³atnoœciach
w ramach systemów wsparcia bezpoœredniego (Dz. U. Nr 170, poz. 1051 z póŸn. zm.))
umowy dokumentuj¹ce fakt przekazania gospodarstw. P³atnoœci bezpoœrednie w tej
sytuacji rolnikom, jako osobom nieposiadaj¹cym gruntów rolnych, nie przys³ugiwa³y,
a mimo to kierownicy biur powiatowych wydawali decyzje o ich przyznaniu.

Po stwierdzeniu tej nieprawid³owoœci w 2008 r. Agencja zaczê³a wszczynaæ postê-
powania, w wyniku których stwierdzana jest niewa¿noœæ decyzji przyznaj¹cych p³atno-
œci za 2004 rok. W dalszej kolejnoœci kierownicy biur powiatowych ponownie
rozpatruj¹c sprawy za rok 2004, odmawiaj¹ przyznania p³atnoœci i z chwil¹, kiedy te
decyzje staj¹ siê ostateczne, Prezes Agencji ma obowi¹zek, równie¿ w drodze decyzji
administracyjnej, ustaliæ kwotê nienale¿nie pobranych p³atnoœci bezpoœrednich do
gruntów rolnych. Od ostatniej z ww. decyzji wydanej przez Prezesa Agencji w pierwszej
instancji nie s³u¿y odwo³anie, jednak strona niezadowolona z decyzji mo¿e zwróciæ siê
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (zgodnie z art. 29 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98,
poz. 634).

W przypadku niezadowolenia z rozstrzygniêcia organu drugiej instancji w ka¿dym
z trzech wy¿ej wymienionych postêpowañ istnieje mo¿liwoœæ zwrócenia siê ze skarg¹
do s¹du administracyjnego.

Prezes Agencji mo¿e równie¿ odst¹piæ od ustalania nienale¿nie wyp³aconych kwot
w przypadkach, o których mowa w art. 49 ust. 4 i 5 rozporz¹dzenia Komisji (WE)
nr 2419/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r. obowi¹zuj¹cego dla wniosków sk³adanych
w roku 2004.

Zgodnie z art. 49 ust. 4 tego rozporz¹dzenia obowi¹zek zwrotu nienale¿nie pobra-
nych p³atnoœci nie ma zastosowania, je¿eli dana p³atnoœæ zosta³a dokonana na skutek
pomy³ki w³aœciwej w³adzy lub innej w³adzy oraz jeœli b³¹d nie móg³ w zwyk³ych okolicz-
noœciach zostaæ wykryty przez rolnika. Jednak¿e w przypadku gdy b³¹d dotyczy ele-
mentów stanu faktycznego zwi¹zanych z obliczaniem danej p³atnoœci, akapit pierwszy
ww. przepisu stosuje siê jedynie, jeœli o decyzji o zwrocie nie powiadomiono zaintereso-
wanego w terminie 12 miesiêcy od p³atnoœci. Ponadto, stosownie do art. 49 ust. 5 ww.
rozporz¹dzenia, obowi¹zek zwrotu nie ma zastosowania, je¿eli okres miêdzy dat¹ p³at-
noœci pomocy a dat¹ pierwszego powiadomienia beneficjenta przez w³aœciwe w³adze
o nieuzasadnionym charakterze danej p³atnoœci jest d³u¿szy ni¿ dziesiêæ lat. Jednak¿e
jeœli beneficjent dzia³a³ w dobrej wierze, okres wskazany w akapicie pierwszym jest
ograniczony do czterech lat.
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Skoro zatem, w omawianej sytuacji, do rozpatrzenia i za³atwienia obu spraw (przy-
znania p³atnoœci bezpoœrednich i rent strukturalnych) w³aœciwy by³ ten sam organ
(w³aœciwy miejscowo kierownik biura powiatowego ARiMR), to nale¿a³oby zak³adaæ, ¿e
wnioskodawca ubiegaj¹cy siê o p³atnoœci bezpoœrednie poinformowa³ Agencjê o zmia-
nie stanu faktycznego, a wiêc dope³ni³ obowi¹zku poinformowania w³aœciwego organu
o przekazaniu gospodarstwa (dostarczy³ wniosek o przyznanie renty strukturalnej,
wraz z wymaganymi za³¹cznikami, w tym z odpowiedni¹ umow¹).

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e koniecznoœæ zwrotu nienale¿nie pobranych p³atnoœci
bezpoœrednich za 2004 rok powinna byæ rozstrzygana indywidualnie dla ka¿dego rolni-
ka przez upowa¿nione do tego organy z uwzglêdnieniem takich czynników jak dzia³anie
w dobrej wierze i wype³nienie ci¹¿¹cego na rolniku obowi¹zku poinformowania w³aœci-
wego organu o przekazaniu gospodarstwa rolnego osobie trzeciej.

Pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
przekaza³o swoje stanowisko w tej sprawie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, niemniej jednak nale¿y podkreœliæ, ¿e sprawy rolników, którym nienale¿nie
wyp³acono p³atnoœci bezpoœrednie w 2004 roku le¿¹ w wy³¹cznej kompetencji Agencji.
Jest ona zobowi¹zana do za³atwienia ich zgodnie z przepisami Kodeksu postêpowania
administracyjnego i tylko w ramach tych przepisów mo¿liwym jest odwo³ywanie siê do
wydawanych przez Agencjê decyzji.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Pomys³ stworzenia projektu ustawy, na podstawie której przedsiêbiorcy

bêd¹ mogli wspólnie wystêpowaæ do s¹dów przeciwko bankom, od samego
pocz¹tku budzi powa¿ne w¹tpliwoœci, tak¿e wœród samych przedsiêbiorców.
Rzadko kiedy bowiem umowy dotycz¹ce opcji walutowych maj¹ tak¹ sam¹
treœæ. Ró¿ni¹ siê one warunkami, terminami zapadalnoœci, kwotami, a czasa-
mi nawet przecinkiem czy kropk¹, co banki mog¹ skrzêtnie wykorzystaæ, aby
nie dopuœciæ do zbiorowych pozwów.

Z uwagi na nasilaj¹ce siê negatywne nastroje spo³eczne wobec przygoto-
wywanego projektu ustawy dotycz¹cej umów na opcje walutowe, zwracam
siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cymi pytaniami:

1. Czy przygotowywany projekt zak³ada uniewa¿nianie umów na opcje
walutowe, które zosta³y zawarte w z³ej wierze? Jeœli tak, to na jakich zasa-
dach?

2. Jakie rozwi¹zanie przewiduje siê w przypadku, gdy umowy na opcje
walutowe wi¹¿¹ce przedsiêbiorców z dan¹ firm¹ nieznacznie ró¿ni¹ siê od
siebie?

3. Jak d³ugotrwa³a by³aby procedura uniewa¿nienia umów na opcje wa-
lutowe, przewidywana w przygotowywanym projekcie? Czy zak³ada siê ja-
kieœ maksimum w tym zakresie, tak aby w miêdzyczasie nie dopuœciæ do
bankructwa polskich przedsiêbiorców?

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e ingerencja rz¹du mo¿e wi¹zaæ siê z powa¿ny-
mi konsekwencjami, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cym pyta-
niem: czy przewiduje Pan, i¿ aktywnoœæ rz¹du w zakresie umów na opcje
walutowe w jakikolwiek sposób wp³ynie na stabilnoœæ polskiej waluty, a tak-
¿e na kurs polskiego z³otego w stosunku do euro? Je¿eli tak, to proszê o wska-
zanie prognozowanych zmian, jak równie¿ czasu ich spodziewanego
wyst¹pienia.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

Stanowisko
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 23 kwietnia 2009 r.

Pan
Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki

Szanowny Panie Premierze,
w odpowiedzi na pismo znak: SM-VIII-073-49-MO/09/ z dnia 17 kwietnia 2009 r.

dotycz¹ce oœwiadczenia senatora Jana Dobrzyñskiego z³o¿onego na 29. posiedzeniu
Senatu, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia stanowi¹ce odpowiedŸ na
pytanie skierowane do Ministra Finansów.
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Odnosz¹c siê do kwestii stabilnoœci polskiej waluty, a tak¿e kursu polskiego z³otego
w stosunku do euro nale¿y wskazaæ, ¿e za politykê kursu walutowego w Polsce odpo-
wiada Rada Polityki Pieniê¿nej, organ Narodowego Banku Polskiego. Obowi¹zuj¹ce
w Polsce regulacje w zakresie prawa dewizowego sankcjonuj¹ pe³n¹ wymienialnoœæ
z³otego wed³ug standardów miêdzynarodowych i zapewniaj¹ swobodê przep³ywu kapi-
ta³u. Jednoczeœnie od kwietnia 2000 r. w Polsce obowi¹zuje system p³ynnego kursu
walutowego, w ramach którego kurs z³otego wyznaczany jest wy³¹cznie przez oddzia³y-
wanie si³ popytu i poda¿y na rynku walutowym. Do najwa¿niejszych zalet tego systemu
mo¿na zaliczyæ przede wszystkim jego rynkowy charakter oraz fakt, ¿e zwiêksza on
prawdopodobieñstwo unikniêcia kryzysu walutowego, zmniejsza podatnoœæ gospodar-
ki krajowej na zaburzenia maj¹ce Ÿród³o w innych krajach oraz jest spójny z realizowa-
n¹ przez Radê Polityki Pieniê¿nej strategi¹ bezpoœredniego celu inflacyjnego, której
celem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen.

W ramach tego systemu poziom kursu walutowego kszta³towany jest przez wiele
czynników, zarówno fundamentalnych, jak i niezwi¹zanych bezpoœrednio z oczekiwa-
niami dotycz¹cymi kierunku rozwoju sytuacji makroekonomicznej, co mo¿e przyczy-
niaæ siê do du¿ej zmiennoœci kursu walutowego. Z sytuacj¹ tak¹ mieliœmy do czynienia
w ostatnich miesi¹cach. Obserwowane w tym okresie os³abienie z³otego by³o przede
wszystkim zwi¹zane z oddzia³ywaniem czynników o charakterze globalnym. Zosta³o
ono wywo³ane niestabiln¹ sytuacj¹ na œwiatowych rynkach finansowych, skutkuj¹c¹
wzrostem awersji do ryzyka i mniejszym zainteresowaniem inwestorów walutami na-
szego regionu. Wœród czynników krajowych, które oddzia³ywa³y w tym okresie w kie-
runku os³abienia z³otego wymienia siê m.in. rozpoczêcie cyklu ³agodzenia polityki
pieniê¿nej przez Radê Polityki Pieniê¿nej oraz nisk¹ p³ynnoœæ na rynku pod koniec
2008 r., której towarzyszy³ popyt na waluty ze strony polskich podmiotów zaanga¿owa-
nych w transakcje terminowe. Istotnym czynnikiem kszta³tuj¹cym kurs z³otego w tym
okresie by³ równie¿ fakt postrzegania polskiej waluty przez rynki finansowe poprzez
pryzmat sytuacji innych krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej. Wzrost obaw o stabil-
noœæ makroekonomiczn¹ niektórych z tych krajów by³ istotnym elementem wzmacnia-
j¹cym deprecjacjê ich walut i poœrednio przyczyniaj¹cym siê do os³abienia z³otego,
mimo relatywnie korzystnej sytuacji i perspektyw wzrostu gospodarki polskiej. W tym
kontekœcie warto przypomnieæ przyk³ad S³owacji, która w ubieg³ym roku w znacznie
mniejszym stopniu ni¿ Polska odczu³a bezpoœrednie skutki kryzysu na œwiatowych
rynkach finansowych (w postaci ni¿szego wzrostu premii za ryzyko), korzystaj¹c z wia-
rygodnoœci stworzonej przez bliskoœæ terminu wprowadzenia euro.

Wobec powy¿szych uwarunkowañ Rz¹d podj¹³ dzia³ania w celu utrzymania korzyst-
nego wizerunku polskiej gospodarki wœród inwestorów zagranicznych, akcentuj¹c
dobr¹ sytuacjê fundamentaln¹ polskiej gospodarki, wyró¿niaj¹c¹ j¹ pozytywnie na tle
innych gospodarek wschodz¹cych. Celowi temu s³u¿y równie¿ utrzymanie pod kontro-
l¹ poziomu deficytu bud¿etowego w 2009 r. mimo postêpuj¹cego spowolnienia gospo-
darczego w kraju.

Z uwagi na fakt, i¿ polityka kursowa jest domen¹ NBP, Minister Finansów nie dys-
ponuje administracyjnymi narzêdziami kszta³towania kursu walutowego. Pewn¹ ogra-
niczon¹ mo¿liwoœæ wp³ywania na wysokoœæ kursu walutowego daje Ministrowi
Finansów sprzeda¿ lub zakup walut obcych na rynku finansowym, z wykorzystaniem
œrodków dostêpnych na rachunkach bud¿etu pañstwa.

Minister Finansów zainteresowany jest takim poziomem kursu z³otego, który wyni-
ka³by z podstaw fundamentalnych gospodarki. Ostatni rozwój wydarzeñ na rynkach fi-
nansowych przyczyni³ siê do gwa³townego os³abienia krajowej waluty do poziomów,
które znacz¹co odbiegaj¹ od tych, które wynikaj¹ z fundamentów gospodarki i móg³ za-
szkodziæ jej prawid³owemu rozwojowi. Zgodnie z zapowiedzi¹ Premiera Donalda Tuska
o mo¿liwoœci sprzeda¿y czêœci œrodków walutowych pochodz¹cych z Unii Europejskiej
w przypadku dalszego os³abiania siê z³otego, wyg³oszon¹ 17 lutego br. na konferencji
prasowej, 18 lutego br. Minister Finansów przeprowadzi³ na rynku za poœrednictwem
Banku Gospodarstwa Krajowego operacjê wymiany czêœci tych œrodków. Jednoczeœnie
Minister Finansów zapowiedzia³, i¿ w razie potrzeby wymiana œrodków z Unii Europej-
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skiej na rynku mo¿e byæ kontynuowana. Od 17 lutego br., kiedy euro, dolar i frank
szwajcarski kosztowa³y odpowiednio ok. 4,93 z³, 3,91 i 3,33 z³, do 17 kwietnia br. z³oty
umocni³ siê do poziomu odpowiednio 4,28 z³, 3,27 i 2,81 z³.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Dominik Radziwi³³

OdpowiedŸ
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 27 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na pytania sformu³owane w ramach sk³adania oœwiadczenia Pana
Senatora Jana Dobrzyñskiego na 29. posiedzeniu Senatu w dniu 19 marca 2009 r.,
skierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Finansów dotycz¹cego wspól-
nego wystêpowania do s¹dów przeciwko bankom przez przedsiêbiorców w sprawie op-
cji walutowych (wyst¹pienie Marsza³ka Senatu RP z dnia 25 marca 2009 r. do Prezesa
Rady Ministrów, BPS/DSK-043-1457/09), na mocy upowa¿nienia Prezesa Rady Mini-
strów do udzielenia, w porozumieniu z Ministrem Finansów, odpowiedzi (pismo Szefa
Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2009 r., DSPA
4813-12/09), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ do kwestii pod-
niesionych w wy¿ej wymienionym oœwiadczeniu i ni¿ej wymienionych zapytaniach,
przygotowane w porozumieniu równie¿ z Ministerstwem Sprawiedliwoœci, które przy-
gotowa³o projekt przedmiotowej ustawy.

Czy przygotowywany projekt (ustawy o dochodzeniu roszczeñ w postêpowaniu
grupowym) zak³ada uniewa¿nianie umów na opcje walutowe, które zosta³y za-
warte w z³ej wierze? Jeœli tak, to na jakich zasadach?

oraz

Jak d³ugotrwa³a by³aby procedura uniewa¿nienia umów na opcje waluto-
we, przewidywana w przygotowywanym projekcie? Czy zak³ada siê jakieœ mak-
simum w tym zakresie, tak aby w miêdzyczasie nie dopuœciæ do bankructwa
polskich przedsiêbiorców?

W odpowiedzi na pytanie Pana Senatora, uprzejmie informujê, ¿e zg³oszony przez
Ministra Sprawiedliwoœci projekt ustawy o dochodzeniu roszczeñ w postêpowaniu gru-
powym nie zawiera regulacji dotycz¹cych uniewa¿nienia umów na opcje walutowe.
Projekt tej ustawy, normuje s¹dowe postêpowanie cywilne w sprawach, w których s¹
dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na jednakowej
podstawie faktycznej lub prawnej, je¿eli istotne okolicznoœci faktyczne uzasadniaj¹ce
¿¹danie s¹ wspólne dla wszystkich roszczeñ.
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Jakie rozwi¹zanie przewiduje siê w przypadku, gdy umowy na opcje waluto-
we wi¹¿¹ce przedsiêbiorców z dan¹ firm¹ nieznacznie ró¿ni¹ siê od siebie?

Projektowany akt prawny o dochodzeniu roszczeñ w postêpowaniu grupowym
(druk nr 1829) zawiera regulacje umo¿liwiaj¹ce dochodzenie roszczeñ wielu podmio-
tów w jednym postêpowaniu cywilnym.

W myœl projektu, postêpowanie grupowe w sprawach cywilnych bêdzie mo¿liwe, je-
¿eli spe³nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce przes³anki:

1) co najmniej 10 osób dochodzi roszczeñ jednego rodzaju,
2) roszczenia s¹ oparte na jednakowej podstawie faktycznej lub prawnej,
3) istotne okolicznoœci faktyczne uzasadniaj¹ce ¿¹danie s¹ wspólne dla wszystkich

roszczeñ.
Zaznaczyæ trzeba, ¿e w przypadku dochodzenia roszczeñ pieniê¿nych postêpowa-

nie grupowe bêdzie dopuszczalne tylko wtedy, je¿eli wysokoœæ roszczenia ka¿dego
cz³onka grupy zostanie ujednolicona przy uwzglêdnieniu wspólnych okolicznoœci spra-
wy.

Projektowana regulacja bêdzie mog³a znaleŸæ zastosowanie tak¿e w przypadkach
dochodzenia przez przedsiêbiorców roszczeñ tego samego rodzaju, wynikaj¹cych z za-
wartych przez nich umów o opcje walutowe, je¿eli zaistniej¹ wy¿ej wymienione prze-
s³anki dopuszczalnoœci postêpowania grupowego. Mo¿e zdarzyæ siê bowiem taka
sytuacja, ¿e przedsiêbiorcy (minimum 10), korzystaj¹c z oferty jednego banku (jedna-
kowa podstawa faktyczna), zawarli z tym bankiem takie same umowy o opcje waluto-
we, a nastêpnie ponieœli straty finansowe w zwi¹zku z nag³ymi zmianami kursów na
rynku walutowym (wspólne okolicznoœci faktyczne uzasadniaj¹ce ¿¹danie). Ocena, czy
wiêŸ istniej¹ca pomiêdzy przedsiêbiorcami skutkuje mo¿liwoœci¹ po³¹czenia ich w gru-
pê i dopuszczenia rozpoznania sprawy w postêpowaniu grupowym, ka¿dorazowo bê-
dzie nale¿a³a do s¹du badaj¹cego wstêpnie pozew.

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e ingerencja rz¹du mo¿e wi¹zaæ siê z powa¿nymi
konsekwencjami, czy przewiduje Pan, i¿ aktywnoœæ rz¹du w zakresie umów na
opcje walutowe w jakikolwiek sposób wp³ynie na stabilnoœæ polskiej waluty,
a tak¿e na kurs polskiego z³otego w stosunku do euro? Jeœli tak, to proszê
o wskazanie prognozowanych zmian, jak równie¿ czasu ich spodziewanego wy-
st¹pienia.

Odnosz¹c siê do kwestii stabilnoœci polskiej waluty, a tak¿e kursu polskiego z³ote-
go w stosunku do euro nale¿y wskazaæ, ¿e za politykê kursu walutowego w Polsce od-
powiada Rada Polityki Pieniê¿nej, organ Narodowego Banku Polskiego. Obowi¹zuj¹ce
w Polsce regulacje w zakresie prawa dewizowego sankcjonuj¹ pe³n¹ wymienialnoœæ
z³otego wed³ug standardów miêdzynarodowych i zapewniaj¹ swobodê przep³ywu kapi-
ta³u. Jednoczeœnie od kwietnia 2000 r. w Polsce obowi¹zuje system p³ynnego kursu
walutowego, w ramach którego kurs z³otego wyznaczany jest wy³¹cznie przez oddzia³y-
wanie si³ popytu i poda¿y na rynku walutowym. Do najwa¿niejszych zalet tego systemu
mo¿na zaliczyæ przede wszystkim jego rynkowy charakter oraz fakt, ¿e zwiêksza on
prawdopodobieñstwo unikniêcia kryzysu walutowego, zmniejsza podatnoœæ gospodar-
ki krajowej na zaburzenia maj¹ce Ÿród³o w innych krajach oraz jest spójny z realizowa-
n¹ przez Radê Polityki Pieniê¿nej strategi¹ bezpoœredniego celu inflacyjnego, której
celem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen.

W ramach tego systemu poziom kursu walutowego kszta³towany jest przez wiele
czynników, zarówno fundamentalnych, jak i niezwi¹zanych bezpoœrednio z oczekiwa-
niami dotycz¹cymi kierunku rozwoju sytuacji makroekonomicznej, co mo¿e przyczy-
niaæ siê do du¿ej zmiennoœci kursu walutowego. Z sytuacj¹ tak¹ mieliœmy do czynienia
w ostatnich miesi¹cach. Obserwowane w tym okresie os³abienie z³otego by³o przede
wszystkim zwi¹zane z oddzia³ywaniem czynników o charakterze globalnym. Zosta³o
ono wywo³ane niestabiln¹ sytuacj¹ na œwiatowych rynkach finansowych, skutkuj¹c¹
wzrostem awersji do ryzyka i mniejszym zainteresowaniem inwestorów walutami na-
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szego regionu. Wœród czynników krajowych, które oddzia³ywa³y w tym okresie w kie-
runku os³abienia z³otego wymienia siê m.in. rozpoczêcie cyklu ³agodzenia polityki
pieniê¿nej przez Radê Polityki Pieniê¿nej oraz nisk¹ p³ynnoœæ na rynku pod koniec
2008 r., której towarzyszy³ popyt na waluty ze strony polskich podmiotów zaanga¿owanych
w transakcje terminowe. Istotnym czynnikiem kszta³tuj¹cym kurs z³otego w tym okre-
sie by³ równie¿ fakt postrzegania polskiej waluty przez rynki finansowe poprzez pryz-
mat sytuacji innych krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej. Wzrost obaw o stabilnoœæ
makroekonomiczn¹ niektórych z tych krajów by³ istotnym elementem wzmacniaj¹cym
deprecjacjê ich walut i poœrednio przyczyniaj¹cym siê do os³abienia z³otego, mimo rela-
tywnie korzystnej sytuacji i perspektyw wzrostu gospodarki polskiej. W tym kontekœ-
cie warto przypomnieæ przyk³ad S³owacji, która w ubieg³ym roku w znacznie
mniejszym stopniu ni¿ Polska odczu³a bezpoœrednie skutki kryzysu na œwiatowych
rynkach finansowych (w postaci ni¿szego wzrostu premii za ryzyko), korzystaj¹c z wia-
rygodnoœci stworzonej przez bliskoœæ terminu wprowadzenia euro.

Wobec powy¿szych uwarunkowañ rz¹d podj¹³ dzia³ania w celu utrzymania korzystne-
go wizerunku polskiej gospodarki wœród inwestorów zagranicznych, akcentuj¹c dobr¹
sytuacjê fundamentaln¹ polskiej gospodarki, wyró¿niaj¹c¹ j¹ pozytywnie na tle innych
gospodarek wschodz¹cych. Celowi temu s³u¿y równie¿ utrzymanie pod kontrol¹ pozio-
mu deficytu bud¿etowego w 2009 r. mimo postêpuj¹cego spowolnienia gospodarczego
w kraju.

Z uwagi na fakt, i¿ polityka kursowa jest domen¹ NBP, rz¹d nie dysponuje admini-
stracyjnymi narzêdziami kszta³towania kursu walutowego. Pewn¹ ograniczon¹ mo¿li-
woœæ wp³ywania na wysokoœæ kursu walutowego daje Ministrowi Finansów sprzeda¿
lub zakup walut obcych na rynku finansowym, z wykorzystaniem œrodków dostêpnych
na rachunkach bud¿etu pañstwa.

Minister Finansów zainteresowany jest takim poziomem kursu z³otego, który wyni-
ka³by z podstaw fundamentalnych gospodarki. Ostatni rozwój wydarzeñ na rynkach fi-
nansowych przyczyni³ siê do gwa³townego os³abienia krajowej waluty do poziomów,
które znacz¹co odbiegaj¹ od tych, które wynikaj¹ z fundamentów gospodarki i móg³ za-
szkodziæ jej prawid³owemu rozwojowi. Zgodnie z zapowiedzi¹ Premiera Donalda Tuska
o mo¿liwoœci sprzeda¿y czêœci œrodków walutowych pochodz¹cych z Unii Europejskiej
w przypadku dalszego os³abiania siê z³otego, wyg³oszon¹ 17 lutego br. na konferencji
prasowej, 18 lutego br. Minister Finansów przeprowadzi³ na rynku za poœrednictwem
Banku Gospodarstwa Krajowego operacjê wymiany czêœci tych œrodków. Jednoczeœnie
Minister Finansów zapowiedzia³, i¿ w razie potrzeby wymiana œrodków z Unii Europej-
skiej na rynku mo¿e byæ kontynuowana. Od 17 lutego br., kiedy euro, dolar i frank
szwajcarski kosztowa³y odpowiednio ok. 4,93 z³, 3,91 i 3,33 z³, do 17 kwietnia br. z³oty
umocni³ siê do poziomu odpowiednio 4,28 z³, 3,27 i 2,81 z³.

Rz¹d, zaniepokojony niekorzystnym rozwojem sytuacji na rynku transakcji ma-
j¹cych zabezpieczaæ ryzyko walutowe, które sta³y siê instrumentem gry spekulacyjnej
w obrocie opcjami walutowymi, od pierwszych dni grudnia 2008 r. podejmuje wiele wy-
si³ków celem wyjaœnienia przyczyn i skali zaistnia³ych problemów oraz przeprowadza,
proponuje i inicjuje wiele przedsiêwziêæ maj¹cych na celu ich uregulowanie, w tym,
w lutym 2009 roku, Minister Gospodarki wyst¹pi³ z inicjatyw¹ ustawodawcz¹. Celem
ustawy by³o doprowadzenie do ugody miêdzy przedsiêbiorstwami a bankami, a gdyby
to okaza³o siê niemo¿liwe przedsiêbiorcy mieliby prawo do odst¹pienia od zawartych
umów o opcje walutowe. Intencj¹ projektu ustawy by³o uregulowanie narastaj¹cych
problemów wynikaj¹cych z niesprawiedliwych, ze spo³eczno-gospodarczego punktu
widzenia, i szkodliwych dla polskich przedsiêbiorstw, a zatem dla polskiej gospodarki,
umów. Zapisy projektu ustawy zobowi¹zywa³y strony do podjêcia negocjacji zmierza-
j¹cych do zawarcia ugody lub podjêcia mediacji w rozumieniu przepisów
art. 1831–18315 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) albo poddania sporu pod s¹d polubowny, o którym mo-
wa w art. 18 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U.
Nr 157, poz. 1119, ze zm.). Jednak¿e projekt ustawy nie uzyska³ pozytywnej rekomen-
dacji Sta³ego Komitetu Rady Ministrów i zaprzestano dalszych prac rz¹dowych w celu
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jego przyjêcia przez Radê Ministrów. Dalsze prace ustawodawcze w tym temacie pro-
wadzone s¹ w Sejmie z inicjatywy poszczególnych klubów poselskich.

W opinii rz¹du, niekontrolowany rozwój obrotu finansowymi instrumentami po-
chodnymi, do jakich zaliczane s¹ opcje walutowe, móg³ staæ siê jedn¹ z przyczyn, obok
negatywnych skutków œwiatowego kryzysu finansowego, os³abienia wartoœci polskiej
waluty w doœæ krótkim czasie. Aby zapobiec dalszemu gwa³townemu spadkowi kursu
PLN, rz¹d w porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim, podj¹³ dzia³ania zmierza-
j¹ce do ustabilizowania zmian kursowych, m.in. w drodze dokonania ww. wymiany
waluty euro na polskie z³ote, co zaowocowa³o zmian¹ tendencji os³abiania siê wartoœci
PLN w stosunku do walut obcych.

Uregulowanie problemów zwi¹zanych z realizacj¹ transakcji opcji walutowych, po-
têguj¹cych popyt na obc¹ walutê, przyczyni siê do usuniêcia jednego z czynników de-
stabilizuj¹cych rynek polskiego z³otego.

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

Waldemar Pawlak
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie g³osy dotycz¹ce postulowanych praw

do eutanazji osób ob³o¿nie chorych budz¹ powa¿ne w¹tpliwoœci natury etycz-
nej i prawnej. Oczywiœcie ka¿dy z nas zdaje sobie sprawê, jak wielkiego po-
œwiêcenia, wysi³ku i serca wymaga opieka nad powa¿nie chorymi
osobami, jednak¿e w ¿adnym wypadku nie mo¿na decydowaæ o prawie do
¿ycia innego cz³owieka. Tak jak decyzja o powo³aniu do ¿ycia nie spoczywa³a
w rêkach poszczególnych ludzi, tak i decyzji o jego zakoñczeniu nie wolno po-
zostawiaæ ich woli. Nale¿a³oby raczej siê zastanowiæ, w jaki sposób wspomóc
rodziny w opiece nad ciê¿ko chorymi osobami.

Dlatego te¿ zwracam siê do pani minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Na jak¹ pomoc mog¹ liczyæ rodziny osób ob³o¿nie, a czêsto nieuleczal-

nie chorych, aby nie dochodzi³o do tak dramatycznych sytuacji, jak wyst¹pie-
nie z proœb¹ o zgodê na eutanazjê dla chorego cz³onka rodziny?

2. Jakie jest stanowisko rz¹du koalicji PO-PSL wobec postulowanego
w wielu œrodowiskach prawa do eutanazji oraz czy przewiduje siê wprowa-
dzenie zmian w porz¹dku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakre-
sie?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.04.15

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Jana Dobrzyñskiego,

podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 r., otrzymanym przy piœmie
z dnia 25 marca 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1459/09, w sprawie sytuacji osób prze-
wlekle chorych, uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych informacji w przedmiotowej
sprawie.

Zasady realizacji œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych zosta³y okreœlone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych te œrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135
ze zm.), aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarz¹dzeniach Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia, dotycz¹cych postêpowañ w sprawie zawarcia umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach.

Zgodnie z przepisem art. 15 ww. ustawy, œwiadczeniobiorcy maj¹ na zasadach
okreœlonych w ustawie, prawo do œwiadczeñ opieki zdrowotnej, których celem jest za-
chowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, le-
czenie, pielêgnacja oraz zapobieganie niepe³nosprawnoœci i jej ograniczanie. Œwiad-
czeniobiorcom zapewnia siê i finansuje ze œrodków publicznych m.in. podstawow¹
opiekê zdrowotn¹, ambulatoryjne œwiadczenia specjalistyczne, rehabilitacjê lecznicz¹,
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œwiadczenia stomatologiczne, leczenie w domu chorego, leczenie szpitalne, œwiadcze-
nia pielêgnacyjne i opiekuñcze, opiekê paliatywno-hospicyjn¹ oraz zaopatrzenie w pro-
dukty lecznicze, wyroby medyczne i œrodki pomocnicze.

Odnosz¹c siê bezpoœrednio do realizacji œwiadczeñ w zakresie opieki d³ugotermino-
wej, informujê, ¿e opieka ta realizowana jest w dwu dzia³ach administracji rz¹dowej:
zdrowia i pomocy spo³ecznej. Po stronie ochrony zdrowia, opieka d³ugoterminowa
przeznaczona jest dla osób ob³o¿nie i przewlekle chorych niewymagaj¹cych hospitali-
zacji, u których wystêpuj¹ istotne deficyty w samoopiece i którzy wymagaj¹ ca³odobo-
wej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielêgnacji oraz kontynuacji leczenia.
Kontynuacja leczenia oznacza dalsze postêpowanie medyczne odpowiadaj¹ce stanowi
zdrowia pacjenta, w tym podawanie leków i wykonywanie badañ diagnostycznych, nie-
zbêdnych w chorobach o charakterze przewlek³ym oraz stosowanie wskazañ po zakoñ-
czeniu leczenia w oddziale szpitalnym, po indywidualnej ocenie lekarza zak³adu opieki
d³ugoterminowej. Kryterium kwalifikacyjnym do objêcia opiek¹ d³ugoterminow¹ jest
stan zdrowia pacjenta. Œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze adresowane s¹ zarów-
no do doros³ych jak i do dzieci. Znajduje to swój wyraz w zakresie zadañ przewidzia-
nych do realizacji w poszczególnych rodzajach opieki.

P³atnik, którym jest Narodowy Fundusz Zdrowia w zak³adzie opiekuñczo-lecz-
niczym i pielêgnacyjno-opiekuñczym finansuje œwiadczenia zdrowotne, nie ponosi na-
tomiast kosztów wy¿ywienia i zakwaterowania.

Zgodnie z art. 34a ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej osoba przebywaj¹ca w za-
k³adzie opiekuñczo-leczniczym i pielêgnacyjno-opiekuñczym ponosi koszty wy¿ywie-
nia i zakwaterowania. Miesiêczn¹ op³atê ustala siê w wysokoœci odpowiadaj¹cej 250%
najni¿szej emerytury, z tym ¿e op³ata nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ kwota odpowiadaj¹ca
70% miesiêcznego dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy spo³ecznej, osoby prze-
bywaj¹cej w zak³adzie opiekuñczo-leczniczym i pielêgnacyjno-opiekuñczym.

Miesiêczn¹ op³atê za wy¿ywienie i zakwaterowanie dziecka przebywaj¹cego w za-
k³adzie opiekuñczo-leczniczym i pielêgnacyjno-opiekuñczym ustala siê w wysokoœci
odpowiadaj¹cej 200% najni¿szej emerytury, z tym ¿e op³ata nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
kwota odpowiadaj¹ca 70% miesiêcznego dochodu na osobê w rodzinie w rozumieniu
przepisów o pomocy spo³ecznej.

Œwiadczenia dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych realizowane s¹ w ramach
opieki d³ugoterminowej w nastêpuj¹cych zakresach:

Œwiadczenia w zak³adzie pielêgnacyjno-opiekuñczym i zak³adzie opiekuñczo-lecz-
niczym. W zak³adach tych kontraktowane s¹ œwiadczenia dla pacjentów, którzy w oce-
nie zmodyfikowan¹ skal¹ Barthel uzyskali „0-” punktów, czyli osobami przewlekle cho-
rymi, niesamodzielnymi, wymagaj¹cymi opieki osób drugich. Fundusz za tych chorych
w 2009 r. finansuje œwiadczenia w kwocie œrednio 198 z³ za osobodzieñ bez kosztów za-
kwaterowania i wy¿ywienia, poniewa¿ te op³acane s¹ na podstawie rozporz¹dzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób
do zak³adów opiekuñczo-leczniczych i pielêgnacyjno-opiekuñczych oraz szczegó³o-
wych zasad ustalania odp³atnoœci za pobyt w tych zak³adach (Dz. U. Nr 166, poz. 1265).

Je¿eli pacjent wymaga ¿ywienia pozajelitowego lub dojelitowego diet¹ przemys³o-
w¹, Fundusz dodatkowo finansuje to ¿ywienie w kwocie œrednio 220 z³ za osobodzieñ
w ¿ywieniu pozajelitowym, doros³ych i œrednio 400 z³ za osobodzieñ w ¿ywieniu pozaje-
litowym dzieci. Za ¿ywienie dojelitowe doros³ych i dzieci koszt osobodnia wynosi œred-
nio 90 z³. Ponadto informujê, ¿e ¿ywienie to prowadzone jest równie¿ w warunkach
domowych u tych chorych, którymi opiekuj¹ siê rodziny we wspó³pracy z pielêgniarka-
mi opieki d³ugoterminowej domowej lub pielêgniarkami podstawowej opieki zdrowot-
nej. W stacjonarnych zak³adach opiekuñczych podstawowy pakiet œwiadczeñ
obejmuje:

1) œwiadczenia lekarskie;
2) œwiadczenia pielêgniarskie;
3) rehabilitacjê ogóln¹ w podstawowym zakresie, celem zmniejszenia skutków upo-

œledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
4) œwiadczenia psychologa;
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5) terapiê zajêciow¹;
6) leczenie farmakologiczne;
7) leczenie dietetyczne;
8) zaopatrzenie w œrodki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne;
9) zapewnienie badañ diagnostycznych zleconych przez lekarza zak³adu;

10) zapewnienie transportu sanitarnego w dniu wypisu z zak³adu lub w dniu skiero-
wania pacjenta do szpitala lub na konsultacjê z wy³¹czeniem stanów nag³ych;

11) edukacj¹ zdrowotn¹ polegaj¹c¹ na przygotowaniu rekonwalescenta i jego rodziny
(opiekuna) do samoopieki i samopielêgnacji w warunkach domowych (je¿eli doty-
czy).

Œwiadczenia w zak³adzie pielegnacyjno-opiekuñczym i zak³adzie opiekuñczo-lecz-
niczym dla dzieci i m³odzie¿y.

W zak³adach tych Fundusz kontraktuje to¿same œwiadczenia jw. lecz ukierunko-
wane na opiekê nad dzieæmi. Oznacza to, ¿e dzieci w stanie ca³kowitego uzale¿nienia
w funkcjonowaniu od osób drugich, równie¿ maj¹ zapewnione œwiadczenia w zak³a-
dach stacjonarnych.

Niezale¿nie od powy¿szych œwiadczeñ, Narodowy Fundusz Zdrowia, dostrzegaj¹c
koniecznoœæ poprawy sytuacji w opiece na dzieæmi niesamodzielnymi, podj¹³ dzia³ania
maj¹ce na celu wypracowanie nowego produktu adresowanego do dzieci bêd¹cych
w stanie œpi¹czki. Projektowane œwiadczenie medyczne bêdzie mia³o na celu uzyskanie
lepszego kontaktu z pacjentem, zmniejszenie dysfunkcji poszczególnych uk³adów
w maksymalnie mo¿liwym do osi¹gniêcia stopniu. Wa¿nym elementem dzia³añ bêdzie
tak¿e przekazanie opiekunom pacjenta instrukta¿u postêpowania pielêgnacyjno-usp-
rawniaj¹cego, umo¿liwiaj¹cego kontynuowanie leczenia rehabilitacyjnego w domu.

Œwiadczenia w zak³adzie pielêgnacyjno-opiekuñczym i zak³adzie opiekuñczo-lecz-
niczym dla doros³ych i dla dzieci wentylowanych mechanicznie.

W zak³adach tych Fundusz kontraktuje œwiadczenia dla pacjentów, którzy wentylo-
wani s¹ przy pomocy respiratora i nie mog¹ przebywaæ w swoich domach.

Œwiadczenia zespo³u opieki d³ugoterminowej domowej dla doros³ych i dzieci wenty-
lowanych mechanicznie. Œwiadczenie przeznaczone jest dla tych chorych, którymi ro-
dzina chce i potrafi opiekowaæ siê w warunkach domowych.

Œwiadczenia w pielêgniarskiej opiece d³ugoterminowej domowej.
Z tego rodzaju œwiadczeñ korzystaj¹ chorzy, którymi opiekuj¹ siê rodziny w swoich

domach. Œwiadczeniem mog¹ byæ równie¿ objêci chorzy, którzy s¹ w stanie klinicznym
podobnym do stanu pacjenta, którego rodzina sygnalizowa³a proœbê o zgodê na euta-
nazjê dla chorego cz³onka rodziny, Ponadto chorzy ci, mog¹ korzystaæ ze œwiadczeñ re-
habilitacji leczniczej, które wykonywane s¹ w warunkach domowych.

Œwiadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym, które
obejmuj¹ nieuleczalnie chorych z postêpuj¹c¹, zagra¿aj¹c¹ ¿yciu chorob¹.

Œwiadczenia realizowane w hospicjum domowym dla doros³ych i dzieci. Lekarze,
pielêgniarki, psycholodzy, rehabilitanci zatrudniani w tych hospicjach, pomagaj¹ ro-
dzinom w opiece nad nieuleczalnie chorym, który przebywa w domu.

Œwiadczenia w poradni medycyny paliatywnej. Opieka sprawowana jest nad chory-
mi, którzy mog¹ przybyæ do poradni lub chorym w ogólnym stanie stabilnym, którzy ze
wzglêdu na ograniczon¹ mo¿liwoœæ poruszania siê, wymagaj¹ porad w domu chorego.

Je¿eli chorym opiekuje siê rodzina w swoim domu przez kilka lub kilkanaœcie lat,
nie musi to oznaczaæ braku mo¿liwoœci umieszczenia chorego w zak³adzie stacjonar-
nym. Zazwyczaj jest to wybór najbli¿szych cz³onków rodziny. Ponadto w opiece nad
chorym przebywaj¹cym w domu, oprócz œwiadczeñ zdrowotnych istnieje mo¿liwoœæ
korzystania z ró¿nych form pomocy œwiadczonej przez oœrodki pomocy spo³ecznej.

W 2008 r. stacjonarne zak³ady opiekuñcze w Polsce, które mia³y podpisane umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia, objê³y opiek¹ 3 896 chorych w stanie porównywal-
nym do stanu pacjenta, którego rodzina sygnalizowa³a proœbê o zgodê na eutanazjê,
dla chorego cz³onka rodziny (w ocenie zmodyfikowan¹ skal¹ Barthel, uzyskali „0–5”
punktów). Wed³ug tej skali pacjent m.in. nie jest w stanie samodzielnie spo¿ywaæ po-
si³ków, wykonywaæ ¿adnych czynnoœci higienicznych, nie korzysta z toalety w ogóle,
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k¹piel w wannie odbywa siê przy pomocy podnoœnika, chory nie kontroluje oddawania
moczu i stolca. Wszystkie czynnoœci przy chorym wykonywane s¹ przy pomocy drugiej
osoby. Liczbê osób oczekuj¹cych na œwiadczenia opieki d³ugoterminowej w poszczegól-
nych zakresach zawiera za³¹cznik 1*.

Wobec zak³adów opiekuñczych, które posiadaj¹ zawarte umowy z NFZ na realizacjê
omawianych œwiadczeñ, Fundusz stawia takie same warunki zawierania i realizacji
umów jak w zak³adzie prowadzonym przez Fundacjê Œwiat³o w Toruniu. W 2008 r.
Fundusz posiada³ umowy z 98 œwiadczeniodawcami, którzy spe³niali wymogi i byli
uprawnieni do wykonywania tych œwiadczeñ.

W Polsce obserwuje siê sukcesywny rozwój opieki nad nieuleczalnie i przewlekle
chorymi, niepe³nosprawnymi oraz osobami w podesz³ym wieku, odzwierciedleniem po-
wy¿szego jest fakt, ¿e co roku odnotowywany jest wzrost nak³adów finansowych na ten
rodzaj œwiadczenia.

W opiece d³ugoterminowej wykonano œwiadczenia zdrowotne:
– w 2007 r. na kwotê 702.290,88 tys. z³,
– w 2008 r. na kwotê 911.956,07 tys. z³,
– w 2009 r. plan na dzieñ 2 kwietnia wynosi 1.085.228,00 tys. z³.
Przedstawiaj¹c powy¿sze, informujê, ¿e Minister Zdrowia dostrzegaj¹c problemy

osób, które z powodu swojego stanu zdrowia nie mog¹ samodzielnie zaspokoiæ swoich
podstawowych potrzeb ¿yciowych i wymagaj¹ opieki osób drugich, podj¹³ dzia³ania
zmierzaj¹ce do wzmocnienia istniej¹cych i tworzenia nowych struktur dzia³aj¹cych na
rzecz pomocy osobom niesamodzielnym.

W tym celu powo³a³ Zespó³ do spraw opracowania za³o¿eñ do ustawy pielêgnacyj-
nej. Zgodnie z zarz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2006 r., w sprawie po-
wo³ania zespo³u do spraw opracowania za³o¿eñ projektu ustawy pielêgnacyjnej, zakres
dzia³añ Zespo³u obejmowa³ m.in.:

� opracowanie definicji, stopnia i zasad orzecznictwa o niezdolnoœci do samodziel-
nej egzystencji;

� opracowanie katalogu œwiadczeñ wynikaj¹cych z potrzeb osób niezdolnych do sa-
modzielnej egzystencji;

� opracowanie projektów dzia³añ prewencyjnych i rehabilitacyjnych oraz przed-
siêwziêæ badawczych maj¹cych na celu zapobieganie niezdolnoœci do samodziel-
nej egzystencji w nastêpstwie chorób i urazów;

� opracowanie zasad organizacji i finansowania ubezpieczeñ pielêgnacyjnych oraz
zasad wspó³pracy ze œwiadczeniodawcami.

Uzasadnieniem dla podjêcia powy¿szych dzia³añ by³ fakt, ¿e w Polsce ponad milion
osób z powodu swojego stanu zdrowia jest niesamodzielnych i wymaga sta³ej opieki
osób drugich. S¹ to najczêœciej osoby chore, niesprawne, które z powodu upoœledzenia
funkcji organizmu, czêsto z niezawinionych przez siebie powodów s¹ samotne, niezdol-
ne do samodzielnej egzystencji. Prace Zespo³u zakoñczy³y siê w 2007 roku wypracowa-
niem i przed³o¿eniem Ministrowi Zdrowia projektu za³o¿eñ do ustawy o spo³ecznym
ubezpieczeniu pielêgnacyjnym.

W 2008 roku obszar zagadnieñ zwi¹zany z popraw¹ organizacji opieki d³ugotermi-
nowej by³ przedmiotem zainteresowania Senackiej Komisji Zdrowia. W lipcu 2008 r.,
cz³onkowie Komisji zapoznali siê z wynikami prac Zespo³u powo³anego ds. opracowa-
nia projektu ustawy o spo³ecznym ubezpieczeniu pielêgnacyjnym.

W trakcie dyskusji stwierdzono, ¿e bior¹c pod uwagê wyzwania jakie w niedalekiej
przysz³oœci czekaj¹ Polskê w zakresie zapewnienia opieki osobom niesamodzielnym,
wprowadzenie ubezpieczenia pielêgnacyjnego zapewni³oby w stopniu podstawowym
zabezpieczenie potrzeb osób niesamodzielnych, wymagaj¹cych niezbêdnej opieki i po-
mocy przy wykonywaniu codziennych czynnoœci ¿yciowych.

Zapocz¹tkowane przez Senack¹ Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej i Senack¹
Komisjê Zdrowia prace zaowocowa³y powo³aniem w 2008 roku Zespo³u Zadaniowego
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ds. przygotowania projektu ustawy o ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielnoœci, przy
Klubie Senatorów Platformy Obywatelskiej RP. Na Przewodnicz¹cego Zespo³u Zadanio-
wego zosta³ powo³any Pan Senator Mieczys³aw Augustyn. Ministerstwo Zdrowia aktyw-
nie uczestniczy w pracach Zespo³u. Pierwsze robocze spotkanie Zespo³u Zadanio-
wego odby³o siê 14 paŸdziernika 2008 r.

W odniesieniu do drugiego pytania, uprzejmie informujê, ¿e eutanazja, wed³ug up-
roszczonej definicji, to uœmiercenie osoby nieuleczalnie chorej maj¹ce na celu skrócenie
jej cierpieñ. Eutanazji mo¿na dokonaæ czynnie przez podanie odpowiedniego œrodka,
który bezboleœnie, przynajmniej w teorii, przeniesie pacjenta na tamten œwiat. Ten ro-
dzaj nazywany jest czasem zabójstwem z litoœci. Istnieje eutanazja bierna (ortotanazja)
polegaj¹ca na zaniechaniu dalszego sztucznego podtrzymywania ¿ycia w agonii.

W Polsce eutanazja czynna jest zabroniona na mocy art. 150 § 1 kk, który brzmi:
Kto zabija cz³owieka na jego ¿¹danie i pod wp³ywem wspó³czucia dla niego, podlega ka-
rze pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do 5 lat. Z kolei paragraf drugi tego artyku³u
przewiduje, ¿e w wyj¹tkowych wypadkach s¹d mo¿e zastosowaæ nadzwyczajne z³ago-
dzenie kary, a nawet odst¹piæ od jej wymierzenia. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, i¿ na
gruncie prawa karnego pojêcie „eutanazja czynna” ma znaczenie szersze ni¿ potocznie.
Wynika to z odmiennego ni¿ potoczne rozumienia pojêcia czyn, w zakresie którego mie-
œci siê zarówno dzia³anie, jak i zaniechanie dzia³ania. Dlatego te¿, odpowiedzialnoœæ na
podstawie przytoczonego wy¿ej przepisu ponosiæ mo¿e zarówno osoba, która zabija
cz³owieka na jego ¿¹danie i pod wp³ywem wspó³czucia dla niego poprzez np.: podanie
mu odpowiedniej substancji lub wy³¹czenie niezbêdnej do ¿ycia tej osoby aparatury,
jak i poprzez zawinione zaniechanie podania niezbêdnego leku lub w³¹czenia koniecz-
nej aparatury.

W Polsce karana jest tak¿e pomoc przy pope³nieniu samobójstwa (art. 151 kk). Ar-
tyku³ mówi o samobójstwie wspomaganym, które wed³ug polskiego prawa polega na
namowie cz³owieka do targniêcia siê na w³asne ¿ycie lub dostarczeniu mu do tego
œrodków. Jest to karane pozbawieniem wolnoœci, od 3 miesiêcy do 5 lat.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, dziêkujê Panu Senatorowi za wyra¿one zaanga¿owanie
i troskê o odpowiednie zabezpieczenie œwiadczeñ opieki zdrowotnej dla osób ob³o¿nie
i przewlekle chorych, niesamodzielnych, wymagaj¹cych wsparcia i opieki osób drugich.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Moje oœwiadczenie zwi¹zane jest ze stanowiskiem Zarz¹du Lubelskiej Iz-
by Rolniczej w sprawie trudnej sytuacji polskiego rolnictwa.

W stanowisku tym zwraca siê uwagê na dramatyczn¹ sytuacjê polskiego
rolnictwa: opóŸnienia w uruchomieniu dzia³añ Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013, wci¹¿ obni¿aj¹ce siê ceny produktów rolnych,
wzrost cen œrodków produkcji, brak dop³at do kredytów preferencyjnych,
dramatyczny spadek dochodów rolnictwa, gwa³towny wzrost cen œrodków
do produkcji rolnej, szacowany przez specjalistów na 150–300%, przy równo-
czesnym szeœædziesiêcioprocentowym spadku cen produktów rolnych. Taka
sytuacja panuje we wszystkich dzia³ach produkcji rolnej. Dotyka to towaro-
we gospodarstwa rolne z naszego województwa, dotyka równie¿ ma³e go-
spodarstwa. Pog³êbia to ubóstwo lubelskiej wsi i powoduje upadek przemy-
s³u rolno-spo¿ywczego w województwie.

Dlatego proszê o poinformowanie, jakie dzia³ania podejmie Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chodzi o dzia³ania, które by mog³y zapewniæ ochro-
nê rodzimych gospodarstw rolnych, ochronê polskiego rolnictwa.

Stanis³aw Gogacz

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo znak: BPS/DSK-043-1460/09 z dnia 25 marca br. zawiera-

j¹ce tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Stanis³awa Gogacza podczas 29. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 r., uprzejmie informujê co nastêpuje.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje szereg dzia³añ maj¹cych na celu
zwiêkszenie dochodów rolników oraz zapewnienie op³acalnoœci i konkurencyjnoœci
polskiego rolnictwa. Mog¹ to byæ jednak¿e tylko dzia³ania obejmuj¹ce stosowanie in-
strumentów okreœlonych w prawodawstwie unijnym, w ramach realizacji Wspólnej Po-
lityki Rolnej (WPR) oraz przewidziane w ramach polityk krajowych.

Jednym z podstawowych mechanizmów wdra¿anych przede wszystkim w celu pod-
niesienia dochodów rolników jest wsparcie udzielane w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013). W dniu 7 wrzeœnia 2007 r.
Komisja Europejska wyda³a decyzjê zatwierdzaj¹c¹ Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013 dla Polski. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Komisji (WE)
nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiaj¹cym szczegó³owe zasady stosowa-
nia rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji p³atniczych
i innych jednostek, jak równie¿ rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW, w przypadku
gdy agencja p³atnicza, która zosta³a akredytowana zgodnie z rozporz¹dzeniem (WE)
nr 1663/95, ponosi odpowiedzialnoœæ za wydatek, za który wczeœniej nie by³a odpowie-
dzialna, konieczna jest nowa akredytacja obejmuj¹ca nowy zakres odpowiedzialnoœci.
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W ramach PROW 2007–2013, czêœæ dzia³añ stanowi kontynuacjê mechanizmów
obs³ugiwanych przez agencjê p³atnicz¹ w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2004–2006 (PROW 2004–2006), dla których ARiMR posiada³a akredytacjê.
W odniesieniu do tych dzia³añ mo¿liwe by³o wczeœniejsze rozpoczêcie wdra¿ania.
W konsekwencji w 2007 r. przeprowadzono nabór wniosków w ramach dzia³añ: „Grupy
producentów rolnych”, „Renty strukturalne”, „Wspieranie gospodarowania na obsza-
rach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania”, „Zale-
sianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni¿ rolne” oraz „Program
rolnoœrodowiskowy”.

Dzia³ania bêd¹ce kontynuacj¹ Sektorowego Programu Operacyjnego „Restruktury-
zacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich,
2004–2006” (SPO), dla których nie wymagano akredytacji w okresie programowania
2000–2006, oraz nowe dzia³ania przewidziane do realizacji w latach 2007–2013, s¹
uruchamiane sukcesywnie po uzyskaniu przez Agencjê akredytacji procedur. W listo-
padzie 2007 r. uruchomiono nabór wniosków w dzia³aniu „Modernizacja gospodarstw
rolnych”. Kolejny nabór wniosków w ramach tego dzia³ania rozpocznie siê 15 kwietnia
2009 r. Natomiast trzy kolejne dzia³ania, „U³atwianie startu m³odym rolnikom”, „Zwiêk-
szanie wartoœci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leœnej” i „Ró¿nicowanie w kie-
runku dzia³alnoœci nierolniczej”, bêd¹ce kontynuacj¹ SPO, zosta³y uruchomione
wiosn¹ 2008 r. W 2009 r. ju¿ w dniu 24 marca rozpoczêto nabór wniosków w ramach
dzia³ania „U³atwianie startu m³odym rolnikom”, a w ramach kolejnych dwóch ww. dzia-
³añ nabory rozpoczn¹ siê 15 kwietnia br. Pod koniec wrzeœnia 2008 r. samorz¹dy woje-
wództw og³osi³y konkursy na wybór lokalnych grup dzia³ania (LGD) do realizacji
lokalnej strategii rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013. Wraz z wnioskiem o wybór lokalnej grupy dzia³ania do realizacji lokal-
nej strategii rozwoju sk³adane by³y wnioski o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania
„Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia³ania”. Drugiego lutego bie¿¹cego roku samorz¹dy
województw rozpoczê³y nabory wniosków w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach uruchomionych ju¿ dzia³añ wykorzystywanych jest ponad 60% œrodków
przeznaczonych na realizacjê PROW 2007–2013.

Nabory wniosków w pozosta³ych dzia³aniach PROW 2007–2013 planuje siê uru-
chomiæ zgodnie z poni¿ej przedstawionym harmonogramem:

�„Korzystanie z us³ug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” – 15 kwietnia
2009 r.;

�„Uczestnictwo rolników w systemach jakoœci ¿ywnoœci” – 15 kwietnia 2009 r.;
�„Odtwarzanie potencja³u produkcji leœnej zniszczonego przez katastrofy i wprowa-

dzanie instrumentów zapobiegawczych” – 31 lipca 2009 r.;
�„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw” – 5 maja 2009 r.;
�„Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej” – samorz¹dy województw

og³aszaj¹ nabory i podaj¹ do publicznej wiadomoœci terminy naborów w poszcze-
gólnych województwach;

�„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leœnictwie” – lipiec/sier-
pieñ 2009 r.;

�„Dzia³ania informacyjne i promocyjne” – czerwiec 2009 r.;
�„Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” po zakoñczeniu przez samorz¹dy woje-

wództw procesu wyboru Lokalnych Grup Dzia³ania, LGD bêd¹ mog³y samorz¹dy
uruchamiaæ nabory wniosków w ramach tego dzia³ania;

�„Wdra¿anie projektów wspó³pracy” – samorz¹dy województw mog¹ przyjmowaæ
wnioski od maja 2009 r.

Aktualnie stan realizacji programu na dzieñ 20 marca br. przedstawia siê nastêpuj¹co:
� Liczba z³o¿onych wniosków: 1 586 520 na ³¹czn¹ kwotê 5 507 036 643,26 z³.
� Liczba podpisanych umów: 1 518 578 na ³¹czn¹ kwotê 4 607 300 975,17 z³.
� Liczba zrealizowanych p³atnoœci: 2 716 585 na ³¹czn¹ kwotê 6 434 546 184,19 z³,

co stanowi 10,72% alokacji dostêpnych œrodków w ramach PROW na lata
2007–2013.
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W ramach OSI I – POPRAWA KONKURENCYJNOŒCI SEKTORA ROLNEGO
I LEŒNEGO zrealizowano p³atnoœci dla nastêpuj¹cych dzia³añ:

� „U³atwianie startu m³odym rolnikom” – z³o¿ono 6 506 wniosków o przyznanie pomo-
cy, wydano 4 543 decyzje, zrealizowane p³atnoœci dla 2 717 beneficjentów.

� „Renty strukturalne” – z³o¿ono wniosków: 17 061 na ³¹czn¹ kwotê 16 022 857,30 z³,
wydano decyzji: 13 278 na ³¹czn¹ kwotê 14 836 893,67 z³, dokonano p³atnoœci:
120 235 na ³¹czn¹ kwotê 1 475 124 945 812,22 z³.

Zobowi¹zania za okres 2004–2006 (liczba zrealizowanych p³atnoœci): 81 836 na
³¹czn¹ kwotê 1 350 542 557,33 z³ co stanowi 19,93% alokacji dostêpnych œrodków
w ramach tego dzia³ania.

� „Modernizacja gospodarstw rolnych” – z³o¿ono 18 372 wnioski o przyznanie pomo-
cy, podpisano 11 471 umów, zrealizowano p³atnoœci dla 1212 beneficjentów.

� „Zwiêkszanie wartoœci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leœnej” – z³o¿ono 818
wniosków o przyznanie pomocy, trwa wieloetapowa weryfikacja wniosków, podpi-
sywane s¹ pierwsze umowy (do dnia 28 lutego br. podpisano 13 umów).

� „Grupy producentów rolnych” – liczba z³o¿onych wniosków: 236 na ³¹czn¹ kwotê
45 700 679,77 z³, liczba wydanych decyzji: 226 na ³¹czn¹ kwotê 43 780 363,75 z³,
liczba dokonanych p³atnoœci: 71 na ³¹czn¹ kwotê 11 342 407,43 z³. Zobowi¹zania
za okres 2004–2006 (liczba dokonanych p³atnoœci): 103 na ³¹czn¹ kwotê
19 462 067,36 z³ co stanowi 6,5% alokacji dostêpnych œrodków w ramach tego
dzia³ania.

W ramach OSI II – POPRAWA ŒRODOWISKA NATURALNEGO I OBSZARÓW WIEJ-
SKICH realizowane s¹ p³atnoœci dla dzia³añ:

� „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” – liczba z³o¿onych wniosków:
1511 996, liczba wydanych decyzji: 1 466 987 na ³¹czn¹ kwotê 2 676 211 926,93 z³,
liczba dokonanych p³atnoœci: 1 421 789 na ³¹czn¹ kwotê 2 481 601 147,87 z³ co
stanowi 29,95% alokacji dostêpnych œrodków w ramach tego dzia³ania.

� „Program rolnoœrodowiskowy” – liczba z³o¿onych wniosków: 21 635 na ³¹czn¹ kwo-
tê 182 049 521,80 z³, liczba wydanych decyzji: 20 060 na ³¹czn¹ kwotê
159782833,00z³, liczbadokonanychp³atnoœci:33612na³¹czn¹kwotê144870976,93 z³.
Zobowi¹zania za okres 2004–2006 (zrealizowane p³atnoœci): 165 647 na ³¹czn¹
kwotê 1 280 711 105,21 z³ co stanowi 18,29% alokacji dostêpnych œrodków w ra-
mach tego dzia³ania.

� „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni¿ rolne” – liczba z³o¿o-
nych wniosków: 4 920 na ³¹czn¹ kwotê 112 601 212,73 z³, liczba wydanych decy-
zji: 2 206 na ³¹czn¹ kwotê 55 479 229,90 z³, liczba dokonanych p³atnoœci: 2 199 na
³¹czn¹ kwotê 55 297 313,70 z³. Zobowi¹zania z lat 2004–2006 (zrealizowane p³at-
noœci): 6 009 na ³¹czn¹ kwotê 50 264 827,70 z³ co stanowi 4,77% alokacji dostêp-
nych œrodków w ramach tego dzia³ania.

£¹cznie w ramach osi II zrealizowano p³atnoœci na kwotê 4 mld z³ dla 796 090 bene-
ficjentów.

W ramach OSI III – JAKOŒÆ ¯YCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓ¯NICOWA-
NIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ realizowane s¹ p³atnoœci dla nastêpuj¹cych dzia³añ:

� „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej” – z³o¿ono 4 051 wniosków
o przyznanie pomocy, trwa proces podpisywania umów (do dnia 28 lutego br. pod-
pisano 554 umowy), realizowane s¹ pierwsze p³atnoœci dla beneficjentów.

� „Odnowa i rozwój wsi” – w poszczególnych województwach trwa nabór wniosków,
do dnia 20 marca br. z³o¿ono 725 wniosków o przyznanie pomocy.

Zrealizowane p³atnoœci ogó³em:
Limit dla PROW 2007–2013 – 60 046 039 933,86 z³ (w tym 46 106 221 742,60 z³

z EFRROW). Zrealizowane p³atnoœci – 6,43 mld z³, w tym z EFRROW 5 mld z³. Procent
wykorzystania limitu przeznaczonego na lata 2007–2013 – ponad 10%.

Bior¹c pod uwagê strukturê p³atnoœci w podziale na poszczególne dzia³ania wdra-
¿ane w ramach PROW 2007–2013, najwiêcej p³atnoœci zrealizowano w ramach dzia³añ
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„Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW)” (ok. 40% wszystkich zrealizowanych p³atnoœci),
„Renty strukturalne” (ok. 23% wszystkich zrealizowanych p³atnoœci) oraz „Program rol-
noœrodowiskowy” (ok. 22% wszystkich zrealizowanych p³atnoœci).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi maj¹c m.in. na uwadze doœwiadczenia p³y-
n¹ce z wdra¿ania programów pomocowych z lat ubieg³ych (m.in. Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich, 2004–2006”), d¹¿y do maksymalnego uproszczenia proce-
dur zwi¹zanych z ubieganiem siê o œrodki pomocowe w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (PROW) na lata 2007–2013. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e uproszcze-
nia nie mog¹ prowadziæ do rezygnacji z weryfikacji kryteriów okreœlonych w PROW
2007–2013 i odpowiednich przepisach krajowych czy wspólnotowych. Zasady ubiega-
nia siê o pomoc, zosta³y mo¿liwie maksymalnie uproszczone w rozporz¹dzeniach Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó³owych warunków i trybu udzielania
pomocy w ramach poszczególnych dzia³añ, których wydanie przewiduje art. 29 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 11.04.2007 r.).

Charakter przyjêtych rozporz¹dzeñ jest jednak w znacznej mierze zdeterminowany
regulacjami wspólnotowymi w tym zakresie, przede wszystkim rozporz¹dzeniem Rady
(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzeœnia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez EFRROW (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005) oraz rozporz¹dzeniem Ko-
misji Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiaj¹cym szczegó³owe zasady
stosowania rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju ob-
szarów wiejskich przez EFRROW (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006), a tak¿e treœci¹ pro-
jektu programu operacyjnego.

Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla poszczególnych dzia³añ
PROW 2007–2013 okreœlaj¹ sposób naboru wniosków o przyznanie pomocy, zakres in-
formacji, które zawiera wniosek o przyznanie pomocy, zasady ubiegania siê o pomoc,
zasady i terminy rozpatrywania wniosków oraz przypadki, w których podmiot wdra¿a-
j¹cy odmawia przyznania pomocy, pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, wzywa do
usuniêcia braków, wzywa beneficjenta do wyjaœnienia faktów istotnych dla rozstrzyg-
niêcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów. Pomoc przy-
znawana jest w drodze decyzji administracyjnej albo na podstawie umowy zawieranej
w formie pisemnej miêdzy podmiotem wdra¿aj¹cym, którym jest np. ARiMR lub samo-
rz¹d województwa a beneficjentem. Rozporz¹dzenia zawieraj¹ regulacje dotycz¹ce
m.in. postanowieñ umowy w zakresie praw i obowi¹zków stron, przyjêtych zabezpie-
czeñ nale¿ytego wykonania przez beneficjenta zobowi¹zañ oraz ogólne warunki wyp³aty
œrodków finansowych.

Szczegó³owe zasady uruchamiania œrodków pochodz¹cych z Europejskiego Fun-
duszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) okreœla ustawa z dnia 22 wrzeœnia 2006 r. o urucha-
mianiu œrodków z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspól-
nej polityki rolnej (Dz. U. nr 187, poz. 1381 z póŸn. zm.). Zgodnie z zapisami ww.
ustawy agencja p³atnicza dokonuj¹ca dofinansowania projektów z funduszy pocho-
dz¹cych z ww. Ÿróde³ musi uzyskaæ akredytacjê obejmuj¹c¹ m.in. procedury obs³ugi
wniosków i wyp³aty œrodków, któr¹ to zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy wydaje mini-
ster w³aœciwy do spraw finansów w drodze rozporz¹dzenia. Przed wydaniem rozpo-
rz¹dzenia niezbêdna jest pozytywna opinia audytora zewnêtrznego odnoœnie procedur
weryfikacji wniosków przez agencjê p³atnicz¹.

Np. w przypadku dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” Programu Rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2007–2013, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów
z dnia 16 paŸdziernika 2007 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji p³atniczej, w zakresie urucha-
miania œrodków pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz
Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U 193, poz.
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1396, z póŸn. zm.), mo¿liwe by³o przeprowadzenie naboru wniosków i dokonanie tzw.
„preselekcji”. Natomiast zmiany ww. rozporz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce obs³ugê wniosków
do etapu podpisywania umów z beneficjentami, zosta³y wprowadzone w rozporz¹dze-
niu Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w spra-
wie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczaso- wej
akredytacji jako agencji p³atniczej, w zakresie uruchamiania œrodków pochodz¹cych
z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolni-
czego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 152, poz. 954), które to zosta³o wydane
na podstawie pozytywnej opinii niezale¿nej firmy audytorskiej z dniem wejœcia w ¿ycie
ww. rozporz¹dzenia (tj. 22 sierpnia 2008 r.).

Zgodnie z § 36a ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 paŸdziernika 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objêtego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 193,
poz. 1397, z póŸn. zm.) wnioski o przyznanie pomocy z³o¿one w 2007 r. powinny byæ
rozpatrzone w terminie 12 miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku. W roku 2007 r. wnioski
o przyznanie pomocy sk³adane by³y w okresie od 9 listopada do 13 grudnia. Zgodnie
z § 14 ww. rozporz¹dzenia w przypadku niekompletnego wniosku ARiMR wzywa³a
wnioskodawcê do uzupe³nienia wniosku, co powodowa³o automatyczne wyd³u¿enie
czasu jego rozpatrywania. Zgodnie z danymi przekazanymi przez ARiMR uzupe³nienia
wymaga³o 98% wniosków, które zosta³y pozytywnie ocenione na etapie preselekcji.

Zgodnie z § 19 ww. rozporz¹dzenia wezwanie przez ARiMR wnioskodawcy do wyko-
nania okreœlonych czynnoœci w toku postêpowania w sprawie przyznania pomocy
wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wyko-
nania przez wnioskodawcê tych czynnoœci. Je¿eli w trakcie rozpatrywania wniosku
o przyznanie pomocy niezbêdne jest uzyskanie dodatkowych wyjaœnieñ lub opinii in-
nego podmiotu, lub zajd¹ nowe okolicznoœci budz¹ce w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci
przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy wyd³u¿a siê
o czas niezbêdny do uzyskania wyjaœnieñ lub opinii, o czym ARiMR informuje na piœ-
mie wnioskodawcê.

Warto ponadto podkreœliæ, ¿e zgodnie z § 36a ust. 4 i 5 wnioskodawcy mogli przed
zawarciem umowy dokonaæ jednorazowej zmiany w zakresie planu finansowego opera-
cji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeœli zmiana ta nie powodowa³a
zwiêkszenia kwoty pomocy okreœlonej we wnioskach. Dokonanie powy¿szej zmiany
mog³o wyd³u¿yæ termin rozpatrzenia wniosku maksymalnie o 4 miesi¹ce. Zg³oszenia
zmiany zakresu rzeczowo-finansowego dokona³o 2 998 wnioskodawców.

Nale¿y dodaæ, ¿e w skali ca³ego kraju wp³ynê³y 18 372 wnioski. Na dzieñ 19.03.2009 r.
2758 wniosków z ró¿nych wzglêdów nie kwalifikowa³o siê do zawarcia umów wobec
czego zosta³y odrzucone, ARiMR zawar³a z rolnikami 11 394 umowy o przyznanie po-
mocy w ramach omawianego dzia³ania, co oznacza, ¿e w skali kraju do rozpatrzenia
pozosta³o jeszcze oko³o 4000 wniosków.

Po 1 maja 2004 r. polski rynek rolny zosta³ w³¹czony w struktury jednolitego rynku UE,
co oznacza, ¿e zarówno produkcja rolna, jak i ceny nie kszta³tuj¹ siê tylko pod wp³y-
wem czynników krajowych, ale uzale¿nione s¹ równie¿ od sytuacji cenowej w ca³ej Unii
Europejskiej. Decyzje o uruchomieniu instrumentów, które s¹ okreœlone w przepisach
UE, podejmuje Komisja Europejska, po zasiêgniêciu opinii Komitetu Zarz¹dzaj¹cego
ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych. W posiedzeniach Komitetu bior¹ udzia³
przedstawiciele Komisji i krajów cz³onkowskich.

Na rynku zbó¿ jednym z mechanizmów WPR jest interwencyjny skup i sprzeda¿
zbó¿, który na terenie Polski prowadzony jest przez Agencjê Rynku Rolnego. Mecha-
nizm „Interwencyjnego zakupu i sprzeda¿y zbó¿”, stosowany w krajach Unii Europej-
skiej, ma na celu utrzymanie rynkowych cen zbó¿ na za³o¿onym, okreœlonym przez
cenê interwencyjn¹, poziomie, w sytuacji wystêpowania nadwy¿ek poda¿y nad popy-
tem.

Obecnie zakupem interwencyjnym s¹ objête zbo¿a takie jak: pszenica, jêczmieñ
i kukurydza. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami Wspólnej Polityki Rolnej, na rynku
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zbó¿ funkcjonuje cena interwencyjna, która jest jednakowa dla wszystkich rodzajów
zbó¿ objêtych zakupem interwencyjnym i wynosi 101,31 euro/t. W okresie trwania za-
kupów interwencyjnych, tj. od listopada do maja nastêpnego roku podlega ona comie-
siêcznemu podwy¿szeniu o 0,46 euro/t. W miesi¹cu czerwcu cena interwencyjna
pozostaje na takim samym poziomie jak w miesi¹cu maju. Obowi¹zuj¹ca cena inter-
wencyjna wraz z miesiêcznym dodatkiem podlega podwy¿szeniu lub obni¿eniu w zale¿-
noœci od faktycznej jakoœci zbo¿a dostarczonego przez sprzedaj¹cego w ramach
zakupów interwencyjnych.

W 2007 r. zosta³a wprowadzona zmiana prawodawstwa UE polegaj¹ca na ustale-
niu limitu zakupu w ramach dzia³añ interwencyjnych kukurydzy (700 000 ton w la-
tach 2008/09 i 0 ton od 2009/2010 roku). Podczas prac dotycz¹cych przegl¹du
prawodawstwa WPR, jakie mia³y miejsce w 2008 r., KE podjê³a kroki w celu wycofania
z systemu interwencji sorgo i jêczmienia oraz zmian zasad na rynku pszenicy.

Maj¹c na uwadze istotny wzrost kosztów produkcji zbó¿ przy jednoczesnym obni¿e-
niu cen rynkowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyst¹pi³ z wnioskiem na posie-
dzeniu Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa, które odby³o
siê w dniu 28 paŸdziernika 2008 r. o przygotowanie analizy kosztów produkcji zbó¿
oraz rozwa¿enie mo¿liwoœci podniesienia ceny interwencyjnej co najmniej do wysoko-
œci œrednich kosztów ich produkcji.

Polski rynek zbó¿ jest silnie powi¹zany z rynkiem Wspólnotowym i œwiatowym. Wy-
j¹tkowa koniunktura na krajowym rynku po zbiorach w roku gospodarczym
2007/2008 wynika³a miêdzy innymi z korzystnych zbiorów w Polsce oraz nieurodzaju
w krajach g³ównych producentów zbó¿. W roku bie¿¹cym widoczna jest nadwy¿ka na
rynkach œwiatowym i europejskim oraz w Rosji i na Ukrainie. Wysoki poziom zbiorów
w Polsce przyczyni³ siê do spadku cen na krajowym rynku zbó¿. Znaczna redukcja cen
widoczna jest równie¿ na rynku œwiatowym. Oceniaj¹c obecn¹ sytuacjê na rynku kra-
jowym nie mo¿na pomijaæ niekorzystnej sytuacji na œwiatowym rynku finansowym
oraz zwi¹zanej z tym recesji gospodarczej w skali œwiatowej, której skutki wp³ywaj¹ rów-
nie¿ na gospodarkê polsk¹. Odp³yw kapita³u z rynków ¿ywnoœciowych oraz spowolnie-
nie gospodarki œwiatowej powoduj¹ zmniejszenie zapotrzebowania na ¿ywnoœæ, co
przek³ada siê równie¿ na spadek cen produktów rolniczych. Rok gospodarczy
2008/2009 po raz pierwszy od wielu lat charakteryzuje siê przewag¹ poda¿y nad popy-
tem. Wed³ug danych Miêdzynarodowej Rady Zbo¿owej zu¿ycie zbó¿ na œwiecie wynie-
sie 1,73 mld ton przy zbiorach na poziomie 1,79 mld ton. Znacz¹cy wzrost zbiorów
wyst¹pi³ m.in. w Unii Europejskiej, wg informacji Komisji Europejskiej o prawie 19%,
do oko³o 311 mln ton a Wspólnota w roku gospodarczym 2008/2009 powróci³a do po-
zycji eksportera netto zbó¿. Nadwy¿ki zbó¿ s¹ kierowane na eksport, którego wielkoœæ
oceniana jest na oko³o 29 mln ton. Pozosta³a iloœæ prawdopodobnie bêdzie kierowana
do interwencji.

Wy¿sze ni¿ wczeœniej zak³adano s¹ równie¿ zbiory zbó¿ w Polsce. Wed³ug danych
GUS z dnia 18 grudnia 2008 r. zbiory zbó¿ wynios³y 27,7 mln ton, tj. o 1,9% wiêcej ni¿
w 2007 r. Krajowe zu¿ycie zbó¿ w zwi¹zku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na pasze
wynikaj¹cym ze spadku pog³owia trzody chlewnej, oceniane jest na oko³o 0,7 mln ton
mniej ni¿ przed rokiem, tj. ponad 26 mln ton. W roku gospodarczym 2007/2008 obser-
wowano znaczny spadek œwiatowych zapasów i nadwy¿ek zbó¿ w wyniku czego ceny
na œwiatowych rynkach osi¹gnê³y rekordowy poziom.

W sezonie 2008/2009 z uwagi na wysoki poziom zbiorów zbó¿, szczególnie w Euro-
pie i krajach WNP, wystêpuj¹ce problemy na rynkach finansowych oraz spowolnienie
gospodarcze, ceny zbó¿ na rynku œwiatowym po ubieg³orocznym wzroœcie uleg³y znacz-
nej redukcji. Mo¿na spodziewaæ siê, ¿e w drugiej po³owie sezonu 2008/2009, ceny zbó¿
podobnie jak w pierwszej po³owie roku, bêd¹ stabilizowa³y siê na poziomie znacznie
ni¿szym ni¿ w ubieg³ym sezonie. Przemawia za tym wzrost nadwy¿ek u naszych g³ów-
nych dostawców, jak i mniejszy popyt na zbo¿a. Istotny wp³yw na rynek zbó¿ ma kurs
z³otego w stosunku do dolara i euro, a jego zmiana winna wp³yn¹æ na atrakcyjnoœæ pol-
skiej oferty wywozowej (eksportowej). Wywóz (eksport) nadwy¿ek zbó¿ winien przyczy-
niæ siê do stabilizacji oraz ewentualnego wzrostu cen na rynku krajowym.
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Od stycznia 2008 r. ochrona celna na tym rynku zosta³a zawieszona z uwagi na wy-
stêpuj¹cy niedobór zbó¿ na rynku Wspólnoty. Pod koniec czerwca 2008 r. Komisja
przed³u¿y³a zawieszenie pobierania ce³ pomimo sprzeciwu krajów cz³onkowskich,
w tym m.in. Polski. Na podstawie informacji o wysokich zbiorach w skali Unii Europej-
skiej oraz prognoz wskazuj¹cych na mo¿liwoœæ destabilizacji rynku zbó¿ w wyniku po-
jawiaj¹cej siê nadwy¿ki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 18 sierpnia 2008 r.
przes³a³ do Komisji Europejskiej wniosek o przywrócenie ochrony celnej na Wspólnoto-
wym rynku zbó¿. Niezale¿nie od przes³anego wniosku, na forum Komitetu Zarz¹dza-
j¹cego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi stara³o siê o poparcie wniosku wœród krajów cz³onkowskich zarówno na poziomie
Komisji Europejskiej, jak i Rady Ministrów UE. Podczas posiedzenia Rady Ministrów
UE ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa, które odby³o siê w dniach 29–30 wrzeœnia 2008 r. Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróci³ uwagê Komisji Europejskiej na szczególnie
trudn¹ sytuacjê polskich rolników spowodowan¹ du¿¹ poda¿¹ zbó¿ na rynku w tym se-
zonie. Podczas posiedzenia Komitetu Zarz¹dzaj¹cego ds. Wspólnej Organizacji Rynków
Rolnych w dniu 16 paŸdziernika 2008 r. Komisja Europejska podjê³a decyzjê o przy-
wróceniu ochrony celnej. Opublikowane w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. rozporz¹dze-
nie Komisji (WE) Nr 1039/2008 przywraca c³a w imporcie zbó¿ do UE na zasadach
jakie obowi¹zywa³y przed ich zawieszeniem.

Import zbó¿ do Wspólnoty, realizowany na ogólnych zasadach, ob³o¿ony jest staw-
k¹ celn¹ wahaj¹c¹ siê w zale¿noœci od rodzaju zbo¿a od 89 euro/t w przypadku owsa
do 95 euro/t w przypadku pszenicy zwyczajnej œredniej i niskiej jakoœci. W przypadku
kukurydzy, ¿yta oraz pszenicy wysokiej jakoœci w ramach negocjacji WTO Wspólnota
zobowi¹za³a siê, ¿e ochrona rynku bêdzie zapobiega³a importowi zbo¿a tañszego ni¿
155% aktualnie obowi¹zuj¹cej ceny interwencyjnej, tj. 157–162 euro/t.

Aktualnie obowi¹zuj¹cy poziom ce³ jest wysoki, co przejawia siê niewielkim impor-
tem zbó¿ z krajów trzecich.

Aktywnoœæ administracji rolnej UE w zakresie handlu zagranicznego artyku³ami
rolno-spo¿ywczymi przejawia siê w zwiêkszeniu efektywnoœci eksportu. W oparciu
o uzasadnione wnioski poszczególnych krajów Komisja Europejska podjê³a decyzje do-
tycz¹ce stawek refundacji wywozowych. Mia³o to miejsce zarówno w przypadku rynku
zbó¿, jak i rynków mleka i miêsa.

Po kilkunastu tygodniach ubiegania siê Polski o dop³aty eksportowe, Komisja Eu-
ropejska og³osi³a stawki refundacji wywozowych do przetworów mlecznych. W dniu
22 stycznia 2009 r. na 72. posiedzeniu Komitetu Zarz¹dzaj¹cego ds. Wspólnej Organi-
zacji Rynków Rolnych przyjêto rozporz¹dzenia Komisji Europejskiej dotycz¹ce wyso-
koœci stawek refundacji wywozowych do przetworów mlecznych. W dniu 19 lutego br.
na 76. posiedzeniu tego Komitetu stawki refundacji zosta³y podniesione. Wy¿sze staw-
ki refundacji wywozowych obowi¹zuj¹ od dnia opublikowania rozporz¹dzeñ Komisji
Europejskiej w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej, tzn. od 20 lutego br. Popra-
wie sytuacji na rynku mleka powinny sprzyjaæ:

– przywrócony z dniem 23 stycznia 2009 r. mechanizm refundacji wywozowych do
przetworów mlecznych;

– uruchomiony z dniem 1 stycznia 2009 r. mechanizm dop³at do prywatnego prze-
chowywania mas³a;

– uruchomienie z dniem 1 marca 2009 r. zakupów interwencyjnych mas³a i odt³u-
szczonego mleka w proszku.

W zwi¹zku z faktem, ¿e przed polskim mleczarstwem stoi wyzwanie podniesienia
efektywnoœci i konkurencyjnoœci sektora, nale¿y przyspieszyæ dzia³ania konsolidacyj-
ne w tym sektorze. Przedmiotowe przyspieszenie mo¿e nast¹piæ np. poprzez zmianê
kryteriów dostêpu do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
(PROW) w kierunku wspierania podmiotów bran¿y mleczarskiej podejmuj¹cych wspól-
ne przedsiêwziêcia inwestycyjne. W zwi¹zku z tym, powo³any zosta³ przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Zespó³, którego zadaniem jest opracowanie koncepcji przyspie-
szenia dzia³añ konsolidacyjnych w sektorze mleczarskim. Zespó³ sk³ada siê z przedsta-
wicieli zwi¹zków bran¿owych, zak³adów mleczarskich i producentów mleka oraz nau-
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kowców i przedstawicieli strony rz¹dowej. Najwa¿niejsze wnioski jakie zosta³y
sformu³owane dla sektora mleczarskiego po kilku posiedzeniach Zespo³u to:

– koniecznoœæ dalszej koncentracji w produkcji i przetwórstwie mleka;
– intensyfikacja dzia³añ promocyjnych na rzecz zwiêkszenia popytu na rynku kra-

jowym i zagranicznym;
– wspieranie inwestycji obni¿aj¹cych koszty produkcji;
– wprowadzenie preferencji w zakresie uzyskania œrodków z PROW dla zak³adów

i gospodarstw mleczarskich maj¹cych stabiln¹ sytuacjê ekonomiczn¹;
– ukierunkowanie finansowania na tworzenie i wspieranie podmiotów zajmuj¹cych

siê dystrybucj¹ przetworów mlecznych.
Powy¿sze wnioski bêd¹ brane pod uwagê w najbli¿szych dzia³aniach resortu, zmie-

rzaj¹cych do racjonalnego wykorzystania dostêpnych œrodków unijnych na rzecz szyb-
kiego wzmocnienia sektora mleczarskiego.

Zasady funkcjonowania wspólnotowego rynku wieprzowiny reguluje obecnie Roz-
porz¹dzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 paŸdziernika 2007 r. ustanawiaj¹ce
wspóln¹ organizacjê rynków rolnych oraz przepisy szczegó³owe dotycz¹ce niektórych
produktów rolnych („rozporz¹dzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U.
L 299 z 16.11.2007 r., str. 1, z póŸn. zm.).

Przewiduje ono nastêpuj¹ce instrumenty, które mog¹ byæ zastosowane na rynku
wieprzowiny:

– œrodki interwencyjne w postaci dop³at do prywatnego przechowywania wieprzo-
winy lub skupu interwencyjnego (niestosowany jednak od ponad trzydziestu lat);

– refundacje wywozowe;
– nadzwyczajne œrodki wsparcia w sytuacji wyst¹pienia zak³óceñ na rynku wywo³a-

nych rozprzestrzenianiem siê chorób zwierzêcych.
Decyzje o uruchomieniu poszczególnych instrumentów podejmuje Komisja Euro-

pejska, po zasiêgniêciu opinii Komitetu Zarz¹dzaj¹cego ds. Wspólnej Organizacji Ryn-
ków Rolnych, w którego posiedzeniach bior¹ udzia³ przedstawiciele Komisji i krajów
cz³onkowskich. W ramach wspólnej polityki wobec sektora wieprzowiny realizowane
s¹ obecnie, zgodnie z rozporz¹dzeniem KE nr 61/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. usta-
nawiaj¹cym refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny, refundacje do wywozu
miêsa i podrobów suszonych lub wêdzonych (CN 0210) – stawka 54,2 euro/100 kg
i miêsa wieprzowego przetworzonego, w tym kie³bas (CN 1601 oraz 1602) – stawki w za-
le¿noœci od produktu wynosz¹ od 15,2 do 29 euro/100 kg.

Je¿eli chodzi o refundacje do wywozu miêsa nieprzetworzonego, nale¿y zauwa¿yæ,
i¿ jest to œrodek stosowany wyj¹tkowo i uruchamiany w sytuacji powa¿nego kryzysu.
Ostatnio funkcjonowa³ od koñca listopada 2007 r. do pocz¹tku sierpnia 2008 r. Zosta³
wprowadzony w sytuacji, gdy ceny wieprzowiny spad³y do wyj¹tkowo niskiego poziomu
przy jednoczeœnie rekordowo wysokich cenach zbó¿ i pasz. Poprzednio refundacje do
wywozu nieprzetworzonego miêsa wieprzowego funkcjonowa³y na prze³omie
2003/2004. W paŸdzierniku i listopadzie 2007 r., kiedy wprowadzano wsparcie rynku
wieprzowiny na poziomie wspólnotowym, œrednia cena referencyjna wieprzowiny (kla-
sa E, masa poubojowa sch³odzona) kszta³towa³a siê na poziomie 130–134 euro/100 kg,
podczas gdy obecnie wynosi oko³o 140 euro/100 kg. Jednoczeœnie jednak, ceny zbó¿
w koñcu 2007 r. by³y œrednio niemal dwukrotnie wy¿sze.

W sektorze wo³owiny, refundacje wywozowe ustala rozporz¹dzenie Komisji (WE)
nr 60/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustanawiaj¹ce refundacje wywozowe dla sekto-
ra wo³owiny i cielêciny (Dz. U. L 19 z 23.01.2009, str. 12). Refundacje przys³uguj¹ do
wywozu:

– miêsa wo³owego œwie¿ego i sch³odzonego (CN 0201) – stawki, w zale¿noœci od pro-
duktu i miejsca przeznaczenia wynosz¹ od 6,5 do 103,4 euro/100 kg;

– miêsa wo³owego zamro¿onego (CN 0202) – stawki, w zale¿noœci od produktu
i miejsca przeznaczenia, wynosz¹ od 5,4 do 22,6 euro/100 kg;

– wo³owiny przetworzonej (CN 1602) – stawki wynosz¹ od 20,7 do 23,3 euro/100 kg;
– byd³a hodowlanego czystej krwi (ja³ówki i krowy o masie od 250 kg i w wieku do

30 miesiêcy) – stawka 25,9 euro/100 kg masy ¿ywej.
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Szczegó³owe okreœlenie kodów produktów objêtych refundacjami oraz stawki do-
p³at znajduj¹ siê w za³¹czniku do rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 60/2009.

Na rynku cukru plantatorzy buraków cukrowych, z którymi producenci cukru pod-
pisali umowy kontraktacyjne, maj¹ zagwarantowane co najmniej minimalne ceny sku-
pu buraków kwotowych. Ceny te kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:

– 27,83 euro/t w roku 2008/2009,
– 26,29 euro/t od roku 2009/2010.
Minimalne ceny buraków cukrowych dotycz¹ surowca o okreœlonej jakoœci stan-

dardowej. Cena ta mo¿e byæ obni¿ona lub podwy¿szona w zwi¹zku z odchyleniami od
jakoœci standardowej.

Ponadto rolnikom uprawiaj¹cym buraki cukrowe za 2007 r. przys³ugiwa³a jednoli-
ta p³atnoœæ obszarowa w wysokoœci 301,54 z³ na ha oraz oddzielna p³atnoœæ cukrowa
wynosz¹ca 37,15 z³ za tonê buraków cukrowych. W 2008 r. jednolita p³atnoœæ obszaro-
wa wynosi³a 339,31 z³/ha a stawka oddzielnej p³atnoœci cukrowej wynosi³a 39,45 z³ za
tonê buraków cukrowych. Ogólny poziom bezpoœredniego wsparcia polskich plantato-
rów buraków cukrowych wynosi

– w roku gospodarczym 2008/2009 – 146,7 mln euro,
– od roku gospodarczego 2009/2010 – 159,4 mln euro.
Odnoœnie skupu interwencyjnego cukru nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w latach gospodar-

czych 2008/2009 i 2009/2010 nadal istnieje mo¿liwoœæ skupu interwencyjnego cu-
kru, w celu utrzymania stabilizacji na rynku cukru, w przypadku spadku rynkowych
cen cukru poni¿ej ceny referencyjnej ustalonej dla nastêpnego roku gospodarczego.
Skup interwencyjny zosta³ ograniczony do 600 tys. ton cukru rocznie dla ca³ej Wspól-
noty (dla Polski w roku gospodarczym 2007/2008 – 63 513 ton).

Na rynku owoców i warzyw wspierane s¹ podmioty zrzeszaj¹ce producentów w celu
umocnienia ich pozycji rynkowej wobec odbiorców a w konsekwencji wiêkszego wp³y-
wu na uzyskiwane w handlu ceny. Podmioty te jako silne i ekonomicznie efektywne
jednostki zale¿ne od producentów, bêd¹ podejmowa³y decyzje zwi¹zane ze sprzeda¿¹.

Ponadto na rynku tym przyznawane s¹ za 2008 r. nowe rodzaje p³atnoœci bezpo-
œrednich. S¹ to: p³atnoœæ do owoców miêkkich i p³atnoœæ do pomidorów. P³atnoœæ do
owoców miêkkich przys³uguje do powierzchni malin lub truskawek objêtej umow¹
przetwarzania. Œrodki przeznaczone na ten cel wynios¹ maksymalnie 65,217 mln z³,
z czego 37,499 mln z³ pochodzi z bud¿etu Unii Europejskiej a pozosta³a czêœæ,
tj. 27,717 mln z³ mo¿e zostaæ uzupe³niona z bud¿etu krajowego. P³atnoœæ do pomido-
rów przys³uguje od 2008 r. rolnikowi, który spe³nia warunki do przyznania jednolitej
p³atnoœci obszarowej i w roku referencyjnym (historycznym) dostarczy³ pomidory do
przetworzenia. Koperta finansowa przeznaczona na tê p³atnoœæ wynosi 22,809 mln z³.

Na rynku tytoniu dla producentów surowca tytoniowego poziom p³atnoœci uzu-
pe³niaj¹cych realizowanych z bud¿etu krajowego wzroœnie w bie¿¹cym roku do 90%
maksymalnego poziomu przewidzianego w Traktacie Akcesyjnym. Natomiast od roku
gospodarczego 2010/2011, zgodnie z przyjêt¹ w 2003 r. reform¹ w sektorze tytonio-
wym, w dalszym ci¹gu funkcjonowaæ bêd¹ p³atnoœci obszarowe oraz bêd¹ mog³y byæ
stosowane p³atnoœci uzupe³niaj¹ce w formie niezwi¹zanej z produkcj¹. Z informacji
uzyskanych z Komisji Europejskiej wynika, ¿e na p³atnoœci niezwi¹zane z produkcj¹
w latach 2010–2013 przewidziana jest corocznie kwota 52 mln euro.

W sektorze cielêciny, stawki refundacji okreœla rozporz¹dzenie Komisji (WE)
nr 60/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustanawiaj¹ce refundacje wywozowe dla sekto-
ra wo³owiny i cielêciny (Dz. U. L 19 z 23.01.2009, str. 12). Poziom refundacji równie¿
pozosta³ niezmieniony w stosunku do dotychczasowego.

W sektorze miêsa drobiowego, z dniem 23 stycznia 2009 r. zwiêkszeniu uleg³y –
z 30 euro/100 kg do 40 euro/100 kg, stawki refundacji do wywozu mro¿onych kurcza-
ków (kody CN 0207 12 10 9900, CN 0207 12 90 9190, CN 0207 12 90 9990), kierunek
przeznaczenia: kraje Bliskiego Wschodu. Pozosta³e stawki nie uleg³y zmianie. Obecne
stawki w sektorze miêsa drobiowego okreœla rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 63/2009
z dnia 22 stycznia 2009 r. ustanawiaj¹ce refundacje wywozowe w sektorze miêsa dro-
biowego (Dz.U. L 19 z 23.01.2009, str. 20).
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W sektorze jaj zwiêkszeniu uleg³y stawki dla jaj przetworzonych w ramach kodu
CN 0408 91 80 9100 oraz 0408 99 80 9100. wywo¿onych do wszystkich krajów z wyj¹t-
kiem Szwajcarii. Pozosta³e stawki nie uleg³y zmianie. Obecne stawki, obowi¹zuj¹ce od
23 stycznia 2009 r., okreœla rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 62/2009 ustanawiaj¹ce
refundacje wywozowe w sektorze jaj (Dz. U. L 19 z 23.01.2009, str. 18).

Analogiczne dostosowanie mia³o miejsce w przypadku jaj i ¿ó³tek jaj wywo¿onych
jako produkty nieobjête za³¹cznikiem I do Traktatu. Obecne stawki okreœla rozpo-
rz¹dzenie Komisji (WE) nr 65/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustalaj¹ce stawki refun-
dacji maj¹ce zastosowanie do jaj i ¿ó³tek jaj wywo¿onych jako towary nieobjête
za³¹cznikiem I do Traktatu (Dz. U. L 19 z 23.01.2009, str. 24).

Stawki refundacji wywozowych obowi¹zuj¹ od dnia opublikowania rozporz¹dzeñ
Komisji Europejskiej w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej, tj. od dnia 23 stycz-
nia 2009 r.

Mechanizmem s³u¿¹cym podnoszeniu dochodów rolniczych s¹ tak¿e p³atnoœci bez-
poœrednie. W ci¹gu czterech miesiêcy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa wyp³aci³a rolnikom 9,51 mld z³ z tytu³u p³atnoœci bezpoœrednich i dop³at ONW za
2008 r. Ponad 1,37 mln rolników otrzyma³o p³atnoœci bezpoœrednie za 2008 r. Na ich
konta bankowe Agencja przekaza³a blisko 7,7 mld z³. Decyzje administracyjne o przy-
znaniu p³atnoœci za 2008 r. Agencja wyda³a dotychczas dla ponad 99% uprawnionych
rolników. P³atnoœci obszarowe Agencja wyp³aca od 1 grudnia 2008 r., w pierwszej ko-
lejnoœci pieni¹dze z tego tytu³u by³y przekazywane na konta bankowe rolników z 89 po-
wiatów dotkniêtych tegoroczn¹ susz¹. Agencja obs³uguje oko³o 1,42 mln wniosków
o przyznanie p³atnoœci obszarowych, które z³o¿yli rolnicy w 2008 r.

Wyp³acanie dop³at ONW, wspieraj¹cych prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej na tere-
nach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania Agen-
cja, zgodnie z decyzj¹ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozpoczê³a w ubieg³ym roku
w po³owie listopada, tj. o dwa tygodnie wczeœniej ni¿ w poprzednich latach. Ta decyzja
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewni³a szybszy dop³yw pieniêdzy do rolników
produkuj¹cych na s³abych glebach, gdzie skutki suszy by³y najbardziej odczuwalne.
O przyznanie takich dop³at ubiega³o siê w 2008 r. oko³o 755 tys. rolników. Dotychczas
Agencja przekaza³a p³atnoœci ONW na konta bankowe ponad 732 tys. rolników, którzy
otrzymali z tego tytu³u l,28 mld z³.

Ponadto ju¿ 98% rolników ubiegaj¹cych siê w 2008 r. o przyznanie p³atnoœci cukro-
wej otrzyma³o nale¿ne im pieni¹dze z tego tytu³u. Na konta bankowe blisko 60 tys. rol-
ników Agencja przekaza³a ponad 467 mln z³. Ca³kowita koperta finansowa przeznaczo-
na na te p³atnoœci za ubieg³y rok wynosi oko³o 498,2 mln z³.

Od grudnia 2008 r. Agencja realizuje tak¿e p³atnoœæ do pomidorów i dotychczas
wyp³aci³a z tego tytu³u blisko 22 mln z³ 1847 rolnikom, co stanowi 94% uprawnionych
do tej p³atnoœci. P³atnoœci do malin i truskawek otrzyma³o dotychczas 31,5 tys. rolni-
ków, tj. 94% uprawnionych, na konta których przelano ponad 40 mln z³.

Nie ma ¿adnego zagro¿enia dla terminowego wyp³acenia dop³at, których realizacja,
zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami, powinna zakoñczyæ siê do 30 czerwca 2009 r.
Sprawn¹ organizacjê p³atnoœci obszarowych i dop³at ONW zapewnia dobrze zorganizo-
wana praca Agencji i zaanga¿owanie jej pracowników.

Innym mechanizmem maj¹cym na celu poprawê dochodów rolników s¹ kredyty
preferencyjne z dop³atami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które s¹
udzielane od 1996 r. W tym czasie warunki udzielania kredytów dostosowywane by³y
do zmieniaj¹cej siê sytuacji w rolnictwie, jednak¿e zakres inwestycji na jakie udzielane
s¹ preferencyjne kredyty oraz podstawowe zasady stosowania dop³at do ich oprocento-
wania ze œrodków Agencji nie ulega³y zasadniczym zmianom. Aktualnie preferencyjne
kredyty na inwestycje w gospodarstwach rolnych, dzia³ach specjalnych produkcji rol-
nej udzielane s¹ zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycz-
nia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadañ Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121) na:

1) realizacjê inwestycji w gospodarstwach rolnych, dzia³ach specjalnych produkcji
rolnej i przetwórstwie produktów rolnych,
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2) zakup gruntów rolnych,
3) utworzenie lub urz¹dzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukoñczy³y

40 roku ¿ycia,
4) utworzenie lub urz¹dzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakcep-

towanego przez ministra w³aœciwego do spraw rozwoju wsi i ministra w³aœciwego do
spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu
Pañstwa,

5) realizacjê inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy
producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.
o grupach producentów rolnych i ich zwi¹zkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.
Nr 88, poz. 983 ze zm.),

6) zakup nieruchomoœci rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiêkszenie
gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³to-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592),

7) realizacjê inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie za-
pewniaj¹cych wysok¹ jakoœæ produktu,

8) realizacjê inwestycji w ramach „Bran¿owego programu rozwoju wspólnego u¿yt-
kowania maszyn i urz¹dzeñ rolnych”, „Bran¿owego programu restrukturyzacji prze-
twórstwa ziemniaka na skrobiê w Polsce”, „Programu wspierania restrukturyzacji
i modernizacji przemys³u miêsnego, ch³odnictwa sk³adowego i przetwórstwa jaj w Pol-
sce”, „Bran¿owego programu mleczarstwa”.

Kwota ww. preferencyjnych kredytów nie mo¿e przekroczyæ:
– 80% wartoœci nak³adów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne (lub 95% – kredy-

ty na utworzenie lub urz¹dzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakcepto-
wanego przez ministra w³aœciwego do spraw rozwoju wsi i ministra w³aœciwego do
spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu
Pañstwa, 90% – kredyty na zakup nieruchomoœci rolnych przeznaczonych na utworze-
nie lub powiêkszenie gospodarstwa rodzinnego), nie wiêcej jednak ni¿ 4 mln z³,

– 70% wartoœci nak³adów inwestycyjnych w dzia³ach specjalnych produkcji rolnej,
nie wiêcej ni¿ 8 mln z³,

– 70% wartoœci nak³adów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych nie
wiêcej ni¿ 16 mln z³.

Oprocentowanie p³acone przez kredytobiorcê zale¿y od linii kredytowej i nie mo¿e
byæ ni¿sze ni¿ 2% w skali roku. Kredyt mo¿e zostaæ udzielony maksymalnie na 15 lat,
z wyj¹tkiem kredytów na realizacjê inwestycji w gospodarstwach rolnych, dzia³ach
specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych i kredytów „bran¿o-
wych” (8 lat) oraz kredytów na zakup nieruchomoœci rolnych przeznaczonych na utwo-
rzenie lub powiêkszenie gospodarstwa rodzinnego (20 lat). O kredyt mog¹ ubiegaæ siê
osoby fizyczne, posiadaj¹ce pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych (z wy³¹czeniem
emerytów), osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci
prawnej.

Procedura ubiegania siê o kredyt inwestycyjny z dop³atami Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania obejmuje:

– przygotowanie planu inwestycji (poza informacjami wymaganymi przez bank do
oceny zdolnoœci kredytowej plan powinien zawieraæ cel inwestycji, strukturê jej finan-
sowania, planowany okres realizacji inwestycji, kierunek produkcji w okresie kredyto-
wania, okres kredytowania i karencji w sp³acie kredytu, informacje o posiadaniu
odpowiednich kwot produkcyjnych lub o Ÿródle pozyskania brakuj¹cych kwot produk-
cyjnych, je¿eli dany rynek objêty jest systemem kwotowania produkcji, informacjê
o rynkach zbytu, w szczególnoœci, je¿eli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji),

– z³o¿enie przez wnioskodawcê w banku wniosku o kredyt wraz z planem inwesty-
cji, oœwiadczeniami sporz¹dzonymi wed³ug wzorów udostêpnionych przez Agencjê Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz kompletem dokumentów wymaganych
przez bank.

Agencja zawar³a umowy o wspó³pracy w zakresie udzielania kredytów preferencyj-
nych z: Bankiem Polskiej Spó³dzielczoœci SA, Bankiem Gospodarki ¯ywnoœciowej SA,
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Mazowieckim Bankiem Regionalnym SA, Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA,
ING Bankiem Œl¹skim SA, Bankiem BPH SA, Bankiem Zachodnim WBK SA, Bankiem
Polska Kasa Opieki SA.

Jednoczeœnie w celu przeciwdzia³ania pog³êbiaj¹cemu siê kryzysowi w rolnictwie
przepisami rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie reali-
zacji niektórych zadañ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22,
poz. 121) obni¿ona zosta³a z 3,5% do 2% minimalna wysokoœæ p³aconego przez kredy-
tobiorcê oprocentowania preferencyjnych kredytów na realizacjê inwestycji w gospo-
darstwach rolnych i dzia³ach specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto trwaj¹ prace legislacyjne nad projektem rozporz¹dzenia Rady Ministrów
zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektó-
rych zadañ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121),
w którym przewiduje siê:

– podwy¿szenie oprocentowania p³aconego bankom do 1,5 stopy redyskontowej
weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w sto-
sunku rocznym w odniesieniu do kredytów udzielonych do dnia 30 kwietnia 2007 r.,

– obni¿enie z 3,5% do 2% minimalnego oprocentowania p³aconego przez kredyto-
biorcê w przypadku umów zawartych na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i kierunków dzia³añ Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U.
Nr 77, poz. 514 z póŸn. zm.),

– obni¿enie z 3% do 2% minimalnego oprocentowania p³aconego przez kredytobior-
cê w przypadku umów zawartych na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegó³owych kierunków dzia³añ Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82
z póŸn. zm.).

W celu u³atwienia odzyskiwania i umarzania wierzytelnoœci prowadzone s¹ prace
legislacyjne nad zmian¹ ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505), która usprawni pro-
ces dokonywania kompensat i umorzeñ wierzytelnoœci przez Agencjê.

Prowadzone s¹ równie¿ prace nad zmian¹ zasad udzielania preferencyjnych kredy-
tów inwestycyjnych z dop³atami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do
oprocentowania maj¹ce na celu umo¿liwienie wyd³u¿ania do 3 lat okresu sp³aty tych
kredytów, w przypadkach uzasadnionych wa¿nym interesem kredytobiorcy lub intere-
sem publicznym, a tak¿e nad zmian¹ zasad udzielania przez Agencjê Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa porêczeñ i gwarancji sp³aty kredytów w celu usprawnienia
procedury ich udzielania.

Pomoc pañstwa, w ramach dzia³añ dotycz¹cych podnoszenia dochodowoœci rolni-
czej, obejmuje równie¿ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowe-
go wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dop³aty do sk³adek ubezpieczenia
upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich. Realizacja zwrotu czêœci podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest zgod-
na z przepisami dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 paŸdziernika 2003 r. w spra-
wie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotycz¹cych opodatkowania
produktów energetycznych i energii elektrycznej. Zgodnie z ww. dyrektyw¹ Rady, pañ-
stwa cz³onkowskie mog¹ stosowaæ minimaln¹ stawkê akcyzy do produktów energetycz-
nych i elektrycznoœci u¿ywanych w rolnictwie, ogrodnictwie, rybo³ówstwie i leœnic-
twie w wysokoœci 21 euro/1.000 1. Zgodnie z referencyjnym kursem euro opublikowa-
nym przez Europejski Bank Centralny dla rozliczeñ podatku akcyzowego w 2009 r.
kurs ten wynosi 3,3819 z³ (Dz. Urz. UE C 250 z 2.10.2008). Maj¹c na uwadze stawkê
podatku akcyzowego dla olejów napêdowych w kwocie 1.048 z³/1.000 1, minimalny
poziom opodatkowania stosowany do paliw silnikowych u¿ywanych w produkcji rolnej
w 2009 r. wyniesie 71,0199 z³/l.000 1, tzn. 0,071 z³/l. Zatem, w celu zachowania mini-
malnego poziomu opodatkowania akcyz¹ oleju napêdowego, stawka zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rol-
nej w 2009 r. nie mo¿e przekroczyæ kwoty 0,97 z³ na 1 litr oleju napêdowego (1,048 z³/l
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– 0,071 z³/l = 0,97 z³/l). W rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 1,
poz. 5), zosta³a ustalona stawka w wysokoœci 0,85 z³ na 1 litr oleju, tj. 73,10 z³/ha.

Dop³aty do sk³adek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich dokony-
wane s¹ na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierz¹t gospodarskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1249 z póŸn. zm.) ze œrodków
bud¿etu pañstwa. Od 2006 r. wdra¿any jest w Polsce system ubezpieczeñ upraw rol-
nych i zwierz¹t gospodarskich z dofinansowaniem z bud¿etu pañstwa do sk³adek pro-
ducentów rolnych z tytu³u zawarcia umów ubezpieczenia od wyst¹pienia nastêpuj¹-
cych zdarzeñ losowych:

– dla produkcji roœlinnej (tj. upraw – zbó¿, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu,
tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków,
buraków cukrowych lub roœlin str¹czkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawal-
nego, gradu, pioruna, obsuniêcia siê ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezi-
mowania lub przymrozków wiosennych;

– dla produkcji zwierzêcej (tj. byd³a, koni, owiec, kóz, drobiu lub œwiñ) od: huraga-
nu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsuniêcia siê ziemi, lawiny, uboju
z koniecznoœci.

Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który uzyska³ p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych
w rozumieniu przepisów o p³atnoœciach do gruntów rolnych i oddzielnej p³atnoœci cu-
krowej ma obowi¹zek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw. Rolnik ma
zatem obowi¹zek zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym zak³adem ubezpieczeñ,
który zawar³ z ministrem w³aœciwym do spraw rolnictwa umowê w sprawie dop³at, albo
innym wykonuj¹cym dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ w zakresie ubezpieczenia upraw
zbó¿, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew
i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roœlin
str¹czkowych od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wyst¹pienia szkód
spowodowanych przez powódŸ, grad, suszê, ujemne skutki przezimowania oraz przy-
mrozki wiosenne. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e niezawarcie przez rolników umów
ubezpieczenia upraw rolnych nie bêdzie mia³o wp³ywu na ubieganie siê przez nich
o p³atnoœci bezpoœrednie.

Wprowadzenie obowi¹zku ubezpieczenia upraw rolnych jest konieczne w zwi¹zku
z unijnym obowi¹zkiem posiadania polis ubezpieczenia 50% upraw rolnych przez rol-
ników, którzy od 2010 r. bêd¹ ubiegaæ siê o inne formy wsparcia z bud¿etu krajowego
w przypadku wyst¹pienia klêsk.

Obecnie w resorcie rolnictwa zosta³a przygotowana nowelizacja ustawy z dnia 7 lip-
ca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich. Przewiduje ona
m.in. zapewnienie producentom rolnym szerszej dostêpnoœci do ubezpieczeñ upraw
rolnych z dop³atami z bud¿etu pañstwa do sk³adek ubezpieczenia przez podwy¿szenie
wysokoœci maksymalnych stawek taryfowych w ubezpieczeniu upraw rolnych oraz
zwiêkszenie dostêpnoœci producentów rolnych do odszkodowañ w zwi¹zku z wyst¹pie-
niem strat w uprawach rolnych spowodowanych susz¹. Zgodnie z zaproponowanymi
zmianami w przepisach dop³aty bêd¹ przys³ugiwa³y producentom rolnym w wysokoœci
50% sk³adki w przypadku wprowadzenia przez zak³ady ubezpieczeñ okreœlonych sta-
wek taryf ubezpieczenia.

Ponadto zgodnie z rozporz¹dzeniem w sprawie realizacji niektórych zadañ Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjêtym przez Radê Ministrów w dniu
22 stycznia 2009 r. producentom rolnym prowadz¹cym gospodarstwo rolne lub dzia³
specjalny produkcji rolnej bêd¹cym ma³ym lub œrednim przedsiêbiorstwem, w rozu-
mieniu przepisów za³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia nr 800/2008, mo¿e byæ udzielana
pomoc polegaj¹ca na finansowaniu lub dofinansowaniu kosztów zbioru, transportu
lub unieszkodliwiania pad³ych zwierz¹t gospodarskich z gatunku byd³o, owce, kozy,
œwinie lub konie. Powy¿sza pomoc jest udzielana pod warunkiem dokonania zg³osze-
nia padniêcia zwierzêcia gospodarskiego z gatunku byd³o, owce, kozy, œwinie lub konie
i jego unieszkodliwienia zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwie-
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rz¹t, za poœrednictwem podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie
przetwarzania lub spalania pad³ych zwierz¹t gospodarskich zgodnie z przepisami roz-
porz¹dzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 paŸdzierni-
ka 2002 r. ustanawiaj¹cego przepisy sanitarne dotycz¹ce produktów ubocznych
pochodzenia zwierzêcego nieprzeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi. Wysokoœæ pomo-
cy nie mo¿e przekroczyæ:

– 100% kosztów zbioru i transportu ka¿dej sztuki pad³ej zwierzêcia gospodarskiego
gatunku byd³o, owce, kozy, œwinie lub konie;

– 100% kosztów unieszkodliwienia ka¿dej sztuki pad³ej zwierzêcia gospodarskiego
z gatunku byd³o, owce lub kozy, podlegaj¹cej badaniu w kierunku zakaŸnych encefalo-
patii zwierz¹t (TSE), zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiaj¹cego zasady dotycz¹ce za-
pobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenoœnych g¹bczastych encefalopatii;

– 75% kosztów unieszkodliwiania ka¿dej sztuki pad³ej zwierzêcia gospodarskiego
z gatunku byd³o, owce lub kozy, niepodlegaj¹cej badaniu w kierunku zakaŸnych ence-
falopatii zwierz¹t (TSE) lub z gatunku œwinie lub konie.

Pomoc mo¿e byæ udzielona, je¿eli cena us³ugi wykonanej przez podmiot utylizacyj-
ny za jedn¹ sztukê pad³ego zwierzêcia gospodarskiego nie przekroczy³a:

1. w zakresie zbioru i transportu:
– 127,55 z³ – w przypadku byd³a, owiec, kóz lub koni,
– 114,04 z³ – w przypadku œwiñ o masie cia³a powy¿ej 110 kg,
– 62,72 z³ – w przypadku œwiñ o masie cia³a powy¿ej 50 do 110 kg,
– 28,51 z³ – w przypadku œwiñ o masie cia³a powy¿ej 20 do 50 kg,
– 5,70 z³ – w przypadku œwiñ o masie cia³a do 20 kg;

2. w zakresie unieszkodliwiania:
– 195,52 z³ – w przypadku byd³a lub koni maj¹cych co najmniej 12 miesiêcy ¿ycia,
– 58,66 z³ – w przypadku owiec lub kóz oraz byd³a lub koni maj¹cych mniej ni¿

12 miesiêcy ¿ycia,
– 58,66 z³ – w przypadku œwiñ o masie cia³a powy¿ej 110 kg,
– 32,26 z³ – w przypadku œwiñ o masie cia³a powy¿ej 50 do 110 kg,
– 14,66 z³ – w przypadku œwiñ o masie cia³a powy¿ej 20 do 50 kg,
– 2,93 z³ – w przypadku œwiñ o masie cia³a do 20 kg.

Pragnê równie¿ poinformowaæ, i¿ maj¹c na wzglêdzie przeciwdzia³anie skutkom
œwiatowego kryzysu, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zosta³ opracowany do-
kument „Dzia³ania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz stabilnoœci i rozwo-
ju”, w którym przedstawiono m.in. propozycje dzia³añ maj¹cych na celu wsparcie
rolników, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, grup producentów rolnych i spó³dzielni
rolników a tak¿e wsparcie eksportu rolno-spo¿ywczego i przyspieszenie absorbcji œrod-
ków Unii Europejskiej. Dokument ten, o charakterze roboczym, dostêpny jest na stro-
nie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przedstawiaj¹c powy¿sze pragnê tak¿e zaznaczyæ, ¿e Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi nie ma bezpoœredniego wp³ywu na ceny detaliczne œrodków produkcji rolnej, po-
niewa¿ zak³ady produkcyjne okreœlaj¹ je we w³asnym zakresie, kieruj¹c siê ekonomicz-
nym rachunkiem zysków i strat oraz aktualn¹ sytuacj¹ panuj¹c¹ na rynku. Jednak¿e
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach swojej dzia³alnoœci monitoruje procesy
zachodz¹ce w rolnictwie, maj¹ce wp³yw na op³acalnoœæ produkcji rolniczej i podej muje
dzia³ania w celu wyjaœnienia przyczyn, jak i zasadnoœci podwy¿ek cen dostêpnych
w Polsce nawozów mineralnych. Wzrost cen nawozów mineralnych jest pochodn¹ wie-
lu czynników. G³ówny powód to wzrost kosztów produkcji nawozów mineralnych.
W ostatnim czasie notuje siê systematyczny wzrost cen energii, w tym gazu (przemys³
chemiczny, zw³aszcza nawozowy nale¿y do jednych z najbardziej energoch³onnych)
oraz cen surowców mineralnych niezbêdnych do produkcji nawozów np. potasu i fosf-
orytów. Do wzrostu cen przyczyniaj¹ siê równie¿ wzrastaj¹ce koszty pracy i transportu.
Znacz¹cy wp³yw na kszta³towanie siê cen nawozów ma tak¿e aktualna œwiatowa ten-
dencja zwiêkszonego popytu na nawozy mineralne w stosunku do ich poda¿y.
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaniepokojony gwa³townym wzrostem na pol-
skim rynku cen nawozów mineralnych i œwiadomy wynikaj¹cych z tego faktu konsek-
wencji dla rolników, dwukrotnie zorganizowa³ spotkania przedstawicieli najwiêkszych
zak³adów nawozowych z przedstawicielami zwi¹zków i organizacji rolniczych (w sierp-
niu 2008 r. i w styczniu br.). W trakcie tych spotkañ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
apelowa³ o to, by zyski i straty wynikaj¹ce z koniunktury by³y bardziej równomiernie
rozk³adane pomiêdzy wszystkich uczestników rynku oraz o umo¿liwienie bezpoœred-
niej sprzeda¿y nawozów z zak³adów produkcyjnych rolnikom. Natomiast producenci
nawozów zwracali uwagê na du¿y wzrost cen surowców do ich produkcji oraz noœni-
ków energii, maj¹cych wp³yw na wzrost cen nawozów. Odnieœli siê tak¿e do zg³oszo-
nych przez organizacje rolnicze postulatów obni¿enia cen nawozów, wyra¿aj¹c opiniê,
¿e ceny nawozów nie powinny wzrosn¹æ, jednoczeœnie wskazuj¹c, i¿ ceny niektórych
ich rodzajów np. mocznika obni¿ono.

W odniesieniu do kwestii rynku œrodków ochrony roœlin nale¿y zauwa¿yæ, ¿e czyn-
nikiem, który ma wp³yw na asortyment œrodków jest prawo, które reguluje zasady
i kryteria dopuszczania ich do obrotu. Stosuje siê szereg ograniczeñ w przygotowywa-
nych przepisach prawnych celem zapewnienia, ¿e œrodki ochrony roœlin dostêpne na
rynku s¹ bezpieczne dla zdrowia cz³owieka i œrodowiska. Przepisy prawa w tym zakre-
sie oparte s¹ na fundamentalnej zasadzie, i¿ zdrowie ludzi, zwierz¹t i bezpieczeñstwo
dla œrodowiska naturalnego s¹ znacznie wa¿niejsze ni¿ d¹¿enie do podwy¿szania efek-
tywnoœci produkcji. W wyniku prowadzonego programu oceny substancji aktywnych
w oparciu o przepisy dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. wycofanych
zosta³o oko³o 70% substancji aktywnych (707) w stosunku do substancji znajduj¹cych
siê na rynku w Unii Europejskiej przed 1993 r. Do stosowania w Unii Europejskiej do-
puszczono obecnie 304 substancje aktywne (z czego w Polsce stosowanych jest 258),
natomiast dopuszczonych do obrotu œrodków ochrony roœlin jest 648 (w latach 2004–2009
zaobserwowano spadek liczby dopuszczonych do obrotu œrodków ochrony roœlin z 973
na pocz¹tku 2004 r.). Sprzeda¿ œrodków ochrony roœlin z produkcji krajowej i z impor-
tu w 2007 r. wynios³a 15,3 tys. ton w przeliczeniu na substancjê aktywn¹ i by³a
o 10,5% mniejsza ni¿ w 2006 r. Œrodki ochrony roœlin z importu stanowi³y 63,8%
a z produkcji krajowej 36,2% sprzeda¿y ogó³em. W porównaniu do 2006 r. sprzeda¿
œrodków ochrony roœlin z produkcji krajowej zmniejszy³a siê o 21,8% a œrodków z im-
portu o 4,1%. W okresie od grudnia 2007 r. do czerwca 2008 r. ceny œrodków ochrony
roœlin wzros³y œrednio o 10,5%. Najwiêkszy wzrost cen wyst¹pi³ w grupie œrodków
chwastobójczych (o 14,1%), grzybobójczych (o 9,1%) i owadobójczych (o 7,7%). Obec-
nie ceny œrodków ochrony roœlin stabilizuj¹ siê. Najbardziej podro¿a³ Karate Zeon
(o 0,6%). Natomiast w ci¹gu 2008 r. œrodki ochrony roœlin podro¿a³y o 14,8%, w tym
najbardziej Roundup (o 78,1%) a najmniej Fusilade (o 2,1%). Wed³ug danych Instytutu
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej – Pañstwowego Instytutu Badawcze-
go ceny na rynku œrodków ochrony roœlin zaczê³y w znacz¹cy sposób wzrastaæ od mar-
ca 2008 r. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e na podwy¿kê cen œrodków ochrony roœlin wp³ynê³y ceny
surowców, energii i ogólny wzrost kosztów produkcji.

Ustosunkowuj¹c siê do problemu spadku cen produktów rolnych informujê, ¿e
w ostatnich dwóch latach, po raz pierwszy tak wyraŸnie, obserwowaliœmy wp³yw na
nasze rolnictwo sytuacji na œwiecie. Z tego powodu w 2007 r. by³y wysokie ceny zbó¿,
czy mleka. W 2008 r. zarówno na œwiecie, jak i w Polsce ceny tych produktów uleg³y ob-
ni¿eniu. Wynikiem wymienionych powy¿ej procesów by³y i s¹, czêsto niesatysfakcjo-
nuj¹ce producentów, ceny skupu produktów rolnych. Obecnie znacz¹co wy¿sze ni¿ rok
temu s¹ ceny trzody chlewnej i byd³a, równie¿ wy¿sze s¹ ceny drobiu, ni¿sze s¹ nato-
miast ceny zbó¿ oraz mleka. Ma to równie¿ wp³yw na wzrost dochodów producentów
¿ywca (przy ni¿szych cenach zbó¿ i pasz), spadek wy¿szych rok temu dochodów produ-
centów zbó¿ (przy wzroœcie cen nawozów i œrodków ochrony roœlin) czy mleka.

Rynek wieprzowiny charakteryzuje siê zmianami cyklicznymi a tak¿e sezonowymi,
gdzie poda¿ i poziom cen wp³ywaj¹ na siebie w obu kierunkach. Po okresie trudnej sy-
tuacji cenowej, która w przypadku Polski rozpoczê³a siê jesieni¹ 2006 r. i spotêgowana
zosta³a wysokimi cenami zbó¿ na prze³omie lat 2007 i 2008, nast¹pi³a znaczna reduk-
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cja pog³owia trzody chlewnej, istotne ograniczenie poda¿y wieprzowiny oraz wzrost jej
ceny. Jednoczeœnie niekorzystny dla importerów kurs z³otówki nie spowodowa³ wzro-
stu poda¿y tañszej wieprzowiny z zagranicy, w zwi¹zku z czym ceny na polskim rynku
ros³y. Obecnie mamy do czynienia ze stabilizacj¹ na rynku wieprzowiny. Ceny ustabili-
zowa³y siê na bardzo wysokim poziomie i zbli¿aj¹ siê do poziomu, który by³ obserwowa-
ny w 2004 r.

W pierwszym tygodniu kwietnia br. œrednia cena skupu ¿ywca wieprzowego osi¹g-
nê³a poziom 4,86 z³/kg, wobec 3,63 z³/kg rok temu (wzrost o prawie 40%). W regionie
œrodkowowschodnim (woj. ³ódzkie, mazowieckie, podlaskie) œrednia cena wynosi³a
4,96 z³/kg podczas gdy rok temu by³o to 3,73 z³/kg. Najni¿sza œrednia cena za ¿ywiec
wieprzowy to 4,79 z³/kg i dotyczy³a regionu zachodniego (województwa: dolnoœl¹skie,
lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie).

Wzrost cen ¿ywca wieprzowego i niski poziom cen zbó¿ spowodowa³y, ¿e relacje cen
skupu trzody chlewnej do cen zbó¿ s¹ obecnie znacznie korzystniejsze ni¿ mia³o to
miejsce rok temu. Wp³ynie to z ca³¹ pewnoœci¹ na proprodukcyjne decyzje rolników.

Na rynku wo³owiny, wed³ug ZSRIR, od pocz¹tku 2009 r. œrednia cena byd³a sukce-
sywnie roœnie. Aktualna (pierwszy tydzieñ kwietnia) cena skupu byd³a ogó³em na po-
ziomie 4,87 z³/kg jest wy¿sza od ceny sprzed roku o 16,4%, przy czym najwiêkszy
wzrost ceny odnotowano w skupie buhajów (o 22,9%), a najni¿szy w przypadku ja³ó-
wek (o 13,8%). Wzrost cen ¿ywca wo³owego oraz spadek cen zbó¿ korzystnie wp³yn¹³ na
op³acalnoœæ chowu byd³a. Poziom kursu polskiej waluty w porównaniu z euro czy USD
szczególnie wp³yn¹³ na wysok¹ op³acalnoœæ eksportu wo³owiny (wolumen eksportu
w styczniu br. w porównaniu do stycznia ub.r. wzrós³ o 7,8%) i prze³o¿y³ siê na dalszy
wzrost popytu na ¿ywiec wo³owy, a co za tym idzie na wzrost cen ¿ywca w Polsce.

Sytuacja na rynku drobiu jest lepsza nie tylko w porównaniu z poprzednim rokiem,
ale równie¿ w porównaniu z ostatnimi 5 latami. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ aktualnie
znacznie korzystniejsze ceny otrzymuj¹ producenci indyków.

W pierwszym tygodniu kwietnia br. za kilogram brojlerów rzeŸnie p³aci³y œrednio
3,54 z³, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego
o ok. 10%. Za 1 kg indorów p³acono 5,06 z³ i by³o to o 17,6% wiêcej ni¿ rok temu, a za
indyczki – 4,84 z³, co oznacza wzrost o 16,3%.

Na rynku produktów mleczarskich gwa³townie rosn¹cy popyt œwiatowy na produk-
ty mleczarskie, a tak¿e ograniczona poda¿ mleka, spowodowana przez suszê w Austra-
lii oraz niewielkie zapasy tych produktów sprawi³y, ¿e w ci¹gu 2007 r. ceny przetworów
mlecznych wzros³y od 40% do 60%. Wzrost cen produktów mleczarskich spowodowa³
równie¿ znacz¹c¹ podwy¿kê cen skupu mleka w Polsce: z ok. 102 z³/100 kg w styczniu
2007 r. do ponad 132 z³/100 kg w grudniu 2007 r. (wzrost o prawie 30%). W 2008 r. sy-
tuacja na œwiecie znacznie siê pogorszy³a dla tego kierunku produkcji i wp³ynê³o to
równie¿ na sytuacjê w kraju.

Aktualnie ceny skupu s¹ doœæ mocno zró¿nicowane, i tak: za 100 kg mleka w regio-
nie pó³nocnym (województwa: pomorskie, warmiñsko-mazurskie, podlaskie, kujaws-
ko-pomorskie) producenci otrzymuj¹ 102,48 z³, a w regionie po³udniowo-wschodnim
(lubelskie, œwiêtokrzyskie, podkarpackie, ma³opolskie, œl¹skie) – 86,30 z³.

Na rynku zbó¿ w pierwszym tygodniu kwietnia br. œrednia cena pszenicy konsump-
cyjnej w Polsce w przedsiêbiorstwach wynosi³a 541 z³/t i by³a ni¿sza o oko³o 39,6%
w odniesieniu do analogicznego okresu 2008 r., a cena ¿yta konsumpcyjnego kszta³to-
wa³a siê na poziomie 359 z³/t.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pani Minister!
Podzia³ œrodków przeznaczonych na finansowanie œwiadczeñ opieki

zdrowotnej okreœlonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdro-
wia na poszczególne województwa ró¿nicuje mieszkañców Polski zale¿nie od
miejsca zamieszkania. Stosowanie aktualnego algorytmu podzia³u œrodków
prowadzi do nadmiernej dysproporcji w poziomie finansowania województw.
Ró¿nica w poziomie nak³adów na jednego ubezpieczonego pomiêdzy wojewódz-
twami wynosi od 115% œredniej krajowej w oddziale mazowieckim do 94%
œredniej krajowej w oddziale lubelskim. Ró¿nica to oko³o 300 z³ na jednego
ubezpieczonego. Utrzymywanie dotychczasowego algorytmu podzia³u œrod-
ków przy jednoczesnym ustalaniu jednolitych dla ca³ego kraju cen za punkt
prowadzi wprost do ograniczenia dostêpnoœci do œwiadczeñ w wojewódz-
twach o ni¿szych od œredniej krajowej nak³adach finansowych. Skutkuje to
wyd³u¿eniem kolejek oczekuj¹cych na œwiadczenia, niezadowoleniem pa-
cjentów i œwiadczeniodawców, roszczeniami kierowanymi przez œwiadcze-
niodawców do s¹dów o zap³atê za tak zwane nadwykonania. Jednoczeœnie
oddzia³y o wy¿szych nak³adach finansowych wykazuj¹ na koniec roku nie-
wykorzystane œrodki finansowe.

Podstawow¹ przyczyn¹ nadmiernych dysproporcji w poziomie finanso-
wania oddzia³ów Narodowego Funduszu Zdrowia jest wskaŸnik zró¿nicowa-
nia kosztu jednostkowego œwiadczenia opieki zdrowotnej. Zgodnie z § 7
rozporz¹dzenia ministra zdrowia z 18 wrzeœnia 2007 r. wskaŸnik ten oblicza
siê na podstawie danych GUS dotycz¹cych przeciêtnego miesiêcznego docho-
du pozostaj¹cego do dyspozycji gospodarstwa domowego, przypadaj¹cego
na jedn¹ osobê w danym województwie. Nic zatem dziwnego, ¿e najni¿sze
nak³ady na finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej maj¹ województwa
tak zwanej œciany wschodniej, w tym Lubelszczyzna.

Dlatego proszê o poinformowanie, co minister zdrowia zmierza zrobiæ,
aby prawo do œwiadczeñ zdrowotnych dotyczy³o wszystkich w jednakowym
stopniu bez tak du¿ych dysproporcji, jak to siê dzieje teraz, kiedy obowi¹zuje
aktualny algorytm.

Stanis³aw Gogacz

Odpowiedzi

Warszawa, 2009.04.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez P. Stanis³awa Gogacza, Senatora

Rzeczpospolitej na 29. posiedzeniu Senatu RP, w dniu 19 marca 2009 r., w sprawie
„podzia³u œrodków przeznaczonych na finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej wy-
nikaj¹cego z rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 wrzeœnia 2007 r.”, które zosta³o
przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu RP, z dnia 25 marca 2009 r., (znak:
BPS/DSK-043-1461/09), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.
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Odnosz¹c siê do kwestii ewentualnej zmiany algorytmu podzia³u œrodków na kosz-
ty œwiadczeñ opieki zdrowotnej pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie Narodowego Funduszu
Zdrowia, uprzejmie informujê, ¿e w Ministerstwie Zdrowia dzia³a roboczy zespó³
z udzia³em przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia
w celu analizy dotychczasowego funkcjonowania ww. algorytmu podzia³u œrodków. Po
przeprowadzeniu prac przez ten zespó³ mo¿liwe bêdzie przedstawienie szczegó³owego
stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pestycydy, takie jak imidachlopryd czy chlotianidyna, zabijaj¹ szkodniki,

atakuj¹c ich uk³ad nerwowy. Substancje te dostaj¹ siê najprawdopodobniej do
py³ku i nektaru, truj¹c w ten sposób równie¿ po¿yteczne owady, w tym pszczo-
³y. Istnieje uzasadnione podejrzenie, ¿e to w³aœnie pestycydy neonikotynoidy-
nowe odpowiedzialne s¹ za masowe giniêcie pszczó³ w wielu krajach
europejskich, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, a od kilku lat równie¿
w Polsce. Czy wymienione zwi¹zki kumuluj¹ siê w glebie, a nastêpnie przedo-
staj¹ do organizmów owadów, niszcz¹c ich system nerwowy, nie jest do koñca
wyjaœnione. Podobnie nie wiemy, na ile œrodowisko gleby jest w stanie zneu-
tralizowaæ zwi¹zki i spowodowaæ ich rozpad. Rozpoczête monitorowanie wp³y-
wu tych zwi¹zków na owady, w tym pszczo³y, ma potwierdziæ lub wykluczyæ
ich szkodliwoœæ.

Nie ulega jednak¿e w¹tpliwoœci, ¿e odpowiedzi na te pytania nie pozna-
my zbyt szybko, a z ca³¹ pewnoœci¹ musimy podj¹æ zdecydowane œrodki za-
radcze. Pozostaje nam czerpanie z wiedzy i doœwiadczenia innych krajów,
w tym Niemiec, S³owenii i W³och, które w 2008 r. zabroni³y stosowania tych
pestycydów. We Francji stosowanie wymienionych œrodków chemicznych
w uprawach rolniczych jest bezwzglêdnie zakazane ju¿ od 1999 r.

Panie Ministrze! Kwitnienie rzepaku rozpoczyna siê w maju. Jeœli chcieli-
byœmy zakazaæ stosowania na polskich plantacjach specyfików zawiera-
j¹cych pochodne neonikotynoidynowe jeszcze w tym sezonie wegetacyjnym,
musielibyœmy poinformowaæ odpowiednie s³u¿by rolne, plantatorów i rolni-
ków, dystrybutorów œrodków ochrony roœlin, pszczelarzy, s³u¿by weteryna-
ryjne, co poch³onie sporo czasu. Bêdê wdziêczny za mo¿liwie szybkie
wszczêcie odpowiedniego postêpowania.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 kwietnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z oœwiadczeniem senatora Ryszarda Góreckiego z³o¿onym podczas
29. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 r. i przekazanym przy piœmie znak
BPS/DSK-043-1462/09 z dnia 25 marca 2009 r. uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

W grudniu 2008 r. Polski Zwi¹zek Pszczelarski (PZP) oraz Zwi¹zek Pszczelarzy Za-
wodowych (ZPZ) przekaza³y informacje dotycz¹ce masowego giniêcia pszczó³. Zdaniem
tych organizacji jest to skutek zatrucia pszczó³ pozosta³oœciami substancji aktywnej
imidachlopryd, zawartymi w cukrze u¿ywanym do podkarmiania pszczó³.

W celu wyjaœnienia zaistnia³ej sytuacji zwróci³em siê z proœb¹ o dodatkowe infor-
macje do G³ównego Inspektoratu Sanitarnego, Pañstwowej Inspekcji Ochrony Roœlin
i Nasiennictwa, Oddzia³u Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Pu³a-
wach oraz Instytutu Ochrony Œrodowiska w Warszawie.
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G³ówny Inspektorat Sanitarny (GIS) pismem z dnia 29 stycznia 2009 r. przekaza³
informacjê, ¿e na podstawie wyników kontroli urzêdowych z lat 2006–2007 nie stwier-
dzono przekroczeñ najwy¿szych dopuszczalnych poziomów pozosta³oœci (NDP) sub-
stancji aktywnej imidachlopryd w badanych przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹
œrodkach spo¿ywczych. Ponadto GIS nie otrzyma³ dotychczas ¿adnych informacji
o przekroczeniu wartoœci NDP dla substancji aktywnej imidachlopryd oraz jej pozosta-
³oœci w surowcach u¿ywanych do produkcji ¿ywnoœci.

G³ówny Inspektorat Ochrony Roœlin i Nasiennictwa pismem z dnia 5 marca 2009 r.
wyjaœni³ na podstawie informacji zebranych z wojewódzkich inspektoratów, ¿e w la-
tach 2007–2008 nie stwierdzono przypadków zatrucia pszczó³ w wyniku stosowania
œrodków ochrony roœlin zawieraj¹cych imidachlopryd oraz nie wykryto pozosta³oœci
ww. substancji aktywnej w materiale roœlinnym.

Instytut Ochrony Œrodowiska pismem z dnia 9 lutego 2009 r. stwierdzi³ na podsta-
wie wyników oceny substancji aktywnej imidachlopryd, ¿e jest ma³o prawdopodobne,
aby zaprawy nasienne zawieraj¹ce ww. substancjê aktywn¹ odpowiednio stosowane
stanowi³y przyczynê wymierania rodzin pszczelich.

W dniu 26 lutego 2009 r. celem wyjaœnienia zaistnia³ej sytuacji wzi¹³em udzia³
w spotkaniu zorganizowanym przez PZP, na które zaproszono równie¿ przedstawicieli
zwi¹zków pszczelarskich, Ministerstwa Ochrony Œrodowiska, Instytutu Ochrony Œro-
dowiska w Warszawie, Oddzia³u Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Pu³awach oraz Instytutu Ochrony Roœlin w Poznaniu. Na spotkaniu przedyskutowa-
no kwestie zwi¹zane z czynnikami mog¹cymi mieæ wp³yw na wymieranie pszczó³,
wskazuj¹c jednoczeœnie, i¿ obecnie w oparciu o posiadane wyniki badañ nie stwierdzo-
no jednoznacznie wp³ywu substancji aktywnej imidachlopryd stosowanej w formie za-
praw nasiennych na masowe wymieranie pszczó³.

Stanowisko w tej sprawie zaj¹³ równie¿ producent substancji aktywnej imidachlop-
ryd – spó³ka Bayer CropScience, przedstawiaj¹c MRiRW dodatkowe wyjaœnienia w tej
kwestii oraz deklaruj¹c chêæ pe³nej wspó³pracy w tym zakresie.

Substancje aktywne imidachlopryd i chlotianidyna zosta³y ocenione przez Komisjê
Europejsk¹ i dopuszczone do stosowania w œrodkach ochrony roœlin na terenie ca³ej
Wspólnoty (dyrektywa Komisji 2008/116/WE z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniaj¹ca
dyrektywê Rady 91/414/EWG w celu w³¹czenia do niej aklonifenu, imidachloprydu
i metazachloru jako substancji czynnych (Dz. UE L 337 str. 86 z 16.12.2008 r.) oraz dy-
rektywa Komisji 2006/41/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniaj¹ca Dyrektywê Rady
91/414/EWG w celu w³¹czenia klotianidyny i petoksamidu jako substancji aktywnych
(Dz. UE L 187 z 8.07.2006).

W odniesieniu do substancji aktywnej imidachlopryd ocena prowadzona by³a przez
w³aœciwy w sprawach rejestracji œrodków ochrony roœlin urz¹d Republiki Federalnej
Niemiec pe³ni¹cy dla tej substancji aktywnej rolê kraju sprawozdawcy zgodnie z prze-
pisami dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycz¹cej wprowadza-
nia do obrotu œrodków ochrony roœlin (Dz. Urz. WE L 230 z 19.08.1991 r., z póŸn. zm.),
zaœ dla substancji aktywnej chlotianidyna by³ to w³aœciwy urz¹d Królestwa Belgii. Jed-
nym z pozytywnie ocenionych zastosowañ by³o u¿ycie zapraw nasiennych Gaucho 600
FS (imidachlopryd) oraz Poncho 600 FS (chlotianidyna) do zaprawiania nasion buraka
cukrowego i pastewnego. Szczegó³y tej oceny dostêpne s¹ na stronie internetowej Eu-
ropejskiego Biura ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci (European Food S¹fety Authority – EFSA)
http://www.efsa.europa.eu w dokumencie EFSA Scientific Report (2008) 148, 1–120,
Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active sub-
stance imidacloprid oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm w dokumencie Review re-
port for the active substance clothianidin SANCO/10533/05. Ze wzglêdu na systemicz-
ny sposób dzia³ania tych substancji aktywnych w przypadku ich stosowania w formie
zapraw nasiennych oceniono mo¿liwoœæ nara¿enia pszczó³ poprzez nektar i py³ek.
W celu rozpoznania wp³ywu zapraw nasiennych na populacje pszczó³ przeprowadzono
szereg badañ pó³polowych i polowych. Dodatkowo w przypadku substancji aktywnej
imidachlopryd ocenione zosta³y badania dotycz¹ce pobierania przez roœliny pozosta-
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³oœci imidachloprydu z gleby. Przebadano tak¿e pozosta³oœci substancji aktywnej imi-
dachlopryd w roœlinach uprawianych nastêpczo, w tym w roœlinach bardzo atrakcyj-
nych dla pszczó³, stanowi¹cych dla nich po¿ytek. Ponadto dla substancji aktywnej
chlotianidyna wykonano badanie polowe wp³ywu roztworu cukru ska¿onego ww. sub-
stancj¹ na œmiertelnoœæ i zachowanie pszczó³.

Jednoczeœnie wyjaœniam, ¿e po sprawdzeniu informacji o zawieszeniu obrotu œrod-
kami ochrony roœlin w 2008 r. w Niemczech (jak równie¿ we Francji i S³owenii) stwier-
dzono, ¿e zatrucie pszczó³ by³o wynikiem siewu niew³aœciwie zaprawionych ziaren
kukurydzy. Odnotowano wtedy znaczne upadki rodzin pszczelich. Niemiecki urz¹d ds.
rejestracji œrodków ochrony roœlin do momentu wyjaœnienia sytuacji tymczasowo za-
wiesi³ zezwolenia na niektóre owadobójcze zaprawy nasienne zawieraj¹ce m.in. sub-
stancjê aktywn¹ chlotianidynê. Jednak¿e po zbadaniu sprawy stwierdzono, ¿e upadki
rodzin spowodowane by³y drobinkami zaprawy, które w trakcie siewu kukurydzy przy
u¿yciu siewników pneumatycznych, odrywa³y siê od ziaren i przenios³y siê na s¹siadu-
j¹c¹ kwitn¹c¹ uprawê rzepaku, stanowi¹c¹ atrakcyjne Ÿród³o po¿ytku dla pszczó³. Po-
nadto stwierdzono, ¿e sam zabieg zaprawiania nasion nie zosta³ wykonany prawid³owo
– zaprawiane ziarno by³o z³ej jakoœci, co mog³o mieæ istotny wp³yw na stopieñ przylega-
nia cz¹steczek zaprawy do ziarniaków. Dodatkowo specyficzne warunki pogodowe
w trakcie siewu mog³y spotêgowaæ efekt dzia³ania zaprawy i u³atwiæ jej przeniesienie
na s¹siaduj¹ce z ni¹ uprawy. Stwierdzono, ¿e upadki rodzin zosta³y spowodowane
przez szereg ww. czynników wystêpuj¹cych w tym samym czasie, przez co ich wp³yw
na³o¿y³ siê wzajemnie na siebie, nie zaœ ze wzglêdu na specyficzne w³aœciwoœci zapraw
nasiennych czy substancji aktywnej chlotianidyna. Tymczasowo zawieszone zezwole-
nia zosta³y przywrócone, zaœ œrodki te wróci³y do obrotu.

Ponadto z posiadanych przeze mnie informacji wynika, ¿e zarówno we Francji jak
i w Niemczech nie ma oficjalnego zakazu dopuszczania do obrotu œrodków ochrony
roœlin zawieraj¹cych jedn¹ z ww. substancji aktywnych. Zgodnie z rejestrem œrodków
ochrony roœlin dopuszczonych do obrotu w Niemczech, prowadzonym przez w³aœciwy
urz¹d ds. rejestracji œrodków ochrony roœlin Republiki Federalnej Niemiec, w chwili
obecnej dopuszczone s¹ 4 œrodki zawieraj¹ce chlotianidynê oraz 33 produkty zawiera-
j¹ce substancjê aktywn¹ imidachlopryd. Rejestr ten dostêpny jest na stronie interne-
towej https://portal.bvl.bund.de/psm/jsp/. We Francji zaœ dopuszczonych jest 21 pro-
duktów zawieraj¹cych imidachlopryd (dane z rejestru prowadzonego przez w³aœciwy
urz¹d ds. rejestracji œrodków ochrony roœlin i ich substancji aktywnych Republiki
Francji http://e-phy.agriculture.gouv.fr).

Ponadto informujê, ¿e problem masowego giniêcia pszczó³ jest zagadnieniem, które
powinno byæ rozpatrywane w szerokim kontekœcie. Oddzia³ Pszczelnictwa Instytutu
Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Pu³awach wœród czynników mog¹cych powodowaæ ww.
upadki rodzin wymienia m.in. zespó³ choroby okreœlany jako CCD (Colony Collapse Di-
sorder). W przedmiotowej sprawie nale¿y wzi¹æ pod uwagê równie¿ wp³yw szeregu in-
nych czynników takich jak wystêpowanie paso¿ytów, chorób wirusowych, zmian
klimatycznych czy te¿ zmian zwi¹zanych z obecnym schematem hodowli tych owadów
i selekcji cech po¿¹danych w kontekœcie gospodarki pasiecznej, a nie tylko wp³yw sa-
mych œrodków ochrony roœlin. Skalê tego problemu mo¿na w chwili obecnej okreœliæ
jako globaln¹ (pojawi³ siê on w USA, Chinach oraz wielu krajach europejskich).

Pragnê jednoczeœnie nadmieniæ, i¿ wszystkie œrodki ochrony roœlin (w tym równie¿
insektycydowe zaprawy nasienne zawieraj¹ce imidachlopryd oraz chlotianidynê) przed
ich dopuszczeniem do obrotu s¹ oceniane m.in. pod wzglêdem zagro¿eñ jakie mog¹
stwarzaæ dla pszczó³ przez upowa¿niony w tym zakresie Instytut Ochrony Œrodowiska
w Warszawie. W wyniku wykonanej analizy Instytut Ochrony Œrodowiska nie stwier-
dzi³ przeciwwskazañ do rejestracji tych œrodków. Ponadto zgodnie z art. 50 ustawy
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roœlin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z póŸn.
zm.) obowi¹zkiem podmiotu, który uzyska³ zezwolenie jest przekazanie ministrowi
w³aœciwemu do spraw rolnictwa nowych informacji i danych uzyskanych po wydaniu
zezwolenia o stwarzanym przez ten œrodek zagro¿eniu dla zdrowia cz³owieka, zwierz¹t
lub œrodowiska.
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W zwi¹zku z powy¿szym w oparciu o informacje zebrane w przedmiotowej sprawie
oraz w œwietle przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roœlin brak jest
podstaw do wycofania zezwoleñ na dopuszczenie do obrotu œrodków zawieraj¹cych
substancjê aktywn¹ imidachlopryd lub chlotianidyna.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e sprawa jest w dalszym ci¹gu monitorowana
i w przypadku potwierdzenia negatywnego wp³ywu na pszczo³y dopuszczonych do ob-
rotu œrodków ochrony roœlin zostan¹ podjête odpowiednie dzia³ania.

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Marek Sawicki
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z cytowanymi ostatnio w mediach wypowiedziami pani pro-

kurator z Prokuratury Krajowej w £odzi, dotycz¹cymi szczegó³ów tocz¹cego
siê postêpowania w sprawie przetargów, w których uczestniczy³a firma labo-
ratoryjna D., proszê o wyjaœnienie, czy takie wypowiedzi rzeczywiœcie mia³y
miejsce.

Wydaje siê bowiem, ¿e mo¿e to byæ tylko manipulacja dziennikarska ma-
j¹ca na celu wywrzeæ ewidentny wp³yw na opiniê bieg³ych oceniaj¹cych obec-
nie prawid³owoœæ przeprowadzenia procedur przetargowych. Proszê równie¿
Pana Ministra o zobligowanie ³ódzkich prokuratorów do postawienia bieg³ym
zasadniczego w tej sprawie pytania o to, na czym polega³ udzia³ pani profesor
I.S. i pana profesora W.S. w tych przetargach i czy mieli oni jakikolwiek
wp³yw na proces decyzyjny. Zaznaczam, ¿e – wed³ug mojej wiedzy – ¿adna
firma laboratoryjna nie wnios³a zastrze¿eñ do specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia oraz rozstrzygniêcia procedury przetargowej.

Jednoczeœnie informujê Pana Ministra, ¿e w grudniu 2008 r. prokurator
Adam Gierk przygotowa³ do wgl¹du, podczas koñcowego zapoznania siê
z aktami, tylko wybrane przez siebie dokumenty dotycz¹ce sprawy pañ-
stwa S. Jak potwierdza prokurator, który obecnie prowadzi postêpowanie,
czêœæ istotnych dokumentów faktycznie nie znalaz³a siê w aktach tej¿e spra-
wy. Prokuratura potwierdza równie¿, ¿e w aktach nie znajduje siê pisemne
upowa¿nienie do obrony profesora W.S. dla jednego z adwokatów, gdy¿ ta-
kiego pe³nomocnictwa nie by³o. Czy prokurator Adam Gierk móg³ zezwoliæ ad-
wokatowi bez pe³nomocnictwa, udzielonego zgodnie z art. 83 § 2 k.p.k., na
uczestnictwo w przes³uchaniu w dniu 4 paŸdziernika 2007 r.?

Ze wzglêdu na liczne nieprawid³owoœci œledztwa oraz obecnoœæ dowo-
dów na nak³anianie ludzi do sk³adania nieprawdziwych zeznañ – w postaci
publicznych oœwiadczeñ pañstwa S. – ponownie proszê Pana Ministra
o wnikliw¹ kontrolê prowadzonego postêpowania.

Maciej Grubski

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA
GENERALNEGO

Warszawa, 22.04.2009 r.

Pan Senator
Maciej Grubski

Szanowny Panie Senatorze,
odpowiadaj¹c na kolejne oœwiadczenie Pana Senatora, z³o¿one w dniu 19 marca

2009 roku podczas 29. posiedzenia Senatu RP, dotycz¹ce postêpowania Ap V Ds 19/09
(poprzednia sygnatura PR IV-VI Ds 42/08) Wydzia³u V do Spraw Przestêpczoœci Zorga-
nizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w £odzi potwierdzam, i¿ w zwi¹zku z za-
interesowaniem dziennikarzy aktualnym biegiem powy¿szego œledztwa, a zw³aszcza
sytuacj¹ procesow¹ I. i W.S. prokurator Bogumi³a Tarkowska udzieli³a w ostatnim
okresie czasu wywiadu przedstawicielom prasy, przekazuj¹c informacjê o dopuszcze-
niu w œledztwie dowodu z opinii bieg³ych, nie ujawniaj¹c jednak o jakich bieg³ych cho-
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dzi i jakie zagadnienia zosta³y im zlecone do opiniowania. Podkreœli³a, ¿e po do³¹czeniu
do akt opinii, w sprawie przeciwko I.S. i innym wykonane bêd¹ czynnoœci koñcz¹ce po-
stêpowanie.

Uzyskanie informacji w powy¿szym zakresie przez œrodki masowego przekazu nie
mo¿e byæ uto¿samiane w ¿adnej mierze z prób¹ wywarcia wp³ywu na treœæ opinii bieg-
³ych, powo³anych w œledztwie Ap V Ds 19/09.

Biegli s¹ zobowi¹zani do wykonywania powierzonych im obowi¹zków z ca³¹ su-
miennoœci¹ i bezstronnoœci¹, a dowód z opinii bieg³ych podlega ocenie s¹du meriti, po-
dobnie jak wszystkie inne dowody.

Œledztwo Ap V Ds 19/09 nadal znajduje siê w toku. Postanowieniem z dnia 17 lutego
2009 roku okres jego prowadzenia zosta³ przed³u¿ony do dnia 30 czerwca 2009 roku.
Najprawdopodobniej opinia zostanie opracowana w kwietniu 2009 roku. Nie zosta³a
ona opracowana w poprzednio planowanym terminie do koñca marca 2009 roku, miê-
dzy innymi z powodu choroby jednego z bieg³ych.

Niezbêdne jest podkreœlenie, ¿e wielu informacji w szerszym zakresie, ni¿ w œledz-
twie Ap V Ds 19/09, udzielono prasie, radiu i telewizji w sprawie Ap V Ds 3/09 (poprzed-
nia sygnatura PR IV–VI Ds 8/07), z której materia³y przeciwko I.S., W.S. i innym
wy³¹czono do odrêbnego postêpowania. W dniu 18 marca 2009 roku zatrzymano bo-
wiem kolejnych 7 osób, którym przedstawiono zarzuty przyjmowania korzyœci mate-
rialnych, w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznych w publicznych placówkach
s³u¿by zdrowia, od przedstawicieli spó³ek D.S., D. i D.P.

W œledztwie Ap V Ds 19/09 zadaniem bieg³ych bêdzie zbadanie prawid³owoœci prze-
prowadzenia wszystkich przetargów i konkursów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicz-
nym Nr 4 im. Marii Konopnickiej w £odzi, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. M. Kopernika w £odzi oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu oraz
ustalenie czy w zwi¹zku z zawartymi umowami pomiêdzy spó³k¹ D. i innymi spó³kami
z ww. szpitalami dosz³o do powstania szkody maj¹tkowej i w jakiej wysokoœci.

Odnosz¹c siê do zawartych w oœwiadczeniu Pana Senatora sugestii postawienia
bieg³ym okreœlonych pytañ nale¿y podnieœæ, i¿ biegli nie ustalaj¹ okolicznoœci faktycz-
nych. Dlatego te¿ ostatecznej oceny wp³ywu I. i W.S. na przetargi, w oparciu o ca³o-
kszta³t ujawnionego materia³u dowodowego, dokona s¹d.

Nie nasuwa w¹tpliwoœci dopuszczenie adwokata Wojciecha WoŸniackiego, jako ob-
roñcy W.S., do uczestniczenia w przes³uchaniu podejrzanego w dniu 4 paŸdziernika
2007 roku.

Upowa¿nienie do obrony mo¿e byæ udzielone na piœmie lub ustnie do protoko³u or-
ganu prowadz¹cego postêpowanie karne. Z protoko³u zatrzymania W.S. w dniu 4 paŸ-
dziernika 2007 roku oraz innych dokumentów wynika, ¿e podejrzany ustnie swoim
obroñc¹ ustanowi³ adwokata Wojciecha WoŸniackiego. Wprawdzie prokurator spo-
rz¹dzaj¹c protokó³ przes³uchania W.S. nie ponowi³ w nim stosownego oœwiadczenia
podejrzanego w tym zakresie, ale sam podejrzany nie podwa¿a³ faktu powierzenia swo-
jej obrony mecenasowi Wojciechowi WoŸniackiemu, który o zatrzymaniu ww., oprócz
adwokata Mariana Koperskiego, zosta³ równie¿ zawiadomiony. Udzia³ Wojciecha WoŸ-
niackiego w przes³uchaniu W.S. ograniczy³ siê do jego bardzo wstêpnej fazy. Wobec
zrzeczenia siê obrony przez tego adwokata nie by³ on obecny w trakcie sk³adania wy-
jaœnieñ przez podejrzanego. W œwietle poczynionych ustaleñ kwestionowanie w chwili
obecnej ustanowienia przez W.S. swoim obroñc¹ adw. Wojciecha WoŸniackiego nie
znajduje merytorycznego uzasadnienia.

Do pozosta³ych kwestii podniesionych w oœwiadczeniu szczegó³owo odnios³em siê
w poprzednio udzielonych odpowiedziach Panu Senatorowi.

Z powa¿aniem

ZASTÊPCA
PROKURATORA
GENERALNEGO
Jerzy Szymañski
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Z informacji, jakie otrzymujê od Stowarzyszenia Producentów Ziemniaka

Przemys³owego, zrzeszaj¹cego dostawców ziemniaków skrobiowych do za-
k³adu w Trzemesznie, podmiot ten jest zainteresowany nabyciem udzia³ów
tego¿ przedsiêbiorstwa.

Zablokowanie sprzeda¿y udzia³ów PPZ Trzemeszno w maju 2002 r. przez
ówczesnego ministra skarbu i ponowienie procesu sprzeda¿y by³o powodem
zawi¹zania siê spó³ki plantatorsko-pracowniczej, której jedynym celem jest
gromadzenie kapita³u w celu zakupu udzia³ów w PPZ Trzemeszno.

Treœæ korespondencji i przebieg spotkañ z przedstawicielami spó³ki planta-
torsko-pracowniczej pokazuj¹ determinacjê i jasno wyznaczony cel, który
w swych intencjach jest nad wyraz czytelny i uczciwy.

Udzia³owcy za³o¿onej spó³ki (zarówno pracownicy, jak i rolnicy dostar-
czaj¹cy ziemniaki do produkcji) od dziesi¹tek lat pracowali na ten stan, w ja-
kim jest dzisiaj ta w³aœnie spó³ka Skarbu Pañstwa. W zwi¹zku z tym
wyra¿aj¹ chêæ nabycia udzia³ów w spó³ce po rynkowej cenie zgodnie z prze-
prowadzon¹ rzeteln¹ wycen¹ wartoœci spó³ki.

Poniewa¿ toczy siê postêpowanie zmierzaj¹ce do sprzeda¿y udzia³ów
Przedsiêbiorstwa Przemys³u Ziemniaczanego Sp. z o.o., zwracam siê do Pana
Ministra z zapytaniem o przewidywany dalszy przebieg sprzeda¿y udzia³ów.

Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 17.04.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez pana senatora Piotra Gruszczyñskiego

na 29. posiedzeniu Senatu w dniu 19 marca br. dotycz¹cym procesu prywatyzacji spó³ki
PPZ Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzib¹ w Trzemesznie, uprzejmie przedstawiam nastêpu-
j¹ce stanowisko.

W zwi¹zku z wyrokiem S¹du Okrêgowego z dnia 18 kwietnia 2005 r. zobowi¹zu-
j¹cym Ministra Skarbu Pañstwa do zawarcia z Lubelsk¹ Korporacj¹ Finansow¹ Sp. z o.o.
i Krzysztofem Borkowskim (zwanymi dalej: Inwestorem) umowy sprzeda¿y 113.280
udzia³ów stanowi¹cych 59% udzia³ów spó³ki PPZ Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzib¹
w Trzemesznie, Ministerstwo Skarbu Pañstwa po wyczerpaniu odwo³awczej drogi
s¹dowej oraz po przeanalizowaniu ró¿nych mo¿liwych wariantów procedowania
w sprawie, postanowi³o przyj¹æ nastêpuj¹c¹ œcie¿kê postêpowania.

Wobec uznania, i¿ wyrok dzia³a na korzyœæ Inwestora, lecz jest niewykonalny gdy¿
nakaz zbycia 59% udzia³ów z jednoczesnym nakazem zbycia 113.280 udzia³ów pozo-
staj¹ ze sob¹ w sprzecznoœci (albowiem po podwy¿szeniu w lipcu 2005 r. kapita³u za-
k³adowego spó³ki o kwotê 20.400.000,00 z³, przy niezmienionej wartoœci nominalnej za
1 udzia³, tj. 50,00 z³, 113.280 udzia³ów stanowi obecnie 18,88% kapita³u zak³adowego
spó³ki), po analizie mo¿liwych wariantów postêpowania, podjêta zosta³a próba rozmo-
wy z Inwestorem celem uzyskania informacji na temat oczekiwañ Inwestora w tym za-
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kresie. Inwestor nadal jest zainteresowany wy³¹cznie zakupem wiêkszoœciowego
pakietu udzia³ów PPZ Trzemeszno Sp. z o.o.

Maj¹c na wzglêdzie jasn¹ deklaracjê Inwestora, Kolegium Ministerstwa w dniu
19 czerwca 2008 r., ustali³o i¿ po ustaleniu œcie¿ki procedowania, MSP wyst¹pi do Ra-
dy Ministrów z wnioskiem o wyra¿enie zgody na inny ni¿ publiczny tryb zbycia nale-
¿¹cych do Skarbu Pañstwa 354.000 udzia³ów stanowi¹cych 59% kapita³u zak³ado-
wego Spó³ki. Przyjêty wariant postêpowania zak³ada prowadzenie procesu prywatyza-
cji od pocz¹tku i ustalenie nowych – innych ni¿ okreœlone w ofercie przetargowej z dnia
11 marca 2002 r. warunków nabycia udzia³ów spó³ki PPZ „Trzemeszno” Sp. z o.o. Prze-
widuje on sprzeda¿ na rzecz Inwestora 354.000 udzia³ów Spó³ki stanowi¹cych obecnie
59% kapita³u zak³adowego Spó³ki. Przy takim rozwi¹zaniu wszystkie warunki umowy
sprzeda¿y udzia³ów Spó³ki, w³¹cznie z cen¹ bêd¹ negocjowane z Inwestorem z uwzglêd-
nieniem sporz¹dzonego przez Doradcê oszacowania wartoœci Spó³ki. Ponadto w umo-
wie sprzeda¿y 354.000 udzia³ów Spó³ki stanowi¹cych obecnie 59% kapita³u zak³ado-
wego Spó³ki znajdzie siê zapis bêd¹cy zobowi¹zaniem Inwestora do nieroszczenia praw
z umowy sprzeda¿y udzia³ów z 2002 r.

Podstaw¹ prowadzonych negocjacji bêdzie sporz¹dzone przez Doradcê oszacowa-
nie wartoœci Spó³ki. Po osi¹gniêciu porozumienia z Inwestorem co do podstawowych
warunków umowy sprzeda¿y udzia³ów Spó³ki zostanie przygotowany wniosek na Radê
Ministrów w sprawie wyra¿enia zgody na inny ni¿ publiczny tryb zbycia nale¿¹cych do
Skarbu Pañstwa 354.000 udzia³ów w spó³ce Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniacza-
nego „Trzemeszno” Sp. z o.o. z siedzib¹ w Trzemesznie stanowi¹cych 59% kapita³u za-
k³adowego spó³ki poprzez ich zbycie na rzecz Inwestora po cenie ustalonej w czasie
prowadzonych negocjacji. Na chwilê przedstawiania niniejszych wyjaœnieñ, przyjêta
œcie¿ka postêpowania w Ministerstwie nadal obowi¹zuje.

Jednak¿e, maj¹c na uwadze trudne rozmowy z Inwestorem, w kwestii ustalenia sa-
tysfakcjonuj¹cych obie strony warunków transakcji, jak równie¿ niemo¿noœæ wykona-
nia wprost wyroku S¹du, o którym mowa na wstêpie, niewykluczonym mo¿e okazaæ
siê powrót do koncepcji zak³adaj¹cych uruchomienie nowego procesu prywatyzacji
Spó³ki. Ten scenariusz wymaga jednak szczegó³owych analiz ryzyka zwi¹zanego z po-
tencjaln¹ blokad¹ przez Inwestora (maj¹cego po swojej stronie niewykonalny wyrok
S¹du) dzia³añ podejmowanych przez MSP w nowym procesie prywatyzacji. S³u¿by praw-
ne Ministerstwa w chwili obecnej analizuj¹ potencjalne zagro¿enia w przypadku zmia-
ny œcie¿ki prywatyzacji PPZ Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzib¹ w Trzemesznie. Taka
koncepcja wymagaæ bêdzie równie¿ zmiany decyzji przez Kolegium MSP w kwestii
obranej œcie¿ki postêpowania.

W przypadku kontynuowania obecnie przyjêtej œcie¿ki prywatyzacji udzia³ w tym
procesie Stowarzyszenia Producentów Ziemniaka Przemys³owego nie jest mo¿liwy ze
wzglêdów oczywistych.

Natomiast w przypadku wszczêcia nowego procesu prywatyzacji Spó³ki PPZ Trze-
meszno Sp. z o.o. z siedzib¹ w Trzemesznie wskutek niemo¿noœci dojœcia do porozu-
mienia z Inwestorem, udzia³ Stowarzyszenia Producentów Ziemniaka Przemys³owego
bêdzie mo¿liwy w warunkach obowi¹zuj¹cego prawa.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX wieku w Polsce ¿y³o

oko³o 2 milionów zajêcy. Dziêki tak du¿ej liczebnoœci tego gatunku mo¿liwe
by³o pozyskiwanie od 300–700 tysiêcy zajêcy rocznie. Niestety, pod koniec
lat siedemdziesi¹tych wielkoœæ odstrza³u zaczê³a siê zmniejszaæ, co wska-
zywa³o na spadek liczebnoœci tego gatunku. Wed³ug oficjalnych danych
(GUS 2006) w ostatnich latach sytuacja populacji zaj¹ca szaraka w Polsce
znacznie siê zmieni³a. W 1995 r. notowano 925,7 tysi¹ca osobników tego
gatunku, a w roku 2006 liczebnoœæ populacji spad³a do 506,9 tysi¹ca osob-
ników. Pozyskanie, które w 1995 r. wynosi³o prawie 240 tysiêcy osobni-
ków, zmniejszy³o siê w ostatnich latach do oko³o 20 tysiêcy.

Wp³yw na liczebnoœæ populacji maj¹ takie gatunki, jak: lis, jenot, borsuk,
zdzicza³e psy i koty, ptaki drapie¿ne oraz krukowate. Spoœród nich niew¹tpli-
wie najistotniejsze znaczenie ma lis (vulpes vulpes).

W latach osiemdziesi¹tych liczebnoœæ i pozyskanie lisów w Polsce pozo-
stawa³y na sta³ym poziomie. Wzrost nast¹pi³ na pocz¹tku lat dziewiêædzie-
si¹tych, a w drugiej po³owie tamtej dekady rozpocz¹³ siê gwa³towny wzrost
trwaj¹cy do ostatnich lat. Wed³ug danych sprawozdawczoœci ³owieckiej wio-
senne stany lisów w obwodach dzier¿awionych przez ko³a ³owieckie (90%
wszystkich obwodów w kraju) w latach 1991–2006 zwiêkszy³y siê oko³o
czterech razy, z 48 tysiêcy do 204 tysiêcy osobników (materia³y Stacji Ba-
dawczej PZ£ w Czempiniu).

Obecnie zagêszczenie lisów w Polsce szacowane jest na 8 osobników na
1000 ha. Przyjmuje siê, ¿e w ³owiskach nastawionych na gospodarowanie
zwierzyn¹ drobn¹ wiosenne zagêszczenie lisów nie powinno przekraczaæ
2–4 osobników na 1000 ha. Doprowadzenie do takiego poziomu wymaga od-
powiednio wysokiego pozyskania.

Intensywnoœæ odstrza³u, która mo¿e spowodowaæ wyraŸne zmniejszenie
liczebnoœci tego gatunku, winna wynosiæ minimum 150% jego stanów wio-
sennych, przy czym powinna to byæ redukcja na du¿ych obszarach. W przy-
padku pojedynczych obwodów s¹siaduj¹cych z terenami, na których nie
poluje siê intensywnie na lisy, pozyskanie powinno byæ na poziomie nawet
300% stanów wiosennych. Tymczasem intensywnoœæ odstrza³u, rozumiana
jako stosunek wysokoœci pozyskania do liczebnoœci wiosennej na pocz¹tku
roku ³owieckiego, waha siê w kraju na poziomie 65–85%.

Umiarkowane pozyskanie, czy nawet intensywne, realizowane w ska-
li pojedynczego ³owiska jest niwelowane przez osobniki nadchodz¹ce
z s¹siednich terenów. Jedynym sposobem ograniczenia strat pog³owia
zwierzyny drobnej jest bardzo intensywny odstrza³ drapie¿ników w ca³ym
sezonie polowañ, ze szczególnym nasileniem w okresie od stycznia do koñ-
ca sezonu polowañ. Ma to na celu ograniczenie liczby par przystêpuj¹cych
do rozrodu. W ogólnym pozyskaniu przewa¿aj¹ samce. Nie jest to wyni-
kiem ich liczebnej przewagi w populacji, ale rezultatem ich wiêkszej ruchli-
woœci, a co za tym idzie, wiêkszego prawdopodobieñstwa upolowania.
W okresie do 31 grudnia w pozyskaniu przewa¿aj¹ osobniki m³ode,
a w okresie od stycznia do koñca marca wzrasta udzia³ osobników doros-
³ych, w tym samic. Generalnie w trakcie polowañ indywidualnych oraz
z norowcami odstrzeliwuje siê wiêcej osobników doros³ych i samic, a pod-
czas polowañ pêdzeniami pozyskuje siê wiêcej m³odzie¿y, w tym samców.

Interesuj¹ce wyniki badañ dotycz¹ce relacji lis – zaj¹c uzyskano w ostat-
nich latach na terenie Wielkopolski. W wyniku bardzo intensywnego odstrza-
³u lisów na jednym z terenów spowodowano, ¿e zagêszczenie zajêcy by³o tam
trzykrotnie wiêksze ni¿ na terenie kontrolnym. Wynika z tego, ¿e ograniczenie
liczebnoœci tylko jednego gatunku drapie¿nika istotnie wp³ynê³o na stan je-
sienny zajêcy.

W latach 2004 i 2005 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Wielkopol-
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skiego podczas wspólnych posiedzeñ zainteresowa³y siê sytuacj¹ zwierzyny
drobnej na terenie województwa wielkopolskiego. Radni tych komisji uznali,
i¿ wobec dramatycznego zachwiania równowagi miêdzygatunkowej w œrodo-
wisku konieczne jest podjêcie przez samorz¹d pilnych dzia³añ maj¹cych na
celu ratowanie zwierzyny drobnej (zaj¹ca, kuropatwy, ba¿anta, królika)
w Wielkopolsce. Racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kszta³to-
wanie przyrody i œrodowiska naturalnego, zgodnie z zasad¹ zrównowa¿one-
go rozwoju, jest bowiem jednym z celów zapisanych w podstawowym
dokumencie wyznaczaj¹cym wieloletnie priorytety dzia³ania samorz¹du, to
jest „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Na mocy decyzji Za-
rz¹du Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2005 r. zatwierdzony
zosta³ „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie
wielkopolskim w latach 2005–2015”.

Podobne dzia³ania podejmuj¹ te¿ cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku £owiec-
kiego na ró¿nych szczeblach, zarówno okrêgów, jak i kó³ ³owieckich. Do tych
dzia³añ aktywnie w³¹czy³y siê niektóre starostwa powiatowe oraz nadleœnic-
twa Lasów Pañstwowych.

W zwi¹zku z opisan¹ sytuacj¹ oraz w kontekœcie prowadzonych progra-
mów poprawy warunków bytowania kuropatwy i zaj¹ca szaraka uzasadnio-
ne jest wprowadzenie ca³orocznego odstrza³u m³odych lisów, szczególnie na
terenach, gdzie prowadzi siê restytucje zwierzyny drobnej. Taki odstrza³ bê-
dzie dzia³aniem wkomponowanym w ochronê gatunków, których liczebnoœæ
ci¹gle maleje.

Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2.04.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Piotra Gruszczyñskiego na

29. posiedzeniu Senatu w dniu 19 marca 2009 r. w sprawie nadmiernego wzrostu po-
pulacji lisa i wprowadzenia ca³orocznego okresu polowañ na lisy, uprzejmie informujê,
¿e tego rodzaju dzia³ania legislacyjne zosta³y ju¿ podjête.

Obecnie zakoñczono proces konsultacji spo³ecznych projektu rozporz¹dzenia Mi-
nistra Œrodowiska zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie okreœlenia okresów polo-
wañ na zwierzêta ³owne. Projekt ten przewiduje wprowadzenie ca³orocznego okresu
polowania w obwodach ³owieckich, gdzie w ostatnich dwóch latach dokonano wsiedle-
nia zajêcy, kuropatw lub ba¿antów oraz gdzie wystêpuje g³uszec lub cietrzew.

Jednoczeœnie projekt ten wprowadza m.in. ca³oroczny okres polowañ na gatunki
³owne drapie¿ników – obcych rodzimej faunie, tj. jenoty, norki amerykañskie, szopy
pracze.

Wymienione wy¿ej gatunki zosta³y tak¿e wskazane w przygotowywanym projekcie
rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska w sprawie stosowania pu³apek ¿ywo³ownych, ja-
ko te w odniesieniu do których od³ów w pu³apki ¿ywo³owne bêdzie móg³ mieæ zastoso-
wanie.

52 29. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2009 r.



Informujê tak¿e, ¿e zgodnie z rocznikiem statystycznym GUS „Leœnictwo 2008” li-
czebnoœæ populacji lisów w Polsce w 2008 r. wzros³a ju¿ do 209,5 tys., pomimo wzrostu
pozyskania tego gatunku do 147 tys. w ³owieckim roku gospodarczym 2007/2008.

Koñcz¹c pragnê podziêkowaæ za s³uszne sugestie. Stojê na stanowisku, ¿e nad-
mierne zagêszczenie lisów i drobnych drapie¿ników powoduje nieodwracalne straty nie
tylko w populacjach krajowych zwierz¹t ³ownych, ale równie¿ tych objêtych ochron¹
gatunkow¹. Istnienie tego problemu sygnalizowa³ równie¿ Polski Zwi¹zek £owiecki,
G³ówny Lekarz Weterynarii oraz œrodowiska naukowe.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z przepisów art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-

nych (DzU z 2007 r. nr 19, poz. 115, z póŸniejszymi zmianami) wynika, ¿e
drogi krajowe stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, zaœ drogi wojewódzkie,
powiatowe i gminne stanowi¹ w³asnoœæ w³aœciwego samorz¹du wojewódz-
twa, powiatu lub gminy. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 19 ust. 5 tej usta-
wy, w granicach miast na prawach powiatu zarz¹dc¹ wszystkich dróg
publicznych z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspresowych jest prezydent mia-
sta. Do zarz¹dcy drogi nale¿y w szczególnoœci pe³nienie funkcji inwestora
oraz nabywanie nieruchomoœci pod pasy drogowe dróg publicznych (art. 20
pkt 3 i 17 ustawy o drogach publicznych). Jednoczeœnie na mocy przepisu
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury
transportu l¹dowego (DzU nr 267, poz. 2251, z póŸniejszymi zmianami)
w granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania,
budowy, przebudowy, remontu, ochrony i zarz¹dzania drogami publicznymi,
z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane s¹ z bud¿etu tych
miast. Z tego wynika, ¿e koszt nabycia nieruchomoœci pod pasy drogowe oraz
koszt budowy dróg publicznych, z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspresowych,
w mieœcie na prawach powiatu musi zostaæ pokryty z bud¿etu tego miasta.

Tymczasem zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami na przyk³ad drogi wo-
jewódzkie w mieœcie na prawach powiatu stanowi¹ w³asnoœæ samorz¹du
województwa, a nie miasta na prawach powiatu. Zmusza to miasto na pra-
wach powiatu do finansowania zadañ dotycz¹cych na przyk³ad drogi woje-
wódzkiej, pomimo ¿e nie stanowi ona przedmiotu w³asnoœci tego miasta.
Mo¿e to byæ podstaw¹ uznania, ¿e przedstawione rozwi¹zania s¹ niekonsty-
tucyjne.

Bior¹c pod uwagê przedstawione powy¿ej kwestie, wnoszê o zajêcie sta-
nowiska w przedmiotowej sprawie. Proszê równie¿ o rozwa¿enie mo¿liwoœci
podjêcia inicjatywy zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych poprzez dodanie do art. 2a tej ustawy ust. 3, w nastêpuj¹cym brzmie-
niu: „3. Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne w mieœcie na
prawach powiatu stanowi¹ w³asnoœæ tego miasta”. Zmiana taka usunê³aby
szereg w¹tpliwoœci zwi¹zanych z prowadzeniem przez miasta na prawach
powiatu dzia³añ z zakresu budowy dróg na gruntach niestanowi¹cych ich
w³asnoœci.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Tadeusza Gruszki (pismo z dnia

25 marca br. znak BPS/DSK-043-1466/09) w sprawie w³asnoœci dróg krajowych i woje-
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wódzkich w miastach na prawach powiatu – uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce in-
formacje.

Zarz¹dc¹ wszystkich dróg publicznych, z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspreso-
wych, w granicach miast na prawach powiatu, jest zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póŸn.
zm.) – prezydent miasta. Do jego zadañ nale¿y budowa (w tym równie¿ nabywanie nie-
ruchomoœci pod pasy drogowe i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do
tych nieruchomoœci), przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych,
dla których jest zarz¹dc¹ drogi. Na mocy art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r.
o finansowaniu infrastruktury transportu l¹dowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z póŸn.
zm.) zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania,
ochrony i zarz¹dzania drogami publicznymi w granicach miast na prawach powiatu,
z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane s¹ z bud¿etów tych miast.
Natomiast zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy o drogach publicznych drogi krajowe stano-
wi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, zarówno drogi krajowe zarz¹dzane przez Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, jak i drogi krajowe w granicach miast na pra-
wach powiatu zarz¹dzane przez prezydenta miasta. Podobna sytuacja dotyczy dróg
wojewódzkich, które stanowi¹ w³asnoœæ samorz¹du województwa tj. zarówno te za-
rz¹dzane przez zarz¹d województwa, jak i te zarz¹dzane przez prezydenta miasta. Nie-
mniej jednak brak prawa w³asnoœci dróg krajowych i wojewódzkich w miastach na
prawach powiatu nie stanowi przeszkody do realizacji finansowania zadañ zwi¹zanych
z zarz¹dzaniem tymi drogami przez prezydenta miasta.

W negatywnym stanowisku Rz¹du wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o drogach publicznych (druk 1521), skierowanym przez Prezesa Rady Mini-
strów w dniu 10 marca 2009 r. do Marsza³ka Sejmu RP zwrócono uwagê na problem
w³asnoœci dróg krajowych w miastach na prawach powiatu. Zdaniem Rz¹du, w celu
uregulowania sytuacji prawnej nieruchomoœci stanowi¹cych drogi krajowe w mia-
stach na prawach powiatu, w³aœciwe by³oby przekazanie w³asnoœci tych¿e dróg mia-
stom na prawach powiatu. W celu umo¿liwienia dokonania takiego przekazania
konieczne by³oby wprowadzenie zmian do ustawy o drogach publicznych, a tak¿e usta-
wy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pub-
licznych. W najbli¿szym czasie Ministerstwo Infrastruktury planuje rozpoczêcie analiz
i prac nad wprowadzeniem zmian w odpowiednich przepisach prawnych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Trudna sytuacja gospodarcza oraz ostatnie obni¿ki stopy redyskontowej

weksli determinuj¹ ogólne oprocentowanie kredytów z dop³at¹ ARiMR do
oprocentowania. Op³acalnoœæ kredytów preferencyjnych, które charakteryzuj¹
siê wiêksz¹ pracoch³onnoœci¹ (sprawozdawczoœæ, modyfikacje systemu in-
formatycznego, obci¹¿enie z tytu³u limitów dop³at, monitoring kredytowy) ni¿
kredyty konsumpcyjne, znacznie spad³a.

Mo¿e nale¿a³oby w œwietle powy¿szego – uwzglêdniaj¹c ponoszone
przez banki spó³dzielcze koszty zwi¹zane z kredytami z dop³at¹ ARiMR do
oprocentowania oraz uzyskiwane przez nie przychody ograniczone sposo-
bem ustalania ogólnego oprocentowania kredytów preferencyjnych, opartym
na wielokrotnoœci stopy redyskontowej weksli (s.r.w.), oraz wysokoœci¹ pro-
wizji pobieranej przez banki spó³dzielcze z tytu³u udzielania kredytu – rozwa-
¿yæ mo¿liwoœæ podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu poprawê op³acalnoœci tych
kredytów.

Spadaj¹ca op³acalnoœæ preferencyjnych kredytów mo¿e doprowadziæ do
obni¿enia proporcji lub ca³kowitego zaniechania przez spó³dzielczoœæ banko-
w¹ finansowania, przy udziale kredytów z dop³at¹ ARiMR do oprocentowa-
nia, inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spo¿ywczym, a to wprost
przek³ada siê przecie¿ na dalszy rozwój rolnictwa.

Zapewnienie minimum rentownoœci tego rodzaju transakcji finansowych
pozwoli zachowaæ stabilnoœæ bankom spó³dzielczym, czyli tej ga³êzi banko-
woœci, która – jak wynika z dotychczasowej sprawozdawczoœci Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – ma w tym sektorze osiemdziesiêcio-
procentowy udzia³.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2009.03.31

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z pismem z dnia 25 marca 2009 r. znak BPS/DSK-043-1468/09, przy

którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba, dotycz¹cym op³acal-
noœci udzielania przez banki preferencyjnych kredytów z dop³at¹ do oprocentowania ze
œrodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – uprzejmie Pana Mar-
sza³ka informujê, ¿e zgodnie z rozporz¹dzeniem z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie
realizacji niektórych zadañ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.
Nr 22, poz. 121) oprocentowanie kredytów bankowych mo¿e byæ zmienne i nie mo¿e
wynosiæ wiêcej w stosunku rocznym ni¿ 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowa-
nych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski.
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Jednoczeœnie trwaj¹ prace legislacyjne nad projektem rozporz¹dzenia Rady Minis-
trów zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie z dnia 22 stycznia 2009 r., w którym przewiduje siê:

– podwy¿szenie oprocentowania p³aconego bankom do 1,5 stopy redyskontowej
weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski
w stosunku rocznym w odniesieniu do kredytów udzielonych do dnia 30 kwietnia
2007 r.,

– obni¿enie z 3,5% do 2% minimalnego oprocentowania p³aconego przez kredyto-
biorcê w przypadku umów zawartych na podstawie rozporz¹dzenia Rady Mini-
strów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i kierunków
dzia³añ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich reali-
zacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514 z póŸn. zm.),

– obni¿enie z 3% do 2% minimalnego oprocentowania p³aconego przez kredytobiorcê
w przypadku umów zawartych na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegó³owych kierunków dzia³añ Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16,
poz. 82 z póŸn. zm.).

Ze wzglêdu na to, ¿e producenci rolni równie¿ ponosz¹ konsekwencje kryzysu go-
spodarczego w powy¿szym projekcie rozporz¹dzenia nie przewiduje siê wprowadzenia
zmian, które wp³ywa³yby na zwiêkszenie obci¹¿eñ finansowych rolników z tytu³u ob-
s³ugi zaci¹gniêtych kredytów, w tym m.in. podwy¿szenia wysokoœci op³at na rzecz ban-
ku z tytu³u udzielenia kredytu.

Pozdrawiam

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke

Stanowisko
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 2 kwietnia 2009 r.

Pan
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu przesy³am – zgodnie z w³aœciwoœci¹ – oœwiadczenie Senatora Andrzeja

Grzyba, dotycz¹ce op³acalnoœci udzielania przez banki kredytów preferencyjnych z do-
p³at¹ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przekazane przy piœmie Mar-
sza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2009 r. znak: BPS/DSK-043-
-1467/09.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Dominik Radziwi³³
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie prawo o ruchu drogowym uniemo¿liwia szko³om i placówkom

kszta³cenia zawodowego uruchomienie nowych stacji kontroli pojazdów.
W tej sprawie w piœmie ministerstwa z dnia 18 stycznia 2008 r. (znak TD51-
-0701-01/08) otrzyma³em informacjê, i¿ projekt ustawy o dopuszczeniu po-
jazdów do ruchu mia³ byæ skierowany do prac sejmowych w II kwartale
2008 r. Projekt mia³ uwzglêdniaæ miêdzy innymi mo¿liwoœæ prowadzenia stacji
kontroli pojazdów równie¿ przez szko³y i placówki kszta³cenia zawodowego.

Proszê o podanie stanu prac nad ustaw¹ i ewentualnego terminu zakoñ-
czenia prac sejmowych.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz

Odpowiedzi

Warszawa, 2 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 25 marca 2009 r. znak BPS/DSK-043-1469/09

przekazuj¹ce oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza w sprawie projektu usta-
wy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu uprzejmie informujê, i¿ projekt ten zawiera
m.in. przepisy umo¿liwiaj¹ce prowadzenie szkó³ kszta³c¹cych w zawodach zwi¹zanych
z napraw¹ i eksploatacj¹ pojazdów samochodowych.

Przedmiotowy projekt aktu prawnego zosta³ w dniu 27 marca 2009 r. skierowany
do Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej celem uzyskania oceny zgodnoœci z pra-
wem Unii Europejskiej. Nastêpnie zostanie skierowany na Komitet Europejski Rady
Ministrów oraz Komitet Sta³y Rady Ministrów. Po przyjêciu przez Rz¹d zostanie skiero-
wany do prac legislacyjnych w Sejmie RP.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Warszawa, 29 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Nawi¹zuj¹c do oœwiadczenia senatora Stanis³awa Jurcewicza w sprawie projektu

ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu przekazanego przy piœmie z dnia 25 marca
2009 r. znak BPS/DSK-043-1469/09 oraz do odpowiedzi udzielonej dnia 2 kwietnia
2009 r. uprzejmie nadmieniam, i¿ ww. projekt zawiera m.in. przepisy umo¿liwiaj¹ce
prowadzenie stacji kontroli pojazdów przez podmioty niebêd¹ce przedsiêbiorcami –
w tym szko³y. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ww. projektu:

„Art. 69. 1. Stacjê kontroli pojazdów, z zastrze¿eniem art. 66 ust. 3 i 4 mo¿e prowa-
dziæ tak¿e:

1) szko³a kszta³c¹ca w zawodach zwi¹zanych z napraw¹ i eksploatacj¹ pojazdów sa-
mochodowych, zwana dalej „szko³¹”;

2) jednostka sektora finansów publicznych;
3) jednostki:

a) ochrony przeciwpo¿arowej,
b) wojskowe,
c) resortu spraw wewnêtrznych

– po spe³nieniu wymagañ, o których mowa w art. 66 ust. 4 pkt 1 i pkt 4–6”.
Przedmiotowy projekt aktu prawnego zosta³ w dniu 27 marca 2009 r. skierowany

do Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) celem uzyskania oceny zgodnoœci
z prawem Unii Europejskiej. W dniu 20 kwietnia 2009 r. UKIE skierowa³ do Minister-
stwa Infrastruktury uwagi odnosz¹ce siê do sposobu wdro¿enia dyrektyw WE do pol-
skiego systemu prawnego, które aktualnie poddawane s¹ analizie. Nastêpnie – po
rozpatrzeniu przedmiotowych uwag, projekt zostanie skierowany na Komitet Europej-
ski Rady Ministrów oraz Komitet Sta³y Rady Ministrów. Po przyjêciu przez Rz¹d zosta-
nie skierowany do prac legislacyjnych w Sejmie RP.

Z powa¿aniem

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

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z wp³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego licznymi uwa-

gami, podaj¹cymi w w¹tpliwoœæ zasadnoœæ przepisu § 30 pkt 1 ppkt 3 rozpo-
rz¹dzenia ministra polityki spo³ecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie
placówek opiekuñczo-wychowawczych, sk³adam niniejsze oœwiadczenie.

Zapis dotycz¹cy trzyletniego sta¿u pracy w placówce opiekuñczo-wycho-
wawczej nie pozwala na dopuszczenie do pracy osób z doœwiadczeniem
w pracy z dzieæmi w innych miejscach i formach. Wiadomo, ¿e osoby pracu-
j¹ce jako wolontariusze, przez d³ugie lata opiekuj¹ce siê dzieæmi, wspieraj¹ce
ich rodziny i prowadz¹ce systemow¹ pracê na rzecz œrodowisk zagro¿onych,
w których wychowuj¹ siê lub funkcjonuj¹ dzieci, nie maj¹ mo¿liwoœci podjê-
cia pracy na stanowisku dyrektora placówki opiekuñczo-wychowawczej, po-
niewa¿ ich doœwiadczenie nie kwalifikuje siê do sta¿u pracy.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy
istnieje mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian w owym rozporz¹dzeniu, doty-
cz¹cych zapisu o sta¿u pracy.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 24.04.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka, znak: BPS/DSK-043-1470/09, dotycz¹ce

wyst¹pienia senatora Piotra Kalety w sprawie przepisu § 30 pkt 1 ppkt 3 rozporz¹dze-
nia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 19 paŸdziernika 2007 r. w sprawne placó-
wek opiekuñczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455), uprzejmie informujê:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U.
z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póŸn. zm.) oraz z § 37 ust. 1 pkt 1 wydanego na jej podsta-
wie rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 19 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie placówek opiekuñczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455), dyrektor
placówki opiekuñczo-wychowawczej powinien posiadaæ nastêpuj¹ce kwalifikacje:

1) jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia:
a) na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie,

lub
b) na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuñczo-

-wychowawczej, albo
c) na innym kierunku uzupe³nione studiami podyplomowymi w zakresie psycho-

logii, pedagogiki lub resocjalizacji;
2) specjalizacjê z zakresu organizacji pomocy spo³ecznej;
3) co najmniej trzyletni sta¿ pracy w placówce lub w placówce wsparcia dziennego.
Dyrektor ca³odobowej placówki opiekuñczo-wychowawczej powinien posiadaæ sze-

rokie umiejêtnoœci zarówno organizacyjne, jak i w zakresie rozwi¹zywania indywidual-
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nych problemów wychowawczych i pedagogicznych dzieci i ich rodzin. Obowi¹zek
trzyletniego sta¿u pracy w placówce wynika z koniecznoœci poznania specyfiki funkcjo-
nowania tej instytucji, gdy¿ obecnie stanowisko to wi¹¿e siê z zarz¹dzaniem du¿ym ze-
spo³em.

Jednoczeœnie nale¿y zaznaczyæ, ¿e Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej opraco-
wa³o projekt „Za³o¿eñ ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej nad
dzieckiem”, który w dniu 26 lutego zosta³ skierowany pod obrady Rady Ministrów.

Propozycje rozwi¹zañ zawarte w „Za³o¿eniach” zak³adaj¹ znaczne ograniczenie roli
placówek opiekuñczo-wychowawczych w opiece nad dzieckiem, ale tak¿e wprowadze-
nie w nich istotnych zmian organizacyjnych. Zgodnie z „Za³o¿eniami” docelowo w pla-
cówkach opiekuñczo-wychowawczych nie bêdzie mog³o przebywaæ wiêcej ni¿ 14 dzieci.
Zak³ada siê równie¿, ¿e umieszczenie dziecka w ca³odobowej placówce opiekuñczo-wy-
chowawczej bêdzie mog³o mieæ miejsce po wyczerpaniu mo¿liwoœci zatrzymania go
w rodzinie w³asnej lub umieszczenia w rodzinie zastêpczej lub rodzinnym domu dziec-
ka. Przede wszystkim w projekcie zmian systemowych zak³ada siê, ¿e w 7 roku od dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy w placówkach opiekuñczo-wychowawczych bêd¹ mog³y byæ
umieszczane jedynie dzieci starsze, powy¿ej 10 roku ¿ycia, które z ró¿nych powodów
nie bêd¹ mog³y zostaæ umieszczone w rodzinie zastêpczej lub rodzinnym domu dziecka.

W zwi¹zku z trwaj¹cymi obecnie pracami nad zmianami m.in. organizacji ca³odo-
bowych placówek opiekuñczo-wychowawczych, problem wymagañ stawianych dyrek-
torom zarówno placówek, jak i innych instytucji sprawuj¹cych opiekê nad dzieckiem
i rodzin¹, zostanie poddany wnikliwej analizie.

£¹czê wyrazy szacunku

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Z niepokojem przyj¹³em pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie informacje

prasowe dotycz¹ce nieumieszczenia insuliny analogowej o przed³u¿onym
dzia³aniu na liœcie leków refundowanych.

Cukrzyca jest powa¿nym przewlek³ym schorzeniem, które objawia siê
zaburzeniem metabolizmu glukozy i zbyt wysokim poziomem tego cukru we
krwi. Wed³ug szacunków Œwiatowej Organizacji Zdrowia na cukrzycê cierpi
obecnie oko³o stu osiemdziesiêciu milionów osób na œwiecie. W Polsce na cu-
krzycê cierpi oko³o dwóch i pó³ miliona ludzi, a u kolejnych dwóch milionów
choroba ta jest nierozpoznana. Liczba chorych wzrasta z roku na rok, gdy¿
w Polsce nie ma systemu profilaktyki, szybkiego diagnozowania i zapobiega-
nia powik³aniom.

Insuliny analogowe s¹ dziœ podstaw¹ w leczeniu cukrzycy, bo umo¿li-
wiaj¹ odtworzenie podstawowego poziomu insuliny. Poprawia to radykalnie
efekty terapii i jakoœæ ¿ycia chorych. Insuliny te zmniejszaj¹ tak¿e mo¿liwoœæ
komplikacji, które nierzadko prowadz¹ do œmierci.

Polskie Stowarzyszenie Diabetologiczne, a tak¿e Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków, od kilku lat zabiegaj¹ o wprowadzenie insulin analogowych na
listê leków refundowanych. Niestety bez efektu. Jesteœmy jedynym krajem
w Europie, który nie refunduje tego preparatu. Insuliny analogowe refunduj¹
nawet kraje Afryki! Nie rozumiem, dlaczego w Polsce nie ma na to pieniêdzy
i dlaczego resort nie godzi siê na do³¹czenie ich do wykazu, skoro s¹ tylko
o 20 z³ dro¿sze od refundowanych przestarza³ych insulin humalogowych. Sy-
tuacja chorych na cukrzycê jest dramatyczna, gdy¿ pe³ny koszt insuliny ana-
logowej to kwota kilkuset z³otych miesiêcznie, a renta tych osób waha siê od
600 do 1000 z³.

Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e w Polsce nie ma przejrzystych procedur lecze-
nia, kompleksowego systemu profilaktyki i szybkiej diagnostyki cukrzycy.
W efekcie pacjent o swej chorobie niejednokrotnie dowiaduje siê za póŸno, nie
wie, gdzie siê leczyæ, i w konsekwencji korzysta z porad kilku lekarzy, którzy
nie zawsze s¹ specjalistami w tej dziedzinie. Powik³ania i liczba kosztownych
hospitalizacji u polskich cukrzyków wystêpuj¹ znacznie czêœciej ni¿ w innych
rozwiniêtych krajach.

Decyzjê resortu zdrowia o nieumieszczeniu insulin w wykazie leków re-
fundowanych rozpatrujê w kategoriach zgody na powoln¹ eutanazjê milio-
nów Polaków!

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z apelem o jak najszybsze
wprowadzenie zmian i wci¹gniêcie insuliny analogowej na listê leków refun-
dowanych.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.04.21

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Piotra Kaletê podczas

29. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 marca 2009 roku, przes³a-
nym przy piœmie z dnia 25 marca 2009 roku (BPS/DSK-043-1472/09), w sprawie
nieumieszczenia analogów insulin d³ugodzia³aj¹cych w wykazach leków refundowa-
nych, uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych informacji.

Zagwarantowanie pacjentom chorym na cukrzycê prawa do œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej, w tym zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne, jest realizowane
przez Ministra Zdrowia na podstawie regulacji okreœlonych w ustawie z dnia 27 sierp-
nia 2004 roku o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027), oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy,
zarz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 wrzeœnia 2008 roku zmieniaj¹cym zarz¹dzenie
w sprawie Agencji Oceny Technologii Medycznych, oraz zarz¹dzeniach Prezesa Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, dotycz¹cych postêpowañ w sprawie zawarcia umów
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach.

Generalnie za finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej odpowiedzialny jest Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. Na rzecz osób chorych na cukrzycê, Minister Zdrowia podej-
muje dzia³ania poprzez realizacjê m.in. programów zdrowotnych finansowanych
z bud¿etu Ministerstwa Zdrowia, ukierunkowanych na problematykê i profilaktykê cu-
krzycy.

W ramach programów polityki zdrowotnej, finansowanych z bud¿etu Ministerstwa
Zdrowia, realizowany by³ „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata
2006–2008”. Wymieniony Program realizowany by³ w zakresie nastêpuj¹cych zadañ:
opracowanie i organizacja programu szkoleñ lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
(POZ) w zakresie diagnostyki oraz opieki nad chorymi na cukrzycê. „Promocja” proble-
matyki cukrzycy i zdrowego trybu ¿ycia w mediach (prasa, radio, telewizja, internet),
opracowanie i organizacja programu edukacyjnego dla nauczycieli i opiekunów dzieci
chorych na cukrzycê, opracowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania Rejestru
Chorych na Cukrzycê (doros³ych) oraz Rejestru Wieku Rozwojowego (dzieci i m³odzie¿).
W 2009 roku przewidziana jest kontynuacja programu.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e uwzglêdniaj¹c potrzebê interdyscyplinarnej
opieki nad pacjentami z cukrzyc¹ leczonymi insulin¹, od 2008 roku Narodowy Fun-
dusz Zdrowia wprowadzi³ do kontraktowania w ramach ambulatoryjnej opieki specja-
listycznej nowe œwiadczenie – Kompleksow¹ ambulatoryjn¹ opiekê specjalistyczn¹ nad
pacjentem z cukrzyc¹ (KAOS – cukrzyca). Mo¿liwoœæ jednoznacznego okreœlenia grupy
pacjentów objêtych programem, jak równie¿ jednoznaczne zdefiniowanie standardów
postêpowania przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. dotycz¹cych tej grupy cho-
rych, by³y podstaw¹ wprowadzenia tego œwiadczenia do kontraktowania i rozliczania
w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Œwiadczenia w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzyc¹ obejmuj¹
diagnostykê i terapiê realizowan¹ na rzecz pacjenta (dzieci i doros³ych) w trakcie pracy
poradni diabetologicznej, z intencj¹ opuszczenia przez pacjenta placówki po godzinach
funkcjonowania i ewentualne zg³oszenie siê pacjenta celem dalszego postêpowania
w kolejnych dniach.

Jednoczeœnie, maj¹c na uwadze wieloletni przebieg choroby, który mo¿e prowadziæ
do powstania przewlek³ych powik³añ wynikaj¹cych z uszkodzenia ró¿nych tkanek i na-
rz¹dów, m.in. stopy cukrzycowej. Narodowy Fundusz Zdrowia zawar³ z wykonawcami
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œwiadczeñ opieki zdrowotnej równie¿ umowy w zakresie: lecznictwa szpitalnego, reha-
bilitacji leczniczej, opieki d³ugoterminowej. W Narodowym Funduszu Zdrowia, prowa-
dzone s¹ prace dotycz¹ce zmiany taryf punktowych w zakresie leczenia zachowaw-
czego i zabiegowego stopy cukrzycowej.

W celu poprawy opieki nad pacjentami przewlekle chorymi na cukrzycê, sprawo-
wanej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), Narodowy Fundusz Zdrowia
w ostatnim kwartale 2008 roku wprowadzi³ zwiêkszenie poziomu finansowania œwiad-
czeñ dla tej grupy osób. Zwiêkszenie poziomu finansowania opieki sprawowanej przez
lekarzy POZ nad pacjentami z cukrzyc¹, w po³¹czeniu z danymi sprawozdawczymi
zwi¹zanymi z realizacj¹ wy¿ej wymienionych œwiadczeñ, mo¿e stanowiæ podstawê do
racjonalizacji opieki nad tymi osobami w ca³ym systemie ochrony zdrowia. Dodatkowo
Narodowy Fundusz Zdrowia, pocz¹wszy od 1 stycznia 2008 roku, rozszerzy³ obowi¹zu-
j¹cy lekarza POZ „Wykaz badañ diagnostycznych” o badanie poziomu glikozylacji he-
moglobiny (HbAlc) w celu poprawy jakoœci opieki sprawowanej przez lekarzy POZ nad
osobami z cukrzyc¹.

Odnoœnie refundacji d³ugodzia³aj¹cych analogów insuliny ludzkiej, uprzejmie in-
formujê. Przebieg procesu refundacji produktów leczniczych jest uregulowany w usta-
wie o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych,
ustawie o cenach, oraz aktach wykonawczych.

Umieszczenie leków innowacyjnych lub wyrobów medycznych w odpowiednich wy-
kazach, wymaga wype³nienia okreœlonej procedury wynikaj¹cej z przepisów, w tym
art. 39 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej, z³o¿one wnioski s¹ rozpatrywane
przez miêdzyresortowy Zespó³ do Spraw Gospodarki Lekami, którego zadania zosta³y
okreœlone w ustawie o cenach. Ponadto, w celu zdiagnozowania koniecznoœci objêcia
leku innowacyjnego finansowaniem ze œrodków publicznych, zasadna jest znajomoœæ
skutecznoœci preparatu, jego profilu bezpieczeñstwa, op³acalnoœci terapii. Z³o¿one
wnioski podmiotów odpowiedzialnych o objêcie refundacj¹ leków innowacyjnych (za-
wieraj¹cych nowe substancje farmaceutyczne), s¹ kierowane do oceny Agencji Oceny
Technologii Medycznych. Ustalenia Ministra Zdrowia maj¹ na celu zwiêkszenie przej-
rzystoœci polityki refundacyjnej pañstwa i doprowadzenie polskiego prawa do pe³nej
zgodnoœci z wymogami okreœlonymi w Dyrektywie Przejrzystoœci (Dyrektywa Rady
89/105/EWG z dnia 21 grudnia 1988 roku).

Rekomendacja Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz
wypracowane stanowisko miêdzyresortowego Zespo³u do Spraw Gospodarki Lekami,
stanowi¹ podstawê do podjêcia przez Ministra Zdrowia decyzji w sprawie finansowania
produktu leczniczego ze œrodków publicznych.

Uprzejmie informujê, ¿e Minister Zdrowia po zapoznaniu siê z rekomendacj¹ eks-
pertów, uwzglêdniaj¹c stanowisko miêdzyresortowego Zespo³u do Spraw Gospodarki
Lekami, podjê³a decyzjê o objêciu analogów insulin d³ugodzia³aj¹cych dop³atami ze
œrodków publicznych. Wpisanie tych insulin do wykazu leków refundowanych przewi-
dziane jest przy kolejnej nowelizacji wykazów leków refundowanych.

Przekazuj¹c powy¿sze chcia³bym podkreœliæ, ¿e Minister Zdrowia oraz Narodowy
Fundusz Zdrowia podejmuj¹ wszelkie dzia³ania, aby pacjentom dotkniêtym cukrzyc¹
zapewniæ najskuteczniejsze metody leczenia.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety
i innych senatorów

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê zwróciæ Pana uwagê na sytuacjê, która mia³a miejsce 9 lutego bie-

¿¹cego roku w S¹dzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim podczas rozpra-
wy przeciwko pos³owi Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego
Witoldowi Tomczakowi.

Do obecnoœci na sali s¹dowej podczas tej rozprawy sk³oni³a mnie chêæ
osobistego zweryfikowania doniesieñ prasowych z tego procesu, a w szcze-
gólnoœci gazet lokalnych opatruj¹cych swoje doniesienia takimi oto tytu³a-
mi: „Jak z pos³a zrobiæ przestêpcê” („¯ycie Kalisza” z dnia 12 listopada
2008 r.) czy „Areszt dla syna pos³a – pokazowa bezstronnoœæ s¹du w Ostro-
wie” („¯ycie Kalisza” z dnia 3 grudnia 2008 r.). Podczas rozprawy by³em
œwiadkiem ci¹gu zdarzeñ, które w moim przekonaniu wype³niaj¹ dyspozy-
cje ustawy – Kodeks karny i kwalifikuj¹ siê jako przestêpstwa œcigane
z urzêdu. Mianowicie sêdzia przewodnicz¹ca sk³adu orzekaj¹cego, przekra-
czaj¹c swoje uprawnienia i niedope³niaj¹c swoich obowi¹zków, podjê³a sze-
reg czynnoœci, którymi wyrz¹dzi³a szkodê interesowi publicznemu.

Podnoszony przeze mnie zarzut pope³nienia przestêpstwa z art. 231
k.k. ma uzasadnienie miêdzy innymi w naruszeniu przez sêdzinê norm
okreœlonych w ustawie – Kodeks postêpowania karnego, takich jak:

— art. 2 – niedopuszczenie do pe³nego przedstawienia przez oskar¿onego
i jego obroñców argumentów przemawiaj¹cych za niewinnoœci¹ pos³a;

— art. 3 – wyrzucenie, a raczej wypêdzenie z sali s¹dowej przedstawicie-
li suwerena, narodu polskiego, gdy zdecydowali oni, by odœpiewaæ hymn na-
rodowy (notabene podczas œpiewania hymnu narodowego sêdzina
i prokurator jako jedyni nie powstali, aby oddaæ szacunek nale¿ny hymnowi
i Rzeczypospolitej Polskiej);

— art. 6 – utrudnianie, a nawet uniemo¿liwianie oskar¿onemu prowadze-
nia obrony: wyrzuceni zostali z sali s¹dowej wszyscy jego obroñcy, a dodat-
kowo na³o¿ono na obroñców restrykcyjn¹ pieniê¿n¹ karê grzywny (to w³aœnie
wtedy, kiedy sêdzina wyrzuca³a z sali s¹dowej obroñców pos³a, obecni na
sali zaintonowali hymn narodowy, chyba w taki sposób chc¹c zwróciæ uwa-
gê, kto w Rzeczypospolitej Polskiej jest suwerenem oraz w czyim imieniu po-
winny byæ ferowane orzeczenia);

— art. 42 – sêdzina, wobec której na rozprawie 9 lutego 2009 r. zosta³ z³o-
¿ony wniosek o wy³¹czenie, nie ograniczy³a swoich czynnoœci do niecier-
pi¹cych zw³oki;

— art. 43 – w dniu 9 lutego 2009 r. obecni na sali s¹dowej dowiedzieli siê,
i¿ od kilku miesiêcy nie jest przekazywany do rozpoznania S¹dowi Okrêgo-
wemu w Kaliszu wniosek obroñcy o wy³¹czenie wszystkich sêdziów S¹du
Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, co nie przeszkodzi³o w rozpoznaniu
wniosku o wy³¹czenie sêdziny przewodnicz¹cej przez sêdziego objêtego tym
wnioskiem;

— art. 170 – przy oddalaniu wniosków dowodowych obrony sêdzina nie
podawa³a, która z enumeratywnie wymienionych w przepisie przyczyn uza-
sadnia oddalenie;

— art. 172 – bezzasadne oddalenie wniosków obrony o konfrontacjê
œwiadków, których zeznania pozostaj¹ w sprzecznoœci;

— art. 177 – niezrozumia³a wielomiesiêczna niemoc w dorêczeniu
wezwania jednemu z kluczowych œwiadków wymienionych w akcie oskar¿e-
nia, obcemu dla oskar¿onego;

— art. 198 – przekazano bieg³emu akta sprawy w zakresie, który unie-
mo¿liwi wydanie pe³nej i obiektywnej opinii;

— art. 337 – wed³ug uzasadnionego stanowiska mecenasa Wojciechow-
skiego, przed³o¿onego na sali s¹dowej, akt oskar¿enia, na podstawie którego
toczy siê postêpowanie, nie odpowiada ustawowym wymogom, jest sprzecz-
ny i nielogiczny;
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— art. 355 i 356 – w dniu 9 lutego 2009 r. bezzasadnie ograniczono jaw-
noœæ rozprawy g³ównej.

Wszystkie wymienione naruszenia obowi¹zków i uprawnieñ sêdziego,
funkcjonariusza publicznego, zosta³y za zgod¹ S¹du Rejonowego w Ostrowie
Wielkopolskim zarejestrowane w formie obrazu i dŸwiêku.

Maj¹c na uwadze przedstawione argumenty, wnoszê o pilne rozpoznanie
tej sprawy z uwzglêdnieniem sugestii, aby dokona³y tego odpowiednie orga-
ny wymiaru sprawiedliwoœci spoza Apelacji £ódzkiej (prokuratorskiej
i s¹downiczej), co wyeliminuje wszelkie podejrzenia o stronniczoœæ i brak
obiektywizmu.

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY DYREKTORA
DEPARTAMENTU S¥DÓW POWSZECHNYCH
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 27.04.2009 r.

Pan
Piotr Kaleta
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana senatora wspólnie z innymi se-
natorami podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 r. dotycz¹ce prze-
biegu rozprawy w dniu 9 lutego 2009 r. przed S¹dem Rejonowym w Ostrowie
Wielkopolskim w sprawie Pana Witolda Tomczaka, sygn. akt II K 689/01, uprzejmie
przedstawiam, co nastêpuje:

Celem odniesienia siê do zarzutów zwi¹zanych z procedowaniem s¹du w powy¿szej
sprawie nale¿y wstêpnie poczyniæ kilka uwag o funkcjonowaniu nadzoru administra-
cyjnego Ministra Sprawiedliwoœci nad s¹dami i dopuszczalnego zakresu ingerencji or-
ganów nadzoru w trakcie tocz¹cego siê postêpowania s¹dowego.

Zgodnie z art 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszech-
nych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póŸn. zm.), Minister Sprawiedliwoœci sprawuje
zwierzchni nadzór jedynie nad administracyjn¹ dzia³alnoœci¹ s¹dów, czego wynikiem
jest wyra¿ona w art. 39 tej ustawy zasada, i¿ czynnoœci z zakresu nadzoru nie mog¹
wkraczaæ w dziedzinê, w której sêdziowie s¹ niezawiœli. Przepis ten stanowi konkrety-
zacjê, wynikaj¹cej z art. 10 powo³anej ustawy, ogólnej zasady podzia³u i równowagi
w³adzy ustawodawczej, wykonawczej i s¹downiczej, przy czym przepisy Rozdzia³u VIII
Konstytucji RP akcentuj¹ odrêbn¹ pozycjê ustrojow¹ s¹downictwa, niezale¿noœæ
s¹dów i niezawis³oœæ sêdziów.

66 29. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2009 r.

Piotr Kaleta
Bohdan Paszkowski
Grzegorz Banaœ
Czes³aw Ryszka
Maciej Klima
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Kogut
Bronis³aw Korfanty
Tadeusz Skorupa
S³awomir Sadowski
Henryk Górski
Jan Dobrzyñski

Norbert Krajczy
Grzegorz Wojciechowski
Witold Idczak
Krzysztof Majkowski
W³adys³aw Ortyl
Ryszard Bender
Wies³aw Dobkowski
Janina Fetliñska
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Wojciech Skurkiewicz
Tadeusz Gruszka



Jakkolwiek art. 9 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz § 1 rozpo-
rz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 25 paŸdziernika 2002 r. w sprawie trybu
sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹ s¹dów (Dz. U. Nr 187,
poz. 1564) daj¹ Ministrowi Sprawiedliwoœci umocowanie do osobistego, lub przez w³a-
œciw¹ s³u¿bê, sprawowania zwierzchniego nadzoru nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹
s¹dów, to jednak stosownie do przepisu art. 10 ust. 2 ustawy zasadniczej, w³adzê
s¹downicz¹ sprawuj¹ s¹dy i trybuna³y. Dlatego w ramach czynnoœci z zakresu nadzo-
ru administracyjnego nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹ s¹dów nie jest mo¿liwe mery-
toryczne badanie zasadnoœci decyzji procesowych podejmowanych przez s¹d a zwi¹za-
nych ze sposobem rozstrzygania sprawy.

Zasada nieingerowania w tok procesu przez organy w³adzy wykonawczej jest tak¿e
jednym z zasadniczych wymogów uznania, ¿e wymiar sprawiedliwoœci sprawowany
jest przez „s¹d” w rozumieniu art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka.
Stosownie do tego przepisu s¹d musi byæ „niezawis³y i bezstronny” („independent and
impartial”), a jedn¹ z gwarancji jest odseparowanie w³adzy wykonawczej od w³adzy
s¹downiczej, równie¿ przed doraŸnymi wp³ywami. Okolicznoœæ tê wielokrotnie pod-
kreœla³ Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, chocia¿by w orzeczeniach Sramek prze-
ciwko Austrii z 22 paŸdziernika 1984 r. (A. 84, § 84), czy Campbell i Fell przeciwko
Wielkiej Brytanii z 28 czerwca 1984 r. (A. 80, § 78). Zabezpieczenie s¹dów przed wp³y-
wami w³adzy wykonawczej, o którym mówi³ Trybuna³, stanowi jedn¹ z gwarancji rzetel-
nego procesu („fair trial”).

Z tych powodów Minister Sprawiedliwoœci nie powinien byæ i nie jest wyposa¿ony
w ¿adne instrumenty mog¹ce wp³ywaæ na s¹dy w kierunku podejmowania konkret-
nych decyzji procesowych. Jedynie s¹dy wy¿szego rzêdu s¹ powo³ane do merytorycznej
oceny zasadnoœci podjêtych decyzji w ramach i na zasadach okreœlonych w przepisach
o postêpowaniu odwo³awczym inicjowanym przez strony w drodze apelacji od wyroku.
Wszelkie skargi na sposób rozstrzygania sprawy powinny zatem przybieraæ formê za-
rzutów odwo³awczych podlegaj¹cych rozpoznaniu przez w³aœciwe s¹dy odwo³awcze.

Odnosz¹c do podniesionych w oœwiadczeniu Panów senatorów szczegó³owych
uwag i zastrze¿eñ w przedmiocie sposobu prowadzenia rozprawy i podejmowanych
czynnoœci procesowych nie mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e mia³y one umocowanie w obo-
wi¹zuj¹cych przepisach procedury karnej.

Przepisy Rozdzia³u 43–45 Kodeksu postêpowania karnego nie pozostawiaj¹ w¹tpli-
woœci co do tego, ¿e tylko s¹d jest w³adny decydowaæ o sposobie prowadzenia rozpra-
wy, zakresie postêpowania dowodowego, w tym uwzglêdniania b¹dŸ oddalania
wniosków dowodowych stron, realizacji prawa do obrony, o trybie odbierania wyjaœ-
nieñ od oskar¿onych, formie przes³uchiwania œwiadków czy przedmiocie opinii bieg-
³ych. Ewentualne uchybienia obowi¹zuj¹cym nakazom i zakazom procedury karnej
mog¹ stanowiæ przedmiot zarzutów w postêpowaniu odwo³awczym.

Gwarantem prawid³owego realizowania przez s¹d przys³uguj¹cej mu w³adzy s¹downi-
czej jest, miêdzy innymi, zasada jawnoœci zewnêtrznej, zwana tez zasad¹ publicznoœci.
Nie narusza jej, spowodowane warunkami lokalowymi, wydanie kart wstêpu na salê
rozpraw. Jawnoœci rozprawy nie narusza te¿ czasowe wydalenie z sali rozpraw publicz-
noœci z powodu jej niew³aœciwego zachowania. Proces s¹dowy powinien toczyæ siê w at-
mosferze powagi i spokoju. W zwi¹zku z tym ustawodawca, w przepisie art. 372 i nast.
Kodeksu postêpowania karnego upowa¿ni³ przewodnicz¹cego rozprawy do sprawowa-
nia tzw. policji sesyjnej, to jest wydawania wszelkich zarz¹dzeñ niezbêdnych dla utrzy-
mania porz¹dku oraz zapewnienia bezkonfliktowego przebiegu czynnoœci s¹dowych.
Jeszcze szersze uprawnienia porz¹dkowe, okreœlone w przepisach art. 48 § 2 i 3
i art. 49 § 1 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070
z póŸn. zm.), przys³uguj¹ s¹dowi. Nale¿y do nich prawo na³o¿enia kary porz¹dkowej
grzywny, a nawet kary pozbawienia wolnoœci do siedmiu dni na osobê, która narusza
powagê, spokój lub porz¹dek czynnoœci s¹dowych. Takie postanowienia s¹dów, zgod-
nie z art. 50 § 1 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, podlegaj¹ zaskar¿eniu.
Z tego uprawnienia skorzystali obroñcy oskar¿onego sk³adaj¹c za¿alenia. S¹d odwo-
³awczy nie dopatrzy³ siê powodów do zakwestionowania podstaw wymiaru orzeczonych
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wobec niech kar porz¹dkowych, a jedynie, dostrzegaj¹c niew³aœciwy, ale nie drastycz-
ny sposób naruszenia porz¹dku czynnoœci s¹dowych przez obroñców, postanowienia-
mi z dnia 18 marca 2009 r. wymierzone grzywny obni¿y³ do wysokoœci po 500 z³.

Generalnie, z powodu omówionych wy¿ej ograniczeñ nadzoru administracyjnego
sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwoœci brak jest podstaw prawnych do doko-
nywania merytorycznej oceny prawid³owoœci postêpowania s¹du i czynnoœci s¹dowych
jakie mia³y miejsce podczas rozprawy w dniu 9 lutego 2009 r. poniewa¿ ocena taka wy-
kracza³aby poza zakres uprawnieñ Ministra Sprawiedliwoœci w tym przedmiocie.

Z tych samych powodów brak jest podstaw prawnych do podjêcia przez Ministra
Sprawiedliwoœci dzia³añ zwi¹zanych z przekazaniem sprawy poza apelacjê ³ódzk¹, o co
wnosi Pan senator w swym oœwiadczeniu.

ZASTÊPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU
S¥DÓW POWSZECHNYCH
Grzegorz Wa³ejko
Sêdzia
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z zaobserwowanym spowalnianiem procesów inwestycyj-

nych spowodowanym nadmiernymi, moim zdaniem, uprawnieniami dla or-
ganizacji ekologicznych wynikaj¹cymi z zapisów ustawy z dnia 3 paŸdzier-
nika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œro-
dowisko (DzU z dnia 7 listopada 2008 r.) zwracam siê propozycj¹ wprowa-
dzenia do wy¿ej wymienionej ustawy zmian, które zrówna³yby prawa
organizacji ekologicznych z prawami strony.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. (DzU nr 98 z 2001 r., poz. 1071) stron¹ jest ka¿dy,
czyjego interesu prawnego lub obowi¹zku dotyczy postêpowanie albo kto na
tej podstawie ¿¹da czynnoœci organu. Dodatkowo prawa strony w postêpo-
waniu administracyjnym, w myœl zapisów k.p.a., mo¿e ¿¹daæ organizacja
spo³eczna, gdy jest to uzasadnione jej celami statutowymi oraz gdy przema-
wia za tym interes spo³eczny. W tym przypadku organ administracji publicz-
nej, uznaj¹c ¿¹danie organizacji spo³ecznej za uzasadnione, wydaje
postanowienie o wszczêciu postêpowania z urzêdu lub dopuszcza organiza-
cjê do udzia³u w postêpowaniu. Posiadanie interesu prawnego wynika z kon-
kretnego stanu faktycznego, z którym zwi¹zana jest okreœlona norma prawa
notarialnego przyznaj¹ca to uprawnienie.

W zapisach ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu infor-
macji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (DzU z 7 listopada
2008 r.) organizacje ekologiczne maj¹ okreœlone nadmierne prawa szczególne
w postêpowaniu. Dzia³ III rozdzia³ 4 wy¿ej wymienionej ustawy wy³¹cza za-
pisy art. 31 § 4 k.p.a. oraz dodatkowo nadaje prawa szczególne ponad status
strony poprzez zapisy art. 44 ust. 2 i ust. 3, które przyjmuj¹ brzmienie: „Orga-
nizacji ekologicznej s³u¿y prawo wniesienia odwo³ania od decyzji wydanej
w postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa, je¿eli jest to uzasad-
nione celami statutowymi tej organizacji, tak¿e w przypadku, gdy nie bra³a
ona udzia³u w okreœlonym postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñ-
stwa, prowadzonym przez organ pierwszej instancji”, „Organizacji ekologicz-
nej s³u¿y skarga do s¹du administracyjnego od decyzji wydanej w postê-
powaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa, je¿eli jest to uzasadnione ce-
lami statutowymi tej organizacji, tak¿e w przypadku, gdy nie bra³a ona
udzia³u w okreœlonym postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa”.

Ustawa nadaje wiêc prawa wyj¹tkowo rozszerzone, ponad prawa usta-
nowione dla strony, jakiejkolwiek organizacji w ka¿dym przedziale czaso-
wym, mimo ¿e nie bra³a ona udzia³u w postêpowaniu. Daje to mo¿liwoœæ
blokowania procedury postêpowania i przed³u¿ania bez ograniczeñ procesu
przygotowania do realizacji inwestycji liniowych, takich jak drogi, obwodnice
itd. Utrudnia to monta¿ finansowy z udzia³em œrodków UE oraz wyd³u¿a czas
i zagra¿a realizacji tak oczekiwanych i potrzebnych kluczowych inwestycji
drogowych dla RP.

Dodatkowo nale¿y stwierdziæ, ¿e omawiana ustawa nie okreœla procedur
postêpowania dla inwestycji rozpoczêtych na podstawie poprzednich regula-
cji prawnych, a ze wzglêdu na tak zwan¹ ostro¿noœæ wytyczne organów
uczestnicz¹cych w przedmiotowych postêpowaniach wskazuj¹ na rozpoczê-
cie procedury od pocz¹tkowych etapów przygotowania inwestycji. I tak dla
przyk³adu w rozpoczêtej ju¿ inwestycji, gdzie wykupione s¹ nieruchomoœci
na przebieg zaprojektowanej drogi, nale¿y przygotowaæ wariantowoœæ prze-
biegu trasy oraz na tej podstawie dokonaæ oceny oddzia³ywania inwestycji
na œrodowisko. Dopiero na podstawie wniosków z oceny nale¿y wybraæ opty-
malny wariant do realizacji.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 20 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego z³o¿one podczas

29. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 r. w sprawie zapisów w ustawie
z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodo-
wisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) (dalej zwana ustaw¹), uprzejmie wyjaœniam, co nastê-
puje.

Rozszerzenie zakresu uprawnieñ organizacji ekologicznych w postêpowaniu
z udzia³em spo³eczeñstwa i w postêpowaniu w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodo-
wisko w ustawie mia³o zwi¹zek z zarzutem Komisji Europejskiej dotycz¹cym niepra-
wid³owej transpozycji dyrektywy 85/337/EWG. W zwi¹zku z tym, usuniêto istniej¹ce
ograniczenia dotycz¹ce mo¿liwoœci udzia³u organizacji ekologicznych w postêpowaniu
na prawach strony, które stawia³y organizacje w gorszej sytuacji ni¿ strony postêpowa-
nia. Dotychczas organizacje mog³y zg³aszaæ siê do postêpowania wy³¹cznie w okresie
21 dni przewidzianych na zg³aszanie uwag i wniosków, ograniczenie to zosta³o usuniête,
poniewa¿ strony postêpowania mog¹ w³¹czaæ siê do postêpowania przez ca³y okres jego
trwania. Usuniêto tak¿e wymóg, ¿e organizacja musi uzasadniaæ chêæ udzia³u w postê-
powaniu miejscem swojego dzia³ania. Wymóg taki nie obowi¹zuje w stosunku do
stron, a Komisja Europejska wyraŸnie wskaza³a na nieprawid³owoœæ istnienia takiego
wymogu w prawie polskim.

Ponadto pragnê zauwa¿yæ, i¿ ustawa zawiera przepis przejœciowy. Zgodnie
z art. 153 ust. 1 ustawy, do spraw wszczêtych, na podstawie przepisów ustawy – Prawo
ochrony œrodowiska, przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, a niezakoñczonych decyzj¹
ostateczn¹ stosuje siê przepisy dotychczasowe, z tym ¿e dotychczasowe kompetencje
ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony
Œrodowiska, kompetencje wojewodów, marsza³ków województw i dyrektorów urzêdów
morskich przejmuj¹ regionalni dyrektorzy ochrony œrodowiska. Ponadto podkreœlenia
wymaga, ¿e w celu przyspieszenia procedury administracyjnej, w ust. 2 ww. artyku³u
wprowadzono zasadê, ¿e postanowienia wydane przez powy¿sze organy, s¹ niezaskar-
¿alne.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwraca siê do mnie wiele matek, wobec których urzêdnicy Zak³adu Ubez-

pieczeñ Spo³ecznych prowadz¹ postêpowania wyjaœniaj¹ce. Wydaj¹ oni de-
cyzje, w których stwierdza siê, i¿ kobiety zatrudnione na umowê o pracê
i jednoczeœnie prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, przebywa-
j¹ce na zasi³ku macierzyñskim lub wychowawczym podlegaj¹ obowi¹zko-
wym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Sprawa
dotyczy oko³o czterdziestu szeœciu tysiêcy matek, a spór z ZUS obejmuje lata
1999–2008.

Z zapisów ustawy o ZUS oraz informacji uzyskiwanych w placówkach
w tym okresie wynika, i¿ osoby pozostaj¹ce w stosunku pracy i prowadz¹ce
jednoczeœnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹, po urodzeniu dziecka przebywaj¹ce
na urlopie macierzyñskim, a potem wychowawczym, z tytu³u prowadzenia
tej dzia³alnoœci podlegaj¹ jedynie obowi¹zkowi op³acania sk³adki zdrowot-
nej. ZUS przez te lata wystawia³ zreszt¹ zaœwiadczenia o niezaleganiu ze
sk³adkami, równie¿ kontrole potwierdza³y, ¿e wszystko jest prawid³owe i nie
ma jakichkolwiek zaleg³oœci.

I raptem po latach ZUS „dopatrzy³ siê” istnienia tych zaleg³oœci i w obec-
nej chwili domaga siê ich sp³aty.

Kobiety, których dotyczy ta sytuacja czuj¹ siê oszukane i maj¹ poczucie
wielkiej krzywdy, wyrz¹dzonej zarówno im, jak i ich dzieciom.

Zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem: dlaczego za b³êdy wynika-
j¹ce z niejasnej interpretacji przepisów, pope³nione przez ZUS, maj¹ p³aciæ ko-
biety i matki ponosz¹ce trud wychowania dzieci oraz jakie rozwi¹zanie tej
kwestii przewiduje Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska

OdpowiedŸ

Warszawa, 7 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 25 marca 2009 r. znak:
BPS/DSK-043-1474/09, dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora Waldema-
ra Kraskê podczas 29. posiedzenia Senatu RP w sprawie matek, wobec których urzêd-
nicy Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych prowadz¹ postêpowania wyjaœniaj¹ce, uprzej-
mie informujê:

W dniu 3 kwietnia br. Sejm jednog³oœnie uchwali³ ustawê o zmianie ustawy o syste-
mie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz ustawy – Prawo bankowe. W ustawie tej Sejm roz-
szerzy³ kr¹g osób, które mog¹ ubiegaæ siê o umorzenie i zwrot nale¿noœci z tytu³u
sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i Fundusz Pracy w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³al-
noœci¹. W efekcie o umorzenie lub zwrot nale¿noœci z tytu³u sk³adek (o ile zosta³y ure-
gulowane), nale¿nych w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, bêd¹ mog³y
ubiegaæ siê zarówno osoby pobieraj¹ce zasi³ki macierzyñskie jak równie¿ osoby prze-
bywaj¹ce na urlopach wychowawczych.
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Proponowana regulacja przewiduje zewidencjonowanie na kontach osób pobiera-
j¹cych zasi³ek macierzyñski sk³adek obliczonych od zasi³ku macierzyñskiego.

Odnosz¹c siê natomiast do prowadzonych przez ZUS dzia³añ egzekucyjnych, nale-
¿y zwróciæ uwagê, ¿e Prezes Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych zobowi¹za³ pismem
z dnia 2 lutego 2009 r. oddzia³y Zak³adu do wstrzymania wszelkich dzia³añ zmierza-
j¹cych do œci¹gniêcia nale¿nych sk³adek. Oddzia³y ZUS zosta³y zobowi¹zane do zawie-
szenia wszelkich prowadzonych postêpowañ egzekucyjnych oraz do zawieszenia
postêpowañ w zakresie rozpatrywania wniosków o udzielenie uk³adów ratalnych, tak
aby mog³y one ju¿ uwzglêdniaæ nowe regulacje prawne.

Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e obecnie oddzia³y ZUS nadal prowadz¹ postêpo-
wania wyjaœniaj¹ce ale tylko w celu ustalenia czy dana osoba podlega³a obowi¹zkowi
ubezpieczeñ spo³ecznych z tytu³u prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoœci, odrêbnie
w rozbiciu na okres pobierania zasi³ku macierzyñskiego i przebywania na urlopie wy-
chowawczym oraz w celu uzyskania prawid³owych dokumentów zg³oszeniowych i roz-
liczeniowych, co umo¿liwi poprawne rozliczenia konta p³atnika i szybkie podjêcie
dalszych dzia³añ po wejœciu w ¿ycie nowych przepisów.

Nowe regulacje zgodnie z zapisami zawartymi w ww. ustawie zaczn¹ obowi¹zywaæ
po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Majkowskiego

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Proszê o udzielenie mi odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy nie uwa¿a Pan Minister, ¿e w zarz¹dzie Grupy Kapita³owej „Ener-

ga”, która zatrudnia kilkanaœcie tysiêcy osób i której roczny obrót wynosi po-
nad 9 mld z³, zasiadaæ bêd¹ osoby ca³kowicie niemaj¹ce doœwiadczenia
w bran¿y energetycznej? W og³oszeniu zamieszczonym w „Gazecie Wybor-
czej” w lutym 2009 r. o postêpowaniu konkursowym na cz³onków zarz¹du
w wymaganiach, które powinni spe³niaæ kandydaci, nie ma zapisu doty-
cz¹cego doœwiadczenia w energetyce osoby kandyduj¹cej na przyk³ad na
funkcjê prezesa zarz¹du i cz³onka zarz¹du do spraw ekonomii i finansów.

Czy standardy, którymi kieruje siê Platforma Obywatelska w obsadza-
niu spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa, dotycz¹ tylko przynale¿noœci partyj-
nej, czy pod uwagê nie powinno byæ brane równie¿ doœwiadczenie
zawodowe w tak strategicznej bran¿y? Przyk³adem podobnego postêpowa-
nia mo¿e byæ prezes jednej z elektrowni wodnych, który z wykszta³cenia jest
weterynarzem.

2. Jak¹ wiedzê, przekazan¹ przez dyrektorów poszczególnych departa-
mentów, posiada Pan Minister na temat egzekwowania zapisów zarz¹dzenia
nr 54 z 6 grudnia 2007 r. ministra Skarbu Pañstwa w zakresie wprowadza-
nia w terminie jednego miesi¹ca poprzez walne zgromadzenie do statutów
spó³ek zasad i trybu wyboru do rad nadzorczych, wed³ug regu³ okreœlonych
w wy¿ej wymienionym zarz¹dzeniu?

3. Czy uwa¿a Pan Minister za zasadne obsadzenie w radach nadzor-
czych spó³ek podleg³ych w koncernie „Energa” osób nieposiadaj¹cych upraw-
nieñ do zasiadania w tych radach? Osoby te nie posiadaj¹ dyplomu uczest-
nictwa w odpowiednich kursach i zdanego egzaminu, który upowa¿nia do za-
siadania w radach nadzorczych.

Krzysztof Majkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.04.23

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Krzysztofa Majkowskiego, z³o¿one
podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 r., dotycz¹ce sytuacji
w Grupie Kapita³owej ENERGA uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

W zwi¹zku z up³ywaj¹c¹ I Kadencj¹ Zarz¹du ENERGA SA Rada Nadzorcza Spó³ki
dokonuje wyboru cz³onków zarz¹du Spó³ki w drodze postêpowania kwalifikacyjnego,
prowadzonego na podstawie art. 19a, w zwi¹zku z art. 69a ust. 3, ustawy z dnia
30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporz¹dzenia Rady Mini-
strów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postêpowania kwalifika-
cyjnego na stanowisko cz³onka zarz¹du w niektórych spó³kach handlowych oraz
Statutu Spó³ki. Do dnia dzisiejszego dzia³aj¹ca niezale¿nie Rada Nadzorcza, po prze-
s³uchaniu kandydatów i wy³onieniu spoœród nich osób najlepiej spe³niaj¹cych kryteria
postêpowañ kwalifikacyjnych, dokona³a wyboru Prezesa Zarz¹du i Wiceprezesa Za-
rz¹du ds. Finansowych. Nadal prowadzone jest postêpowanie kwalifikacyjne na stano-
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wisko Wiceprezesa ds. Rozwoju. Zgodnie z uchwa³ami Rady Nadzorczej kandydaci na
wszystkie stanowiska powinni legitymowaæ siê doœwiadczeniem niezbêdnym do wyko-
nywania funkcji cz³onka zarz¹du w spó³ce a ponadto posiadaæ niezbêdn¹ wiedzê o za-
kresie dzia³alnoœci Spó³ki oraz sektora, w jakim dzia³a, a tak¿e znajomoœæ zagadnieñ
zwi¹zanych z procesami restrukturyzacji i prywatyzacj¹ w sektorze energetycznym.
Ka¿dy z kandydatów w toku postêpowania powinien przedstawiæ wizjê rozwoju i dzia-
³alnoœci Spó³ki na przestrzeni najbli¿szych 10 lat. Ponadto kandydaci na stanowisko
Wiceprezesa ds. Rozwoju dodatkowo powinni wykazaæ siê kompetencjami w kwestiach
zwi¹zanych z procesami inwestycyjnymi w bran¿y energetycznej oraz w technologiach
stosowanych w tej bran¿y.

W zwi¹zku z powy¿szym trudno mi siê zgodziæ z opini¹ Pana Senatora, i¿ w Za-
rz¹dzie ENERGA SA zasiadaæ bêd¹ osoby ca³kowicie niemaj¹ce doœwiadczenia w bran-
¿y energetycznej. Pragnê zauwa¿yæ, ¿e w sk³ad Zarz¹du II Kadencji, który obejmie
swoje obowi¹zki z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj¹ce-
go sprawozdanie finansowe Spó³ki za rok obrotowy 2008, w wyniku omawianego powy-
¿ej postêpowania kwalifikacyjnego zosta³y powo³ane osoby dotychczas pe³ni¹ce
funkcjê Prezesa i Wiceprezesa i którym z tej racji trudno odmówiæ doœwiadczenia w za-
rz¹dzaniu spó³k¹ bran¿y energetycznej.

Odnoœnie poruszonej przez Pana Senatora kwestii realizacji przez Dyrektorów de-
partamentów MSP zapisu § 8 Zarz¹dzenia Nr 45 Ministra Skarbu Pañstwa w sprawie
zasad i trybu doboru kandydatów do sk³adu rad nadzorczych spó³ek handlowych
z udzia³em Skarbu Pañstwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzo-
rowanych przez Ministra Skarbu Pañstwa pragnê poinformowaæ, ¿e aktualnie prowa-
dzone jest postêpowanie maj¹ce na celu uchylenie przywo³ywanego zapisu. § 8
Zarz¹dzenia stanowi o zobowi¹zaniu Dyrektorów departamentów nadzoruj¹cych
w MSP do przygotowania m.in. w spó³kach z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañ-
stwa (czyli powy¿ej 50%) propozycji uchwa³ walnego zgromadzenia lub zgromadzenia
wspólników maj¹cych na celu wprowadzenie do statutów i umów spó³ek zale¿nych za-
sad wyboru cz³onków rad nadzorczych po przeprowadzeniu postêpowania kwalifika-
cyjnego opartego na zasadach okreœlonych w Zarz¹dzeniu. Przepis ten jednak nale¿y
uznaæ za sprzeczny z powszechnie obowi¹zuj¹cym prawem. Zgodnie z art. 3751 Ksh,
który jest jednym z fundamentalnych przepisów dotycz¹cych wzajemnych stosunków
pomiêdzy Zarz¹dem a Rad¹ Nadzorcz¹ i Walnym Zgromadzeniem, Walne Zgromadze-
nie i Rada Nadzorcza nie mog¹ wydawaæ Zarz¹dowi wi¹¿¹cych poleceñ dotycz¹cych
prowadzenia spraw spó³ki. Wykonanie zalecenia ujêtego w § 8 Zarz¹dzenia, w taki spo-
sób, aby nie dosz³o do kolizji z ww. zapisem art. 3751 Ksh jest zatem niemo¿liwe.

Odnosz¹c siê do pozosta³ych kwestii poruszonych w oœwiadczeniu Pana Senatora,
po uzyskaniu wyjaœnieñ ze strony Zarz¹du ENERGA SA chcia³bym poinformowaæ, ¿e
w dniu 11 kwietnia 2008 r. spó³ka ENERGA SA przyjê³a do stosowania „Regulamin wy-
boru kandydatów na cz³onków rad nadzorczych w spó³kach ENERGA SA”. Regulamin
ustala jednolite zasady wyboru kandydatów na przedstawicieli ENERGA SA w orga-
nach nadzorczych spó³ek, w których sprawuje kontrolê w³aœcicielsk¹ (poza przedsta-
wicielami wybieranymi przez za³ogi poszczególnych spó³ek). Wybór kandydatów
odbywa siê w drodze postêpowania konkursowego. O wszczêciu postêpowania kwalifi-
kacyjnego decyduje Zarz¹d, okreœlaj¹c zasady jego przebiegu, treœæ og³oszenia oraz
kryteria oceny kandydatów i powo³uj¹c Komisjê Rekrutacyjn¹, która przeprowadza po-
stêpowanie. Po zakoñczonym postêpowaniu kwalifikacyjnym Zarz¹d, maj¹c na uwa-
dze wyniki oceny poszczególnych kandydatów, podejmuje decyzjê o wyborze
przedstawiciela ENERGA SA do organu nadzorczego. Zgodnie z Regulaminem nie sto-
suje siê postêpowania kwalifikacyjnego w przypadku powo³ywania do Rad Nadzor-
czych osób spoœród pracowników zatrudnionych w ENERGA SA oraz pracowników ze
spó³ek w stosunku do których ENERGA SA sprawuje kontrolê w³aœcicielsk¹.

Z dniem 20 marca 2009 r. zosta³ zarejestrowany plan podzia³u spó³ki ENERGA
– OPERATOR SA i z tym dniem wiêkszoœæ spó³ek z grupy kapita³owej uzyska³a status
spó³ki zale¿nej od ENERGA SA, która jest jednoosobow¹ spó³k¹ Skarbu Pañstwa oraz
pañstwow¹ osob¹ prawn¹. W zwi¹zku z powy¿szym, stosownie do art. 69a pkt 2 usta-
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wy o komercjalizacji i prywatyzacji, ENERGA SA mo¿e powo³ywaæ do rad nadzorczych
osoby, które z³o¿y³y egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji, lub zosta³y zwolnione z obowi¹zku z³o¿enia takiego egzaminu zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie ustawy. W chwili obecnej w Grupie Kapita³owej
ENERGA prowadzona jest weryfikacja osób, które zasiadaj¹ w organach nadzorczych
tych spó³ek w celu dostosowania do wymogów stawianych przez odpowiednie przepisy,
w tym posiadanie uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spó³ek z udzia³em
Skarbu Pañstwa.

Ponadto w Grupie ENERGA na bie¿¹co przeprowadzane s¹ szkolenia dla pracowni-
ków przygotowuj¹ce do zdania egzaminu uprawniaj¹cego do zasiadania w Radach
Nadzorczych.

MINISTER
SKARBU PAÑSTWA
z up. Sekretarz Stanu
Jan Bury
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Majkowskiego

skierowane do podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki Joanny Strzelec-£obodziñskiej

Proszê o udostêpnienie mi precyzyjnej informacji na temat procesu inwe-
stycyjnego prowadzonego przez polskie grupy energetyczne, takie jak PGE,
Enea, Energa i Tauron, zwi¹zanego z budow¹ w latach 2010–2020 na terenie
naszego kraju elektrowni konwencjonalnych na wêglu kamiennym i brunat-
nym.

Które z zamierzonych inwestycji spe³niaj¹ normy dotycz¹ce standardów
emisyjnych zatwierdzonych na konwencji klimatycznej w Brukseli w stycz-
niu 2009 r. i bêd¹ realizowane zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w dniu
31 grudnia 2008 r.?

Z powa¿aniem
Krzysztof Majkowski

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
W MINISTERSTWIE GOSPODARKI

Warszawa, maja 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana senatora Krzysztofa Majkow-

skiego podczas posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 r., dot. proœby o informa-
cje nt. zg³aszanych przez polskie przedsiêbiorstwa energetyczne planowanych w latach
2010–2020 nowych inwestycji w moce wytwórcze, niniejszym sk³adam stosowne wy-
jaœnienia.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Ministerstwu Gospodarki przez grupy – PGE
SA, Tauron Polska Energia SA, ENEA SA oraz ENERGA SA – planowany jest nastêpu-
j¹cy przyrost brutto mocy wytwórczych w latach 2010–2020:

Planowane inwestycje w nowe moce
wytwórcze w latach 2010–2020 (w MW)

PGE SA 7700

Tauron Polska Energia SA 6000

ENEA SA 4000

ENERGA SA 2800

RAZEM 20,500

Nale¿y podkreœliæ, ¿e znaczna czêœæ z ww. planowanych inwestycji pos³u¿y do po-
krycia zapotrzebowania powsta³ego z koniecznoœci uprzedniego odstawienia znacz¹cej
iloœci instalacji w wyniku ich technicznego zu¿ycia.

Ministerstwo Gospodarki bêdzie monitorowaæ realizacjê ww. planów w zakresie bu-
dowy nowych mocy wytwórczych. Efekty tego procesu bêd¹ przedstawione w okreso-
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wym Sprawozdaniu z wyników nadzoru nad bezpieczeñstwem zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹ (przygotowanego zgodnie z art. 15b ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne).

W odniesieniu do ustaleñ grudniowego szczytu Rady Europejskiej w zakresie no-
welizowanej dyrektywy dot. handlu emisjami (tzw. dyrektywa ETS – ang. Emissions
Trading Scheme), pragnê podkreœliæ, ¿e wynegocjowany przez Rz¹d okres przejœciowy
w zakresie obowi¹zku zakupu przez polski sektor energetyczny wszystkich uprawnieñ
do emisji CO2 jest du¿ym osi¹gniêciem, które przyniesie wymierne korzyœci dla Polski.

W 2013 r. Polska bêdzie mog³a bezp³atnie przekazaæ elektrowniom do 70% upraw-
nieñ, natomiast w latach 2014–19 iloœæ darmowych uprawnieñ na rynku ulegaæ bêdzie
stopniowemu zmniejszeniu. Jednak¿e, w gestii Polski pozostawiono decyzjê co do tempa
tej redukcji.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e oszczêdnoœci dla polskich elektrowni z tytu³u wywalczonego
okresu przejœciowego – mo¿liwoœci otrzymania znacznej czêœci uprawnieñ za darmo –
to ok. 4 mld EUR rocznie. Ponadto, zwolnienie elektrowni z obowi¹zku zakupu wszyst-
kich uprawnieñ do emisji w okresie 2013–2019 bêdzie mia³o realny wp³yw na zmini-
malizowanie wzrostu cen energii elektrycznej wynikaj¹cego z wdro¿enia regulacji
pakietu klimatyczno-energetycznego.

¯ywiê nadziejê, ¿e przekazane informacje zostan¹ uznane jako wyczerpuj¹ca odpo-
wiedŸ na pytania zawarte w oœwiadczeniu Pana senatora.

Z powa¿aniem
Marcin Korolec
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Misio³ka

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 18 grudnia 2008 r. wesz³a w ¿ycie nowelizacja kodeksu karnego,

na mocy której zosta³ wprowadzony przepis art. 202 § 4b, który stanowi:
„Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treœci
pornograficzne przedstawiaj¹ce wytworzony albo przetworzony wizerunek
ma³oletniego uczestnicz¹cego w czynnoœci seksualnej, podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2”.

Przytoczony przepis w swej hipotezie wœród znamion czynu nie umiesz-
cza pojêcia „œci¹gaæ”. Tym samym mamy do czynienia z paradoksaln¹ sytua-
cj¹, w której de facto czyn dozwolony (œci¹ganie – nieobjête hipotez¹
omawianego przepisu) generuje stan faktyczny zakazany hipotez¹ przepisu
(posiadanie). Niniejsza sytuacja powoduje zasadnicze trudnoœci dowodowe
w ewentualnym postêpowaniu karnym, jako ¿e ustawa – Kodeks karny
w tym samym art. 202 w innych paragrafach pos³uguje siê pojêciem
„œci¹gaæ”.

Jak mo¿na z tego wnioskowaæ, czyn polegaj¹cy na œci¹ganiu zakaza-
nych treœci jest czynem innym ni¿ te, które s¹ opisane w hipotezie art. 202
§ 4b. Nietrudno bowiem wyobraziæ sobie sytuacjê, w której sprawca po œci¹g-
niêciu treœci, o których mowa w przepisie, wyeliminuje z twardego dysku
swojego komputera (poprzez formatowanie czy nawet zakupienie nowej jed-
nostki g³ównej) zakazane treœci.

Stan, z którym mamy do czynienia, musi w okreœlonych sytuacjach (cho-
cia¿by tych opisanych) prowadziæ do uniewinnienia sprawcy lub odmowy je-
go œcigania ze wzglêdu na fakt, i¿ czyny opisane w przepisie stanowi¹ tak
zwany katalog zamkniêty, niemo¿liwy do rozszerzenia wol¹ organów œciga-
nia lub wymiaru sprawiedliwoœci. Nadto, jak ju¿ wspomniano, w przepisie
tym nie ma elementarnej logiki, bo czyn dozwolony automatycznie generuje
przestêpstwo, co jest nie do pogodzenia z ide¹ pañstwa prawa i uniemo¿li-
wia organom œcigania oraz wymiaru sprawiedliwoœci skuteczne zwalczanie
czynów z art. 202 § 4b.

Wobec tego rodz¹ siê nastêpuj¹ce pytania.
Czy rz¹d ma zamiar w najbli¿szym czasie zmieniæ ten oczywisty b³¹d po-

przez swoj¹ inicjatywê ustawodawcz¹?
Czy minister sprawiedliwoœci wyda jakieœ wytyczne podleg³ym sobie

prokuratorom (na gruncie treœci obowi¹zuj¹cego przepisu) odnoœnie do œciga-
nia omawianych przestêpstw, o których mowa w niniejszym przepisie?

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek

OdpowiedŸ

Warszawa, 30 kwietnia 2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2009 r. przekazuj¹ce oœwiadczenie Pana

Senatora Andrzeja Misio³ka, z³o¿one na posiedzeniu Senatu RP w dniu 19 marca 2009 r.,
w sprawie potrzeby nowelizacji Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.)
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w zakresie brzmienia art. 202 § 4b k.k., wprowadzonego ustaw¹ z dnia 24 paŸdzierni-
ka 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 214, poz. 1344) uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Przepis art. 202b k.k. stanowi bezpoœredni¹ implementacjê art. la (iii) w zw. z art. 3
Decyzji ramowej Rady 2004/68/WSiSW z dnia 22 grudnia 2003 r. o zwalczaniu sek-
sualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dzieciêcej, spe³niaj¹c wszystkie wymogi
przepisu implementowanego.

Decyzja ramowa wprowadza szerok¹ definicjê pornografii dzieciêcej, obejmuj¹c¹
równie¿ realistyczne wizerunki dziecka nieistniej¹cego w rzeczywistoœci, uczestni-
cz¹cego lub poddaj¹cego siê czynnoœciom seksualnym, w tym polegaj¹cym na lubie¿-
nym okazywaniu narz¹dów p³ciowych lub miejsc intymnych dziecka. Podobnie
szerok¹ definicjê przyjmuje w art. 9 ust. 2 Konwencja Rady Europy o Cyberprzestêp-
czoœci, podpisana przez Polskê w dniu 23 listopada 2001 r.

Powo³any przepis art. 202 § 4b k.k. penalizuje dzia³ania polegaj¹ce na produkcji,
rozpowszechnianiu, przechowywaniu lub posiadaniu treœci pornograficznych przed-
stawiaj¹cych wytworzony lub przetworzony wizerunek ma³oletniego uczestnicz¹cego
w czynnoœci seksualnej. Przepis ten wprowadza szersze rozumienie „treœci pornograficz-
nych”, obejmuj¹c tym terminem tak¿e wygenerowane w systemach komputerowych
realistyczne wizerunki wirtualnych osób ma³oletnich o charakterze pornograficznym.
W tym przypadku inny jest zatem przedmiot ochrony ni¿ w przypadku, gdy w produkcji
treœci pornograficznych wykorzystywane s¹ dzieci, co znajduje odzwierciedlenie nie
tylko w opisie znamion czynu zabronionego, ale równie¿ w jego sankcji.

Zgodnie z przytoczonym wczeœniej brzmieniem przepisu odpowiedzialnoœæ karna
za czyn z art. 202 § 4b k.k. obejmuje wymienione w tym przepisie znamiona sprawcze
w postaci: produkowania, rozpowszechniania, prezentowania, przechowywania treœci
pornograficznych przedstawiaj¹cych wytworzony lub przetworzony wizerunek ma³o-
letniego uczestnicz¹cego w czynnoœci seksualnej.

Pan Senator Andrzej Misio³ek w powo³anym oœwiadczeniu wskazuje na nieuzasad-
nione i wybiórcze pominiêcie w dyspozycji art. 202 § 4b k.k. znamienia czynnoœci
sprawczej polegaj¹cego na „œci¹ganiu” treœci pornograficznych, podnosz¹c, ¿e jest to
przejaw niekonsekwencji ustawodawcy, w wyniku której dozwolone „œci¹ganie” treœci
pornograficznych przedstawiaj¹cych wytworzony albo przetworzony wizerunek ma³o-
letniego uczestnicz¹cego w czynnoœci seksualnej prowadzi do stanu zakazanego w po-
staci posiadania takich treœci.

Z konkluzji oœwiadczenia wynika, ¿e sytuacja, w której czyn dozwolony automatycz-
nie generuje przestêpstwo wskazuje na brak elementarnej logiki, godz¹c w ideê pañ-
stwa prawa i uniemo¿liwiaj¹c organom œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci skuteczne
zwalczanie czynów z art. 202 § 4b k.k.

Odnosz¹c siê do tak okreœlonego problemu zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e Kodeks karny
w ¿adnym z przepisów nie pos³uguje siê pojêciem „œci¹ga”. Dyspozycja art. 202 § 3 k.k.
i art. 202 § 4a k.k. zawiera natomiast znamiê „sprowadza”, które odnosi siê m.in. do
opisanego pobierania danych z sieci informatycznej.

Brak tego znamienia w dyspozycji art. 202 § 4b k.k. nie oznacza jednak automatycz-
nie, ¿e pobieranie z sieci informatycznej wskazanych w tym przepisie treœci pornogra-
ficznych pozostaje obojêtne w œwietle prawa karnego.

Zauwa¿yæ bowiem nale¿y, ¿e zachowanie polegaj¹ce na pobieraniu takich danych
stanowiæ mo¿e karaln¹ formê stadialn¹ tego przestêpstwa w postaci usi³owania reali-
zacji jego znamienia w postaci posiadania lub przechowywania.

Zachowanie takie nie bêdzie podlegaæ karze jedynie w przypadku tzw. „czynnego
¿alu”, okreœlonego w art. 15 k.k., w sytuacji, gdy sprawca dobrowolnie odst¹pi³ od doko-
nania czynu zabronionego, przerywaj¹c pobieranie i kasuj¹c pobrane wczeœniej dane.

Zwróciæ nale¿y tak¿e uwagê, ¿e ka¿de „sprowadzenie” za pomoc¹ systemu informa-
tycznego treœci pornograficznych wype³niaæ mo¿e jednoczeœnie znamiê „posiadania”
lub „przechowywania” pobranych t¹ drog¹ treœci, co pozwala na poci¹gniêcie do odpo-
wiedzialnoœci na podstawie art. 202 § 4b k.k. osoby, która w opisany sposób wesz³a
w posiadanie treœci zawieraj¹cych wirtualn¹ pornografiê dzieciêc¹.
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Postrzeganie braku odrêbnej penalizacji sprowadzania treœci pornograficznych
w ramach art. 202 § 4b k.k. w sposób ujêty w oœwiadczeniu Pana Senatora Andrzeja
Misio³ka, tj. w kategorii oczywistego b³êdu, nie jest zatem zasadne.

Zró¿nicowanie znamion czynnoœci sprawczych objêtych tym przepisem wobec po-
zosta³ych przestêpstw wymienionych w art. 202 k.k. wynika przede wszystkim z od-
miennego przedmiotu ochrony. Jak wskazano wczeœniej, przepis art. 202 § 4b k.k.
dotyczy wirtualnej pornografii dzieciêcej, co znalaz³o odzwierciedlenie tak¿e w wysoko-
œci sankcji karnej, uzasadniaj¹c równoczeœnie rezygnacjê z odrêbnego penalizowania
w tym przypadku zachowania polegaj¹cego na sprowadzaniu treœci pornograficznych,
których omawiany przepis dotyczy.

Z tego wzglêdu przepis art. 202 § 4b k.k. nie wymaga postulowanych w oœwiadcze-
niu zmian legislacyjnych, a jego stosowanie nie powinno rodziæ problemów interpreta-
cyjnych.

Z wyrazami szacunku i sympatii

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Krzysztof Kwiatkowski
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

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

Szanowny Panie Ministrze!

Docieraj¹ do mnie sygna³y od zaniepokojonych wyborców i w³adz lokal-
nych o zaplanowanej likwidacji komendy Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicz-
nej w Raciborzu. Konsekwencj¹ tego posuniêcia bêdzie utrata wielu miejsc
pracy. Decyzja ta godzi tak¿e w poczucie bezpieczeñstwa obywateli, gdy¿
Œl¹ski Oddzia³ Stra¿y Granicznej, dzia³aj¹cy na obszarze województw œl¹s-
kiego i opolskiego, odbierany jest jako s³u¿ba chroni¹ca przed zagro¿eniami,
jakie niesie ze sob¹ otwarcie granic w Unii Europejskiej. W odczuciu ludzi de-
cyzja o likwidacji po³o¿onego w ich regionie oœrodka, który monitoruje zagro-
¿enia i kieruje dzia³aniami Stra¿y Granicznej, jest niejasnym i nielogicznym
posuniêciem, które niesie ze sob¹ groŸbê spadku zaufania do pañstwa jako
instytucji zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo obywateli.

Z „Za³o¿eñ wieloletniej koncepcji funkcjonowania Stra¿y Granicznej
(2009–2015)” wynika, ¿e w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. nast¹pi
zniesienie Œl¹skiego oraz, s¹siaduj¹cego z nim, Sudeckiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej, a w zamian powstanie jeden oddzia³ dla ca³ej granicy z Republi-
k¹ Czesk¹. Na siedzibê nowego oddzia³u wyznaczone zosta³o K³odzko, choæ,
jak wyka¿¹ przedstawione poni¿ej argumenty, to w³aœnie Racibórz jest roz-
wi¹zaniem lepszym, maj¹cym merytoryczne uzasadnienie. Trudna do zrozu-
mienia jest koncepcja umiejscowienia komendy na nisko zurbanizowanym
terenie w sytuacji, kiedy zadania, jakie spoczywaj¹ na Stra¿y Granicznej
w warunkach Schengen, wymagaj¹ skupienia dzia³añ na obszarach o du-
¿ych skupiskach ludnoœci oraz na szlakach komunikacyjnych.

W zwi¹zku z tym, w kontekœcie realizowanych przez Stra¿ Graniczn¹ za-
dañ migracyjnych oraz tych zwi¹zanych z zapobieganiem przestêpczoœci, to
w Raciborzu powinna znajdowaæ siê komenda przysz³ego oddzia³u. Po³o¿e-
nie komendy w pobli¿u aglomeracji œl¹skiej, obszaru ze zidentyfikowanymi
centrami przestêpczoœci, terenie, przez który przebiegaj¹ i na którym krzy¿u-
j¹ siê g³ówne ci¹gi komunikacyjne, s³u¿y skutecznej i sprawnej organizacji
dzia³añ oraz wspieraniu podleg³ych placówek i samodzielnej realizacji usta-
wowych zadañ.

Aglomeracja œl¹ska to rejon, który przyci¹ga nielegalnych imigrantów. Tu
znajduje siê najwa¿niejszy w tej czêœci Polski miêdzynarodowy port lotniczy
Katowice w Pyrzowicach, obs³uguj¹cy ruch wewn¹trz i na zewn¹trz UE.
Przez Górny Œl¹sk przebiegaj¹ liczne kolejowe i drogowe miêdzynarodowe
szlaki komunikacyjne, wykorzystywane przez nielegalnych imigrantów oraz
w przestêpczoœci transgranicznej. Niebawem w pobli¿u Raciborza oddana zo-
stanie do u¿ytku autostrada A1. Dziêki trasie przebiegaj¹cej przez Dolny
Œl¹sk, Opolszczyznê i Górny Œl¹sk, zlokalizowana niedaleko autostrady ko-
menda w Raciborzu mo¿e bez problemów skutecznie manewrowaæ posiada-
nym potencja³em na obszarze dzia³ania przysz³ego oddzia³u.

Uzasadnione jest zlokalizowanie komendy nowego oddzia³u Stra¿y Gra-
nicznej w rejonie, który z punktu widzenia zagro¿eñ i zadañ formacji wymaga
szczególnej kontroli, i w miejscu, z którego komenda bêdzie mog³a efektywnie
kierowaæ dzia³aniami na ca³ym s³u¿bowym odcinku. St¹d znacznie ³atwiej
bêdzie prowadziæ monitoring zagro¿eñ. Umieszczenie komendy w Kotlinie
K³odzkiej mo¿e spowodowaæ nieodwracaln¹ utratê rozeznania w sytuacji mi-
gracyjnej i przestêpczej na Górnym Œl¹sku.

Niezmiernie wa¿ne s¹ te¿ argumenty finansowe, które równie¿ przema-
wiaj¹ za usytuowaniem komendy w Raciborzu. Obiekt w Raciborzu jest
mniejszy, dziêki temu tañszy w utrzymaniu, a jednoczeœnie dostatecznie do-
stosowany do potrzeb komendy przysz³ego oddzia³u. Posiadana infrastruk-
tura ca³kowicie pozwala na prawid³owe funkcjonowanie komendy oddzia³u,
nie ma wiêc koniecznoœci pozyskiwania kwot zwi¹zanych z utrzymaniem
obiektów w du¿ej mierze przekraczaj¹cych potrzeby. Koñcz¹ce siê prace re-
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montowe sprawi¹, ¿e w kolejnych latach radykalnie zmniejsz¹ siê nak³ady
pañstwa na utrzymanie tej nieruchomoœci.

Mocn¹ stron¹ komendy w Raciborzu jest tak¿e w³aœciwe zaplecze logistyczne
i kadrowe oraz jej cechy organizacyjne. W komendzie oddzia³u stanowiska
objê³a wykwalifikowana kadra pracowników. Restrukturyzacja po³¹czona
z likwidacj¹ aktualnej komendy oznacza³aby utratê wysoko wykwalifikowa-
nych i przeszkolonych pracowników, ³¹cznie ponad dwustu osób, którzy do-
³¹czyliby do grona bezrobotnych, co by³oby dla miasta i regionu powa¿nym
problemem.

Kolejnym argumentem jest deklaracja w³adz Raciborza o przekazaniu
dziesiêciu mieszkañ na potrzeby funkcjonariuszy, którzy zostaliby przenie-
sieni z K³odzka w przypadku umiejscowienia komendy przysz³ego oddzia³u
w Raciborzu, a tak¿e obietnica wsparcia kolejnymi lokalami. Te dobre stosunki
miasta ze Stra¿¹ Graniczn¹ skutkuj¹ efektywn¹ wspó³prac¹. Na bardzo do-
brym poziomie kszta³tuje siê wspó³praca oddzia³u z samorz¹dem lokalnym
i wojewódzkim w realizacji s³u¿bowych zadañ.

Po³o¿enie komendy oddzia³u na pograniczu województw u³atwia kontakty
z urzêdami i pozwala na sta³¹ wspó³pracê komórek Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej z administracj¹ wojewódzk¹, szczególnie w obszarze przeciwdzia-
³ania nielegalnej migracji, podejmowaniu przez cudzoziemców pracy bez ze-
zwolenia oraz w sprawach dotycz¹cych opiniowania pobytu cudzoziemców.

Szanowny Panie Ministrze! W imieniu senatorów ziemi œl¹skiej i opolskiej
oraz mieszkañców tych regionów zdecydowanie przeciwstawiam siê planom
usytuowania komendy przysz³ego oddzia³u Stra¿y Granicznej w K³odzku.
Oczekujê, ¿e wskazane argumenty zostan¹ uwzglêdnione w trakcie prowa-
dzenia analizy argumentacji, która w mojej ocenie jest niezbêdna przed pod-
jêciem ostatecznej decyzji.

Z powa¿aniem
Antoni Motyczka

OdpowiedŸ

Warszawa, 6 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 25 marca 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-1479/09),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia Senatora RP Pana Antoniego Motyczki z³o¿onego
podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 roku w sprawie planowanej
likwidacji Komendy Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu, uprzejmie
przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie pragnê podziêkowaæ Panu Senatorowi za zainteresowanie przedmioto-
w¹, niew¹tpliwie jak¿e trudn¹ problematyk¹, jak¹ jest restrukturyzacja Stra¿y Granicz-
nej. Szerokie zainteresowanie pracami nad zmian¹ funkcjonowania struktur Stra¿y
Granicznej, zarówno przez parlamentarzystów, jak i przez œrodowiska lokalne, œwiad-
czy o aprobacie dotychczasowych dzia³añ funkcjonariuszy tej formacji.

Wynikiem trwaj¹cych od wielu miesiêcy w resorcie spraw wewnêtrznych i admini-
stracji prac nad zmian¹ koncepcji funkcjonowania struktur Stra¿y Granicznej we-
wn¹trz kraju jest dokument zatwierdzony przeze mnie w lutym br. pn. „Za³o¿enia
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wieloletniej koncepcji funkcjonowania Stra¿y Granicznej (2009–2015)”. Powy¿szy doku-
ment stanowi kontynuacjê procesu przekszta³ceñ Stra¿y Granicznej, rozpoczêtego
w zwi¹zku z przygotowaniem tej formacji do cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej
i przyst¹pieniem do pe³nej realizacji Uk³adu z Schengen.

Przyjêto, ¿e „Za³o¿enia (...)” bêd¹ dokumentem strategicznym, podlegaj¹cym korek-
tom i uszczegó³owieniom na etapie przygotowania wieloletniej koncepcji funkcjonowa-
nia Stra¿y Granicznej oraz – ju¿ na etapie implementacji – bie¿¹cej ewaluacji
i uzasadnionym modyfikacjom.

Przed zatwierdzeniem, dokument ten poddany zosta³ wnikliwej analizie, przepro-
wadzonej w oparciu o uzgodnienia z przedstawicielami zwi¹zków zawodowych funkcjo-
nariuszy i pracowników cywilnych SG, komórek organizacyjnych KG SG, jednostek
organizacyjnych SG, oœrodków szkolenia SG – ³¹cznie z 37 adresatami. W celu wypra-
cowania jak najbardziej spójnych rozwi¹zañ, w toku przeprowadzanych konsultacji
rozwa¿ano ró¿ne aspekty reorganizacji, w tym m.in. propozycje utworzenia, zniesienia,
przekszta³cenia czy przesuniêcia oddzia³ów i placówek Stra¿y Granicznej. Aktualna
wersja dokumentu uwzglêdnia wszystkie dotychczasowe ustalenia i rekomendacje.

Mieæ trzeba na uwadze fakt, i¿ dostosowanie struktur Stra¿y Granicznej do nowych
zadañ oraz zamkniêcie procesu przekszta³cania tej formacji w nowoczesn¹ s³u¿bê
graniczno-imigracyjn¹ o charakterze policyjnym jest nieuniknione. Obawy o funkcjo-
nowanie struktur bezpieczeñstwa w garnizonie œl¹skim s¹ przedwczesne. Zmiany ma-
j¹ s³u¿yæ mo¿liwoœci zintensyfikowania dzia³añ, wynikaj¹cych z kompetencji Stra¿y
Granicznej w nastêpuj¹cych obszarach: poszerzanie obszaru zainteresowañ Stra¿y
Granicznej, przeciwdzia³anie i zwalczanie nielegalnej migracji (z uprawnieniami do
dzia³ania na ca³ym terytorium Polski), sprawowanie wobec cudzoziemców czynnoœci
kontrolnych w zakresie legalnoœci pobytu, wykonywanie pracy oraz prowadzenie dzia-
³alnoœci gospodarczej, rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie wybranych form
przestêpczoœci uwzglêdniaj¹cej udzia³ cudzoziemców lub maj¹cej charakter transgra-
niczny.

Wszystkie strategiczne kierunki przekszta³ceñ zaproponowane w „Za³o¿eniach (...)”
maj¹ na celu m.in.: utrzymanie dotychczasowej skutecznoœci tej formacji w wykony-
waniu ustawowych zadañ (w tym kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy pañ-
stwowej), przekszta³cenie Stra¿y Granicznej na terytorium kraju w wiod¹c¹ s³u¿bê
imigracyjn¹, dalsze dostosowanie i rozmieszczenie infrastruktury Stra¿y Granicznej
do zadañ wykonywanych po przyst¹pieniu Polski do strefy Schengen, w zale¿noœci od
zidentyfikowanych zagro¿eñ. Dzia³ania zwi¹zane z przekszta³ceniem struktury Stra¿y
Granicznej prowadzone s¹ z uwzglêdnieniem czynnika ludzkiego (jednego z najwa¿-
niejszych elementów zarz¹dzania formacj¹), tj. elementu istotnego dla efektywnego
prowadzenia polityki poprawy podniesienia poziomu jakoœci funkcjonowania oraz
zrównowa¿onego rozwoju Stra¿y Granicznej.

W œwietle przyjêtych „Za³o¿eñ (...)”, infrastruktura Stra¿y Granicznej na terytorium
kraju powinna:

– umo¿liwiæ „odsuniêcie” formacji w g³¹b terytorium RP poprzez ograniczenie do nie-
zbêdnego minimum liczby jednostek, umiejscowionych w bezpoœrednim s¹siedz-
twie granicy wewnêtrznej UE i strefy Schengen,

– umo¿liwiæ realizacjê dzia³añ ukierunkowanych na zwalczanie i przeciwdzia³anie
nielegalnej migracji cudzoziemców,

– byæ ukierunkowana na:
a) du¿e aglomeracje miejskie lub ich bezpoœrednie s¹siedztwo,
b) kluczowe wêz³y komunikacyjne (lotnicze, drogowe i kolejowe),
c) oœrodki dla osób ubiegaj¹cych siê o nadanie statusu uchodŸcy,

– uwzglêdniæ:
a) mo¿liwoœæ szybkiego i skutecznego wykonywania decyzji administracyjnych

wobec cudzoziemców,
b) mo¿liwoœæ wykorzystania istniej¹cych elementów infrastruktury Stra¿y Granicz-

nej na terytorium RP (np. Placówek Stra¿y Granicznej z lotniczymi przejœciami
granicznymi),
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c) koniecznoœæ utrzymania niewielkiej liczby jednostek organizacyjnych na odcin-
ku granicy wewnêtrznej, umo¿liwiaj¹c¹ wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z po-
rozumieñ miêdzynarodowych, w tym wspó³pracê ze s³u¿bami pañstw s¹sied-
nich oraz administracjê granicy pañstwowej.

Zaplanowanie docelowego modelu Stra¿y Granicznej w perspektywie wieloletniej,
umo¿liwi zachowanie strategicznej ci¹g³oœci dzia³añ wykonywanych w latach
2007–2013 oraz powi¹zanie ich z zadaniami planowanymi do realizacji w okresie
2013–2015.

Zgodnie z przyjêtymi w „Za³o¿eniach (...)” kierunkami wieloletniej restrukturyzacji
Stra¿y Granicznej, na bazie Sudeckiego, Œl¹skiego i czêœci £u¿yckiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej utworzony zostanie Œl¹ski Oddzia³ Stra¿y Granicznej z siedzib¹ w K³odzku.
Dotychczas nie podjêta zosta³a jednak¿e formalna decyzja odnoœnie lokalizacji siedziby
przysz³ej komendy Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej. Zgodnie z przyjêtym w „Za³o-
¿eniach (...)” harmonogramem realizacji przekszta³ceñ infrastruktury Stra¿y Granicz-
nej, decyzja o utworzeniu nowego Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej podjêta
zostanie w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Przedstawiaj¹c powy¿sze pragnê zapewniæ Pana Senatora, i¿ wszelkie obawy
o funkcjonowanie systemu bezpieczeñstwa na zarz¹dzanym przez spo³ecznoœæ lokaln¹
terenie, przyjmowane s¹ z pe³nym zrozumieniem, a opinie w przedmiocie przekszta³ceñ
w strukturze organizacyjnej Stra¿y Granicznej s¹ wnikliwie analizowane i brane pod
uwagê w procesie podejmowania decyzji i rozwi¹zañ systemowych.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Trafi³a do mnie skarga w zwi¹zku z przejawami dyskryminacji miesz-

kañców województwa œl¹skiego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W obecnym roku Œl¹ski Oddzia³ Wojewódzki NFZ wyceni³ wartoœæ œwiad-

czeñ w lecznictwie psychiatrycznym na poziomie o oko³o 30% ni¿szym ani¿eli
wyceniono te same œwiadczenia na przyk³ad w województwie mazowieckim.
Gdyby na przyk³ad SP ZOZ Pañstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Rybniku posiada³ kontrakt z NFZ na poziomie województwa ma-
zowieckiego, to bud¿et tego szpitala by³by a¿ o oko³o 10 milionów z³ wy¿szy.
Taka kwota zwiêkszenia bud¿etu pozwoli³aby nie tylko na zaspokojenie
¿¹dañ p³acowych personelu szpitala, ale tak¿e umo¿liwi³aby w znacznym
stopniu sp³acenie zaleg³oœci finansowych i dokonanie inwestycji poprawia-
j¹cych jakoœæ leczenia pacjentów.

Niestety sama placówka SP ZOZ Pañstwowy Szpital dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w Rybniku nie znajduje uzasadnienia takiej rozbie¿noœci
wyceny tych samych œwiadczeñ ani w jakoœci œwiadczonych us³ug, ani
w skutecznoœci leczenia, ani w stosowanych metodach terapeutycznych, far-
makologicznych czy te¿ w kwalifikacjach personelu. Szpital ten w niczym nie
odbiega od szpitali województwa mazowieckiego, a nawet niektóre z nich
przewy¿sza w aspektach dotycz¹cych hospitalizacji. Mimo to musi siê bory-
kaæ z problemami finansowymi.

Zmniejszony poziom dofinansowania przek³ada siê z kolei na gorsze wa-
runki leczenia mieszkañców województwa œl¹skiego, ni¿szy poziom wynagro-
dzeñ personelu oraz gorsz¹ kondycjê finansow¹ szpitala.

W zwi¹zku z tym pragnê zwróciæ siê do pani minister zdrowia Ewy Kopacz
z proœb¹ o przeanalizowanie sytuacji SP ZOZ Pañstwowego Szpitala dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Liczê na to, ¿e rozwa¿aj¹c kwestiê
placówki, pani minister bêdzie siê kierowa³a zasadami sprawiedliwoœci i rów-
noœci.

Z powa¿aniem
Antoni Motyczka

Stanowisko

Warszawa, 2009.04.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 mar-

ca 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1480/09, przy którym przes³ano tekst oœwiadczenia
z³o¿onego przez senatora Antoniego Motyczkê podczas 29. posiedzenia Senatu RP
w dniu 19 marca 2009 r., uprzejmie proszê o przed³u¿enie terminu odpowiedzi na ww.
oœwiadczenie do dnia 7 maja 2009 r.
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Uprzejmie informujê, ¿e opóŸnienie w udzieleniu wyczerpuj¹cej odpowiedzi wynika
z koniecznoœci pozyskania pe³nej informacji niezbêdnej do jej przygotowania.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.04.30

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca

2009 r., znak: BPS/DSK-043-1480/09, przy którym przes³ano tekst oœwiadczenia z³o-
¿onego przez senatora Antoniego Motyczkê podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu
19 marca 2009 r., uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zadania z zakresu okreœlania jakoœci i dostêpnoœci oraz analiza kosztów œwiadczeñ
opieki zdrowotnej w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów o udzie-
lanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.) nale¿¹ do kompetencji
Narodowego Funduszu Zdrowia.

W zwi¹zku z powy¿szym w ramach nadzoru sprawowanego nad Narodowym Fun-
duszem Zdrowia Minister Zdrowia wyst¹pi³ do Funduszu z proœb¹ o przedstawienie
stanowiska w przedmiotowej sprawie. Ze stanowiska Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia wynika, ¿e w ramach ustalania jednolitych sposobów realizacji ustawowych
zadañ realizowanych przez oddzia³y wojewódzkie Prezes Funduszu d¹¿y do sukcesyw-
nego wyrównywania poziomu cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w umo-
wach zawieranych ze œwiadczeniodawcami przez poszczególne oddzia³y wojewódzkie.
Nale¿y jednak zdawaæ sobie sprawê, ¿e zrównanie cen we wszystkich rodzajach œwiad-
czeñ bêdzie musia³o potrwaæ wiele lat, o ile bêdzie to mo¿liwe i uzasadnione. Tym nie-
mniej sprowadzanie cen do porównywalnego poziomu pozostaje jednym z wa¿nych
zadañ Funduszu, którego realizacja bêdzie kontynuowana w kolejnych latach.

Odnosz¹c siê do kwestii niskiego poziomu cen w kontrakcie na 2009 rok Szpitala
Psychiatrycznego w Rybniku ze Œl¹skim Oddzia³em Wojewódzkim NFZ, Prezes NFZ
wyjaœni³, ¿e kwestia cen œwiadczeñ w lecznictwie psychiatrycznym by³a przedmiotem
uzgodnieñ ju¿ w pierwszych miesi¹cach ubieg³ego roku. W dniu 14 kwietnia 2008 r.
z inicjatywy Œl¹skiego OW NFZ, podczas trwaj¹cego wówczas postêpowania konkurso-
wego, odby³o siê spotkanie z dyrektorami najwiêkszych œl¹skich szpitali psychiatrycz-
nych, tj.: Centrum Psychiatrii w Katowicach, Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Bia³ej, Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychia-
trycznego im. dra Emila Cyrana w Lubliñcu, SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Tosz-
ku i SP ZOZ Pañstwowego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Ze
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strony Œl¹skiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor
Œl¹skiego OW NFZ, Zastêpca Dyrektora do spraw medycznych, cz³onek zarz¹du Woje-
wództwa Œl¹skiego Pan Mariusz Kleszczewski, cz³onkowie Komisji Konkursowej. Roz-
mowy dotyczy³y zw³aszcza problemów zwi¹zanych z procedur¹ konkursow¹, zmiany
finansowania œwiadczeñ psychiatrycznych w roku 2009 (zmiana jednostki rozliczenio-
wej z osobodni na punkty) oraz zwiêkszenia nak³adów na lecznictwo psychiatryczne.
Ustalono, ¿e w roku 2008 Œl¹ski OW NFZ w ramach posiadanych œrodków finanso-
wych zakupi maksymaln¹ liczbê œwiadczeñ (³ó¿ek w przeliczeniu na osobodni). Nato-
miast w roku 2009 dzia³ania Œl¹skiego OW NFZ bêd¹ ukierunkowane na stopniowy
wzrost cen we wszystkich 36 kontraktowanych produktach w ramach rodzaju: opieka
psychiatryczna i leczenie uzale¿nieñ. Jednak¿e wzrost ceny punktu mia³ byæ uwarun-
kowany wielkoœci¹ przyznanych œrodków finansowych dla przedmiotowego rodzaju na
rok 2009 oraz nie móg³ w znacznym stopniu utrudniæ dostêpnoœci do œwiadczeñ.

Wobec faktu, ¿e od 1 stycznia 2009 r. œrodki na wzrost wynagrodzeñ zosta³y
w³¹czone w cenê punktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przeka-
zaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ (Dz. U.
Nr 149, poz. 1076, z póŸn. zm.), minimalny wskaŸnik wzrostu ceny dla rodzaju: opieka
psychiatryczna i leczenie uzale¿nieñ okreœlono na poziomie ok. 13%. Faktycznie
wzrost ceny za punkt mieœci³ siê w skali od 21,60% (oddzia³/oœrodek leczenia alkoho-
lowych zespo³ów abstynencyjnych) do 150% (izba przyjêæ szpitala – rycza³t dobowy).
Do dnia 30 wrzeœnia 2008 r. Œl¹ski OW NFZ zaproponowa³ œwiadczeniodawcom nowe
plany rzeczowo-finansowe na rok 2009 uwzglêdniaj¹ce przedmiotowe zmiany oraz bio-
r¹c pod uwagê bud¿et na rok 2009 dla rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uza-
le¿nieñ (238 010 tys. z³). W wyniku odwo³ania siê Dyrektora Szpitala w Rybniku od
przedstawionej propozycji w listopadzie 2008 r. zwiêkszono wartoœæ œwiadczeñ na rok
2009 o ok. 2 mln z³. Pozostali œwiadczeniodawcy nie wnosili zastrze¿eñ co do ceny za
punkt. Wzrost wartoœci umowy SP ZOZ Pañstwowego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicz-
nie Chorych w Rybniku na rok 2009, w porównaniu do roku 2008 z uwzglêdnieniem
danych pierwotnych umowy, tj. styczeñ 2008 (wraz ze wzrostem wynagrodzeñ) x 12
miesiêcy, zgodnie z za³o¿eniami przyjêtymi do porównania wzrostu wartoœci planów
wyniós³ 33,76%. Natomiast bior¹c pod uwagê ostateczn¹ wartoœæ kontraktu dla ww.
zak³adu opieki zdrowotnej na rok 2008 wzrost kontraktu w roku 2009 wynosi 18,27%.
W wiêkszoœci produktów kontraktowych w Szpitalu w Rybniku zakupiono liczbê
œwiadczeñ wy¿sz¹, ni¿ wskazywa³oby wykonanie za okres maj – grudzieñ 2008 r.,
ewentualnie równ¹ symulacji wykonania. Wyj¹tek stanowi¹ oddzia³y psychiatryczne
dla chorych somatycznie, gdzie oferta z³o¿ona by³a na mniejsz¹ liczbê ³ó¿ek, na któr¹
œwiadczeniodawca spe³nia³ wymogi w zakresie etatów przeliczeniowych – umowa
w tym zakresie obowi¹zuje od listopada 2008 r.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Jana Olecha

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
We wrzeœniu ubieg³ego roku zapowiedzia³ Pan wszczêcie dzia³añ ma-

j¹cych na celu szybkie rozdysponowanie mienia wchodz¹cego w sk³ad Zaso-
bu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa – g³ównie na rzecz osób chc¹cych
powiêkszyæ swoje gospodarstwa rodzinne. Deklaracjê tê przyj¹³em z du¿ym
zainteresowaniem i oczekiwa³em konkretnych narzêdzi realizacji tej polityki.
Z du¿ym rozczarowaniem obserwujê jednak odmienne w stosunku do tych
deklaracji postêpowanie Agencji Nieruchomoœci Rolnych.

Powszechnie wiadomo o „g³odzie ziemi” w jednym z najbardziej rolni-
czych powiatów województwa zachodniopomorskiego, to jest w powiecie py-
rzyckim. Tymczasem otrzyma³em informacjê o organizowanych przetargach
na sprzeda¿ nieruchomoœci w obrêbie Skrzynka w powiecie pyrzyckim w dro-
dze ustnych przetargów nieograniczonych, z zastrze¿eniem braku mo¿liwoœci
roz³o¿enia nale¿noœci na raty. Powstaje pytanie: dla kogo zorganizowano te
przetargi? Wydaje siê, ¿e nie dla miejscowych rolników.

W zwi¹zku z licznymi w¹tpliwoœciami zwi¹zanymi z organizacj¹ tych
przetargów zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o odpowiedŸ na poni¿sze
nurtuj¹ce mnie pytania.

1. Kto podj¹³ decyzjê o nieorganizowaniu przetargów ograniczonych do
rolników chc¹cych powiêkszyæ swoje gospodarstwa rolne?

2. W jakiej odleg³oœci znajduj¹ siê dzia³ki od miejscowoœci, z których rolni-
cy czêsto zwracaj¹ siê do mnie z problemem braku gruntów na powiêkszanie
gospodarstw (Letnin, Mechowo, Mielêcin, Bylice)?

3. Czy nieruchomoœci by³y wpisane do rejestru nieruchomoœci atrakcyj-
nych prowadzonego przez ANR?

4. Jeœli tak, to czy wycena nieruchomoœci przeprowadzona by³a z uwzglêd-
nieniem mo¿liwoœci alternatywnego ich zagospodarowania?

5. Czy nieruchomoœci s¹siaduj¹ z jeziorami lipiañskimi? Je¿eli tak, to
w jaki sposób?

6. Kto by³ dzier¿awc¹ tych nieruchomoœci?
7. Kiedy zosta³y rozwi¹zane umowy dzier¿awy?
8. Jaka by³a przyczyna rozwi¹zania umów dzier¿awy?
9. Czy nieruchomoœci by³y przedmiotem podzia³ów geodezyjnych? Je¿eli

tak, to w jakim celu podzia³y zosta³y przeprowadzone?
10. Kim s¹ osoby, które naby³y nieruchomoœci?
11. Czy w ostatnim czasie (w ci¹gu ostatniego pó³ roku) na terenie dzia³al-

noœci OT Szczecin organizowane by³y podobne przetargi (przetargi nieograni-
czone na zakup ziemi rolniczej bez mo¿liwoœci roz³o¿enia nale¿noœci na raty)?

Ze wzglêdu na zbli¿aj¹cy siê termin posiedzenia senackiej Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi proszê o mo¿liwie szybkie ustosunkowanie siê do przed-
stawionych pytañ.

Z powa¿aniem
Jan Olech
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OdpowiedŸ

Warszawa, 23 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Jana Olecha z³o¿one podczas

29. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 marca 2009 r., w sprawie
organizowania przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych przetargu nieograniczonego na
sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie Skrzynka, powiat pyrzycki, oznaczo-
nych numerami dzia³ek 81/5, 81/6, 81/7, bez mo¿liwoœci roz³o¿enia nale¿noœci na ra-
ty, po uzyskaniu informacji z Biura Prezesa ANR uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

1. Odnoœnie pytania, kto podejmowa³ decyzje zwi¹zane z przetargami na sprzeda¿
przedmiotowych nieruchomoœci, nale¿y stwierdziæ, i¿ organizatorem przetargu by³ Dy-
rektor Oddzia³u Terenowego Agencji Nieruchomoœci Rolnych w Szczecinie. Czynnoœci
o charakterze materialno-technicznym dokonywane by³y przez pracowników Jedno-
stki Gospodarowania Zasobem w Myœliborzu. Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ wczeœ-
niej, tj. w dniu 23 paŸdziernika odby³ siê przetarg ograniczony na dzier¿awê
krótkoterminow¹ przejêtej do Zasobu od dotychczasowego dzier¿awcy dzia³ki oznaczo-
nej numerem 81/4. W przetargu uczestniczy³y dwie osoby, z których jedna nie podjê³a
licytacji wysokoœci czynszu. Po up³ywie okresu dzier¿awy i podziale nieruchomoœci na
dzia³ki 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, Oddzia³ przeznaczy³ nieruchomoœci do sprzeda¿y.
Zgodnie z treœci¹ Zarz¹dzenia Prezesa Agencji Nieruchomoœci Rolnych nr 43/08 przed-
miotowe nieruchomoœci nie mog³y byæ sprzedane w drodze przetargu ograniczonego ze
wzglêdu na umieszczenie ich w rejestrze gruntów atrakcyjnych prowadzonego przez
Oddzia³. W dniu 7 stycznia 2009 r. zosta³ zorganizowany przetarg nieograniczony.
W przetargach uczestniczy³y dwie osoby, z których jedna by³a zameldowana na terenie
gminy Lipiany.

2. Na pytanie, dotycz¹ce odleg³oœci przedmiotowych dzia³ek od miejscowoœci, z któ-
rych rolnicy zwracaj¹ siê do Pana Senatora z problemem braku gruntów, nale¿y odpo-
wiedzieæ, i¿ nieruchomoœæ oznaczona numerami dzia³ek 81/5, 81/6, 81/7 w obrêbie
Skrzynka po³o¿ona jest w odleg³oœci 15 km od Letnina, 20 km od Miechowa, 7 km od
Mielêcina oraz 9 km od Bylic.

3. W kwestii wpisu powy¿szych dzia³ek do rejestru gruntów atrakcyjnych prowa-
dzonych przez ANR nale¿y stwierdziæ, i¿ przedmiotowe nieruchomoœci by³y wpisane do
ww. rejestru.

4. Odnoœnie pytania dotycz¹cego uwzglêdnienia mo¿liwoœci alternatywnego wyko-
rzystania nieruchomoœci przy ich wycenie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ zgodnie z treœci¹ opera-
tów szacunkowych z wycen przedmiotowych nieruchomoœci rzeczoznawca maj¹tkowy
przy okreœlaniu ich wartoœci uwzglêdni³ szereg czynników maj¹cych wp³yw na ich war-
toœæ rynkow¹. Wycenê przedmiotowych nieruchomoœci przeprowadzono bez uwzglêd-
nienia mo¿liwoœci ich alternatywnego wykorzystania.

5. W kwestii s¹siadowania przedmiotowych dzia³ek z jeziorami lipiañskimi nale¿y
stwierdziæ, i¿ dzia³ka nr 81/5 posiada bezpoœredni dostêp do linii brzegowej jeziora
Skrzynka Du¿a, dzia³ka nr 81/7 posiada niewielki dostêp od strony po³udniowo-wschod-
niej, natomiast dzia³ka nr 81/6 nie posiada dostêpu do jeziora.

6. Odnoœnie pytania o osoby dzier¿awi¹ce przedmiotowe nieruchomoœci nale¿y
wskazaæ, i¿ dzier¿awc¹ dzia³ki nr 81/4 (przed podzia³em) do dnia 31 sierpnia 2007 r.
by³a „Agro-Max” spó³ka z o.o. Nieruchomoœæ ta zosta³a nastêpnie wy³¹czona z umowy
i przeznaczona do przetargu na dzier¿awê krótkoterminow¹. W wyniku przetargu
dzier¿awc¹ zosta³ Pan Les Gondor. W dniu 8 paŸdziernika 2008 r. dzier¿awca wyda³
nieruchomoœæ Agencji.
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7. Na pytanie, kiedy zosta³y rozwi¹zane powy¿sze umowy dzier¿awy nale¿y odpo-
wiedzieæ, i¿ wy³¹czenie dzia³ki nr 81/4 z umowy ze spó³k¹ „Agro-Max” nast¹pi³o na za-
sadzie porozumienia stron. W zwi¹zku z koniecznoœci¹ utrzymania nieruchomoœci
w nale¿ytej kulturze agrarnej i trwaj¹c¹ procedur¹ przygotowania do sprzeda¿y, odby³
siê przetarg nieograniczony na dzier¿awê krótkoterminow¹, w wyniku którego nieru-
chomoœæ zosta³a wydzier¿awiona na okres jednego roku agrotechnicznego. Dzier¿awca
wyda³ nieruchomoœæ w dniu 8 paŸdziernika 2008 r.

8. W odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce rozwi¹zania ww. umów dzier¿awy nale¿y
wskazaæ, i¿ „Agro-Max” spó³ka z o.o. wyrazi³a zgodê na wy³¹czenie dzia³ki nr 81/4
z umowy, natomiast Pan Les Gondor wyda³ Agencji przedmiotow¹ nieruchomoœæ po
umówionym okresie dzier¿awy.

9. Odnoœnie pytania dotycz¹cego podzia³ów geodezyjnych nieruchomoœci, nale¿y
stwierdziæ, i¿ dzia³ka oznaczona numerem 81/4 by³a przedmiotem podzia³u geodezyj-
nego na dzia³ki oznaczone numerami 81/5, 81/6, 81/7, 81/8. Podzia³ ów uwzglêdnia³
aktualne przeznaczenie nieruchomoœci w Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Lipiany. Zgodnie z jego za³o¿eniami dzia³ka 81/8
oprócz zapisów o charakterze rolnym, przeznaczona by³a na cele zwi¹zane z rekreacj¹
i turystyk¹. Pozosta³e dzia³ki przeznaczono na cele rolne.

10. Odnoœnie pytania dotycz¹cego osoby nabywcy nieruchomoœci pragnê poinfor-
mowaæ, i¿ w przetargach organizowanych na sprzeda¿ dzia³ek oznaczonych numerami
81/5, 81/6, 81/7 bra³y udzia³ dwie osoby. Kandydatem na nabywcê ustalony zosta³
Pan Witold Perka.

11. W kwestii organizowania na terenie dzia³alnoœci Oddzia³u Terenowego ANR
w Szczecinie przetargów nieograniczonych na sprzeda¿ ziemi rolniczej bez mo¿liwoœci
roz³o¿enia nale¿noœci na raty, nale¿y udzieliæ odpowiedzi twierdz¹cej. Nale¿y podkreœliæ,
i¿ mo¿liwoœæ nabycia nieruchomoœci z Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa na
zasadach preferencyjnych maj¹ w szczególnoœci rolnicy bior¹cy udzia³ w przetargach
ograniczonych na tworzenie lub powiêkszenie gospodarstwa rolnego oraz rolnicy naby-
waj¹cy dzier¿awione nieruchomoœci na zasadzie pierwszeñstwa.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ w zwi¹zku z w¹tpliwoœciami co do poprawno-
œci procedury przetargowej dotycz¹cej sprzeda¿y nieruchomoœci rolnych po³o¿onych
w Skrzynce, gmina Lipiany, woj. zachodniopomorskie, oraz wnioskiem Dyrektora Od-
dzia³u do Prezesa Agencji Nieruchomoœci Rolnych o uniewa¿nienie przetargów, Zespó³
Kontroli Wewnêtrznej Biura Prezesa ANR wszcz¹³ postêpowanie wyjaœniaj¹ce w tej
sprawie.

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zaniepokojony docieraj¹cymi do mnie sygna³ami na temat w¹tpliwoœci co

do opodatkowania b¹dŸ nieopodatkowania osób fizycznych, które w przy-
sz³oœci uzyskaj¹ œrodki finansowe przyznawane w ramach Dzia³ania 6.2.
Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki”, w kwocie 40 tysiêcy z³ na rozwój
w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpu-
j¹cym oœwiadczeniem senatorskim.

W œwietle wydanego przez Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹ Programem Opera-
cyjnym „Kapita³ Ludzki” komunikatu œrodki finansowe, o których mowa, nie
podlegaj¹ zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, które zosta³o okreœlone w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi bowiem, ¿e zwolnienie
takie obejmuje jedynie dotacje otrzymane z bud¿etu pañstwa lub bud¿etów
samorz¹du terytorialnego.

Z posiadanej przeze mnie wiedzy wynika, ¿e Instytucja Zarz¹dzaj¹ca
Programem Operacyjnym „Kapita³ Ludzki” zwróci³a siê do Pana Ministra
z wnioskiem o wydanie stosownego rozporz¹dzenia, w którym Ministerstwo
Finansów zaniecha³oby poboru podatku dochodowego od przedmiotowych
œrodków finansowych, a tak¿e o wprowadzenie stosownej zmiany w przepi-
sach podatkowych. Z posiadanych przeze mnie obecnie informacji wynika, i¿
Ministerstwo Finansów nie odpowiedzia³o, jakie przyjmuje stanowisko w tym
przedmiocie, a tak¿e jakie zamierza podj¹æ kroki.

Maj¹c to na wzglêdzie, pragnê zwróciæ siê do Pana Ministra z wnioskiem
o podjêcie pozytywnej decyzji oraz o przes³anie wyczerpuj¹cych informacji
dotycz¹cych tematu oœwiadczenia. W szczególnoœci zaœ chodzi mi o to, czy
Ministerstwo Finansów podjê³o te prace, a je¿eli tak, to na jakim aktualnie
etapie one siê znajduj¹.

Proces naboru beneficjentów ju¿ trwa, a brak decyzji mo¿e zatrzymaæ
proces absorpcji funduszy europejskich.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Wicemarsza³ka Senatu Pani Senator Krystyny Bo-

chenek z dnia 25 marca 2009 r. Nr BPS/DSK-043-1482/09, przy którym za³¹czono
oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora W³adys³awa Ortyla podczas 29. posiedzenia
Senatu RP w dniu 19 marca 2009 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodo-
wym œrodków przyznanych podatnikom-uczestnikom projektu w ramach Dzia³ania
6.2 Wsparcie oraz promocja, przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia (PO KL), uprzejmie
wyjaœniam.
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Minister Finansów w dniu 10 kwietnia 2009 r. wyda³ rozporz¹dzenie w sprawie za-
niechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od nie-
których dochodów (przychodów), które opublikowane zosta³o w Dzienniku Ustaw
z dnia 21 kwietnia 2009 r. Nr 62, poz. 509.

Na mocy tego rozporz¹dzenia zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fi-
zycznych i osób prawnych od œrodków przyznanych podatnikom – uczestnikom projek-
tu w ramach Dzia³ania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiêbiorczoœci i samozatrud-
nienia Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki (PO KL) na:

1) rozwój przedsiêbiorczoœci, w tym na cele inwestycyjne, dla uczestników projektu,
którzy w ramach projektu zarejestrowali dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub zarejestro-
wali siê w Krajowym Rejestrze S¹dowym, do wysokoœci 40 tys. z³ lub 20 tys. z³ na
cz³onka spó³dzielni w przypadku spó³dzielni,

2) wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wyp³acanej miesiêcznie przez
okres do 6 lub do 12 miesiêcy od dnia rozpoczêcia (uruchomienia) dzia³alnoœci go-
spodarczej

– stanowi¹cych pomoc de minimis udzielan¹ na warunkach okreœlonych w rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia z 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania
pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki (Dz. U. Nr 90,
poz. 557 i Nr 224, poz. 1484).

Rozporz¹dzenie to wesz³o w ¿ycie z dniem og³oszenia. Zaniechanie poboru podatku
ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 26 maja 2008 r. do
dnia 31 grudnia 2009 r.

Pragnê te¿ poinformowaæ Pana Senatora, ¿e planowane jest zwolnienie przedmioto-
wych dochodów (przychodów) uzyskanych w dalszym okresie poprzez regulacje usta-
wowe. Stosowne zapisy zawarte s¹ w przekazanym do prac sejmowych „Rz¹dowym
projekcie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych” – druk
sejmowy nr 1182. Projektowane przepisy (art. 11 oraz art. 15 projektu ustawy) przewi-
duj¹ zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz po-
datkiem dochodowym od osób prawnych:

– p³atnoœci na realizacjê projektów w ramach programów finansowanych z udzia³em
œrodków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wy³¹cze-
niem p³atnoœci otrzymanych przez wykonawców,

– œrodków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielo-
na w ramach programu finansowanego z udzia³em œrodków europejskich, o któ-
rych mowa w ustawie o finansach publicznych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senator Marii Pañczyk-Pozdziej
i innych senatorów

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Zwracamy siê z proœb¹ o uchylenie dotychczasowego wskazania prze-
biegu autostrady A1 przez teren gminy Bytom. Nowy projekt, proponowany
przez grupê obywatelsk¹ mieszkañców Stolarzowic, zak³ada po³¹czenie wêz-
³ów komunikacyjnych najkrótsz¹ tras¹, bez wyburzeñ, w zgodzie z Natur¹
2000. Jest to trasa omijaj¹ca dzielnicê Stolarzowice, Podobnego zdania jest
Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie, który wyrokiem z dnia
11 marca bie¿¹cego roku uchyli³ decyzjê lokalizacyjn¹ dotycz¹c¹ przeprowa-
dzenia autostrady przez teren gminy Bytom ze szczególnym uwzglêdnieniem
Stolarzowic.

Korzyœci, które mo¿na uzyskaæ, koryguj¹c przebieg autostrady zgodnie
z tymi propozycjami, s¹ nastêpuj¹ce: skrócenie przebiegu o 1 km, to jest
o 10%; wyprostowanie przebiegu, co zwiêkszy bezpieczeñstwo u¿ytkowania
autostrady; zmniejszenie o jedn¹ sztukê liczby du¿ych obiektów in¿ynier-
skich, co uproœci realizacjê budowy i zmniejszy koszty; wprowadzenie auto-
strady poza tereny chronione Natura 2000; zmniejszenie kosztów realizacji
i napiêæ spo³ecznych, co zwi¹zane jest z brakiem koniecznoœci wyburzeñ.

W zwi¹zku z tym prosimy o przeanalizowanie nowego wariantu przebie-
gu trasy A1 i przychylenie siê do propozycji z³o¿onej przez Komitet Obrony
Mieszkañców Stolarzowic oraz Towarzystwo Rozwoju Stolarzowic i Górnik.

Maria Pañczyk-Pozdziej
Antoni Piechniczek
Antoni Motyczka
Zbigniew Meres
S³awomir Kowalski
Piotr Wach
Ryszard Knosala
Krystyna Bochenek
Zbigniew Szaleniec
Rafa³ Muchacki
Andrzej Szewiñski
Andrzej Misio³ek

OdpowiedŸ

Warszawa, 27 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pani Senator Marii Pañczyk-Pozdziej oraz grupy se-

natorów z dnia 19 marca 2009 r., przekazanego przy piœmie z dnia 25 marca 2009 r.,
znak: BPS/DSK-043-1483/09, w sprawie przebiegu autostrady A1 przez teren gminy
Bytom, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Decyzj¹ z dnia 27 wrzeœnia 2005 r. Wojewoda Œl¹ski ustali³ lokalizacjê autostrady
p³atnej A1 na odcinku od Piekar Œl¹skich do Maciejowa w Gliwicach. Nastêpnie Minis-

29. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2009 r. 93



ter Budownictwa utrzyma³ j¹ w mocy. Na decyzjê Ministra Budownictwa wniesione zo-
sta³y skargi do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego z wnioskiem o uchylenie
zaskar¿onej decyzji oraz decyzji Wojewody Œl¹skiego. Wyrokiem z dnia 11 marca 2009 r.
WSA:

1) uchyli³ decyzjê Ministra Budownictwa w czêœci dotycz¹cej przebiegu autostrady
A1 przez dzielnicê Bytomia – Stolarzowice, na odcinku oko³o 4,1 km,

2) w pozosta³ej czêœci skargi oddalono.
Powy¿sze oznacza, i¿ decyzja Wojewody Œl¹skiego nie jest ostateczna, w czêœci do-

tycz¹cej przebiegu autostrady A1 przez dzielnicê Bytomia – Stolarzowice. Aktualnie re-
sort infrastruktury analizuje wp³yw rozstrzygniêcia WSA na realizacjê inwestycji
polegaj¹cej na budowie autostrady A1 w szczególnoœci pod k¹tem zarzutów wskaza-
nych w uzasadnieniu powo³anego wyroku. Efektem tych analiz, podczas których roz-
patrzone zostan¹ wszystkie mo¿liwe scenariusze realizacyjne, bêdzie podjêcie decyzji
w sprawie ewentualnego z³o¿enia skargi kasacyjnej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

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

Szanowny Panie Premierze!
W bia³ostockiej prasie ukaza³y siê informacje o uruchomieniu procedury

odwo³ania komendanta wojewódzkiego Policji w Bia³ymstoku pana Romana
Popowa. Proszê Pana Ministra o odniesienie siê do tej informacji oraz o podanie
ewentualnych przyczyn tej decyzji personalnej, o ile ona rzeczywiœcie za-
padnie.

Poniewa¿ zmiany w tak zwanych s³u¿bach mundurowych nastêpowa³y
i nastêpuj¹ w komendach g³ównych oraz wojewódzkich (i ich odpowiedni-
kach) w zasadzie od momentu powo³ania rz¹du pana premiera Donalda Tus-
ka, proszê o przedstawienie informacji, jak przedstawiaj¹ siê zmiany
w podleg³ych Panu s³u¿bach, stra¿ach i inspektoratach na stanowiskach ich
szefów i zastêpców szczebla krajowego i wojewódzkiego. Ponadto, z uwagi
na specyficzne uregulowania dotycz¹ce statusu prawnego w tych instytu-
cjach, proszê o wskazanie, czy odwo³ane osoby zosta³y „zagospodarowane”
w instytucjach pañstwowych, czy te¿ przesz³y na emeryturê.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 25 marca 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-1484/09)

przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Bohdana Paszkowskie-
go podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 roku w sprawie odwo³a-
nia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bia³ymstoku oraz zmian personalnych
w poszczególnych s³u¿bach mundurowych, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce in-
formacje.

Na wstêpie pragnê zauwa¿yæ, i¿ problematyka powo³ania policjanta na stanowisko
komendanta wojewódzkiego Policji, jak równie¿ odwo³ania z tego stanowiska, uregulo-
wana zosta³a w rozdziale 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j.: Dz. U.
z 2007 roku Nr 43, poz. 277 z póŸn. zm.). Na podstawie art. 6b ust. 1 powo³anej usta-
wy, minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych na wniosek Komendanta G³ównego Po-
licji, z³o¿ony po zasiêgniêciu opinii wojewody, powo³uje i odwo³uje komendanta
wojewódzkiego Policji. Natomiast, w myœl art. 6e ust. 1 wy¿ej wskazanej ustawy, odwo-
³anie ze stanowiska komendanta wojewódzkiego Policji mo¿e nast¹piæ w ka¿dym cza-
sie. Zgodnie z art. 6e ust. 3 ustawy o Policji, policjanta odwo³anego ze stanowiska
komendanta wojewódzkiego Policji przenosi siê do dyspozycji Komendanta G³ównego
Policji. Policjant przez okres 6 miesiêcy ma prawo do uposa¿enia w wysokoœci przys³u-
guj¹cej przed odwo³aniem.

Podstaw¹ do odwo³ania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bia³ymstoku by³
sposób prowadzenia polityki kadrowej w podleg³ych Komendzie Wojewódzkiej Policji
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jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji. Ci¹g³a fluktuacja kadry kierowni-
czej, powo³ywanie na niektóre stanowiska kierownicze w komórkach organizacyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bia³ymstoku i jednostkach podleg³ych, policjantów
o zbyt ma³ym doœwiadczeniu, czy te¿ czêste zmiany na stanowiskach komendantów
powiatowych w województwie podlaskim mog³y wp³ywaæ na zarz¹dzanie jednostkami
Policji oraz stan bezpieczeñstwa w województwie. Dlatego te¿, po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii Wojewody Podlaskiego, Komendant G³ówny Policji wyst¹pi³ z wnioskiem
o odwo³anie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bia³ymstoku.

Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
Komendant G³ówny Policji, komendanci wojewódzcy Policji, a tak¿e komendanci po-
wiatowi (miejscy) Policji s¹ organami uprawnionymi do kszta³towania i realizowania
polityki kadrowej. Wszelkie zmiany na stanowiskach komendantów i ich zastêpców s¹
podawane do publicznej wiadomoœci.

Na podstawie danych uzyskanych z komend g³ównych poszczególnych s³u¿b mun-
durowych, poni¿ej przedstawiam proces fluktuacji kadr na stanowiskach kierowni-
czych (zarz¹dzaj¹cych jednostkami organizacyjnymi) w Policji, Stra¿y Granicznej
i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w okresie dzia³ania rz¹du kierowanego przez Prezesa Ra-
dy Ministrów Pana Donalda Tuska.

POLICJA
Zmiany na stanowisku Komendanta G³ównego Policji:
– 1 osobê zwolniono ze s³u¿by w zwi¹zku z nabyciem uprawnieñ do emerytury.
Zmiany na stanowisku Zastêpcy Komendanta G³ównego Policji:
– 2 osoby zwolniono ze s³u¿by w zwi¹zku z nabyciem uprawnieñ do emerytury.
Zmiany na stanowisku komendanta wojewódzkiego Policji:
– 5 osób przeniesiono na równoleg³e stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji,
– 1 osobê przeniesiono na stanowisko zastêpcy komendanta wojewódzkiego Policji,
– 1 osobê przeniesiono na stanowisko dyrektora biura KGP,
– 1 osobê przeniesiono na stanowisko zastêpcy dyrektora biura KGP,
– 3 osoby zwolniono ze s³u¿by w zwi¹zku z nabyciem uprawnieñ do emerytury,
– 1 osobê przeniesiono do dyspozycji Komendanta G³ównego Policji.
Zmiany na stanowisku zastêpcy komendanta wojewódzkiego Policji:
– 6 osób awansowano na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji,
– 6 osób zwolniono ze s³u¿by w zwi¹zku z nabyciem uprawnieñ do emerytury,
– 1 osobê zwolniono.

STRA¯ GRANICZNA
Zmiany na stanowisku Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej:
– 1 osobê oddelegowano do pracy poza Stra¿¹ Graniczn¹ w Biurze Bezpieczeñstwa

Narodowego.
Zmiany na stanowisku Zastêpcy Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej:
– 1 osobê zwolniono.
Zmiany na stanowisku komendanta oddzia³u Stra¿y Granicznej:
– 1 osobê przeniesiono do pe³nienia funkcji dyrektora zarz¹du KGSG,
– 1 osobê przeniesiono na równoleg³e stanowisko komendanta oddzia³u,
– 1 osobê zwolniono ze s³u¿by w zwi¹zku z nabyciem uprawnieñ do emerytury,
– 1 osobê przeniesiono do dyspozycji Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej.
Zmiany na stanowisku zastêpcy komendanta oddzia³u Stra¿y Granicznej:
– 1 osobê awansowano na stanowisko Zastêpcy Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-

nicznej,
– 2 osoby awansowano na stanowisko komendanta oddzia³u,
– 1 osobê przeniesiono do pe³nienia funkcji zastêpcy dyrektora biura KGSG,
– 2 osoby przeniesiono na równoleg³e stanowisko zastêpcy komendanta oddzia³u,
– 2 osoby przeniesiono do dyspozycji Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej,
– 1 osobê zwolniono ze s³u¿by w zwi¹zku z nabyciem uprawnieñ do emerytury,
– w jednym przypadku stosunek s³u¿bowy wygas³ na skutek œmierci funkcjonariusza.
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PAÑSTWOWA STRA¯ PO¯ARNA
Zmiany na stanowisku Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej:
– 1 osobê zwolniono ze s³u¿by w zwi¹zku z nabyciem uprawnieñ do emerytury.
Zmiany na stanowisku Zastêpcy Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y

Po¿arnej:
– 3 osoby zwolniono ze s³u¿by w zwi¹zku z nabyciem uprawnieñ do emerytury.
Zmiany na stanowisku komendanta wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej:
– 2 osoby awansowano na stanowisko Zastêpcy Komendanta G³ównego PSP,
– 5 osób zwolniono ze s³u¿by w zwi¹zku z nabyciem uprawnieñ do emerytury,
– 2 osoby przeniesiono do dyspozycji komendanta wojewódzkiego PSP.
Zmiany na stanowisku zastêpcy komendanta wojewódzkiego Pañstwowej

Stra¿y Po¿arnej:
– 1 osobê awansowano na stanowisko dyrektora biura KG PSP,
– 2 osoby awansowano na stanowisko komendanta wojewódzkiego PSP,
– 5 osób zwolniono ze s³u¿by w zwi¹zku z nabyciem uprawnieñ do emerytury,
– 1 osobê powo³ano na stanowisko komendanta powiatowego PSP,
– 1 osobê przeniesiono do dyspozycji komendanta wojewódzkiego PSP.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich tygodniach byliœmy œwiadkami bezprecedensowego os³abie-

nia kursu z³otego oraz niestabilnoœci na polskich rynkach finansowych i pa-
pierów wartoœciowych. W mediach pojawi³y siê informacje, i¿ Polska sta³a siê
celem dzia³añ miêdzynarodowych instytucji finansowych, które doprowadzi³y
do powy¿szych zjawisk, co potwierdza³y oœwiadczenia sk³adane przez pra-
cowników banku Goldman Sachs.

Bior¹c to pod uwagê, proszê o wyjaœnienie, jakie w ocenie rz¹du Polski
by³y przyczyny i ewentualnie kto by³ sprawc¹ za³amania siê kursu z³otówki
oraz jakie dzia³ania by³y podejmowane w zwi¹zku z tym przez instytucje
pañstwowe, a tak¿e jak mo¿na siê zabezpieczyæ przed wyst¹pieniem takich
sytuacji w przysz³oœci. Czy z informacji posiadanych przez rz¹d faktycznie
wynika, i¿ polska waluta sta³a siê przedmiotem gry podmiotów sektora finan-
sowego?

Ponadto proszê o wyjaœnienie, jak w przedmiotowym zakresie przebiega
wspó³praca miêdzy Komisj¹ Nadzoru Finansowego, Narodowym Bankiem
Polskim oraz rz¹dem RP.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 kwietnia 2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do pisma Pani Marsza³ek z dnia 25 marca br. (sygn. BPS/DSK-043-

-1485/09) w sprawie oœwiadczenia Senatora Bohdana Paszkowskiego dot. os³abienia
kursu polskiej waluty, które zosta³o skierowane do Ministra Finansów, pragnê przed-
stawiæ nastêpuj¹c¹ informacjê.

Od 12 kwietnia 2000 r. obowi¹zuje w Polsce system p³ynnego kursu walutowego,
który zosta³ wprowadzony na mocy decyzji Rady Ministrów podjêtej na wniosek Rady
Polityki Pieniê¿nej (RPP). Zgodnie z art. 24 ustawy o Narodowym Banku Polskim (NBP),
polski bank centralny realizuje politykê walutow¹ ustalon¹ przez Radê Ministrów
w porozumieniu z RPP, a zasady ustalania kursu z³otego w stosunku do walut obcych
ustala Rada Ministrów w porozumieniu z RPP. W lutym 2003 r., RPP w dokumencie
pt. „Strategia polityki pieniê¿nej po 2003 roku” stwierdzi³a, ¿e do momentu wejœcia do
ERM II powinien byæ utrzymany system p³ynnego kursu walutowego.

W ramach p³ynnego kursu walutowego, kurs z³otego wyznaczany jest wy³¹cznie
przez oddzia³ywanie si³ popytu i poda¿y na rynku walutowym. Do najwa¿niejszych za-
let tego systemu mo¿na zaliczyæ przede wszystkim jego rynkowy charakter oraz fakt, ¿e
zwiêksza on prawdopodobieñstwo unikniêcia kryzysu walutowego, zmniejsza podat-
noœæ gospodarki krajowej na zaburzenia maj¹ce Ÿród³o w innym kraju oraz jest spójny
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z realizowan¹ przez RPP strategi¹ bezpoœredniego celu inflacyjnego, której celem jest
utrzymanie stabilnego poziomu cen. System kursu p³ynnego nie wyklucza prowadze-
nia przez bank centralny interwencji na rynku walutowym, gdyby okaza³o siê to nie-
zbêdne do realizacji celu inflacyjnego.

W ramach tego systemu poziom kursu walutowego kszta³towany jest przez wiele
czynników, zarówno fundamentalnych, jak i niezwi¹zanych bezpoœrednio z oczekiwa-
niami co do rozwoju sytuacji makroekonomicznej, co mo¿e przyczyniaæ siê do du¿ej
zmiennoœci kursu walutowego. Z sytuacj¹ tak¹ mieliœmy do czynienia w ostatnich mie-
si¹cach. Obserwowane w tym okresie os³abienie z³otego by³o zwi¹zane przede wszyst-
kim z oddzia³ywaniem czynników o charakterze globalnym. Zosta³o ono wywo³ane
niestabiln¹ sytuacj¹ na œwiatowych rynkach finansowych, skutkuj¹c¹ wzrostem
awersji do ryzyka i gorszym sentymentem inwestorów do walut naszego regionu.
Wœród czynników krajowych, które oddzia³ywa³y w tym okresie w kierunku os³abienia
z³otego wymienia siê zaœ niepewnoœæ dot. wzrostu gospodarczego w Polsce, rozpoczêcie
cyklu ³agodzenia polityki pieniê¿nej przez RPP oraz nisk¹ p³ynnoœæ na rynku pod ko-
niec 2008 r. przy braku poda¿y walut i koniecznoœci zamykania krótkich pozycji walu-
towych przez inwestorów z powodu coraz wy¿szych poziomów kursu. Zgodnie
z obecnymi prognozami Ministerstwa Finansów w œrednim okresie, po uspokojeniu
nastrojów wœród globalnych inwestorów, z³oty powinien powróciæ do trendu aprecja-
cyjnego wspierany zdrowymi fundamentami polskiej gospodarki, nap³ywem zagranicz-
nych inwestycji bezpoœrednich oraz postêpuj¹cym procesem integracji ze stref¹ euro.

Wobec powy¿szych uwarunkowañ Rz¹d RP podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu
utrzymanie korzystnego wizerunku polskiej gospodarki wœród inwestorów zagranicz-
nych, akcentuj¹ce dobr¹ sytuacjê fundamentaln¹ polskiej gospodarki, wyró¿niaj¹c¹ j¹
pozytywnie na tle innych gospodarek wschodz¹cych. Celowi temu s³u¿y utrzymanie
pod kontrol¹ poziomu deficytu bud¿etowego w 2009 r. mimo postêpuj¹cego spowolnie-
nia gospodarczego w kraju.

Rz¹d nie ma kompetencji do bezpoœredniego oddzia³ywania na kurs z³otego. Le¿y
ona w gestii banku centralnego, który mo¿e dokonywaæ interwencji na polskim rynku
walutowym, co stanowi jeden z instrumentów polityki pieniê¿nej NBP. Bank centralny
posiada w³aœciwe instrumentarium i zasoby, które – przy wskazanych powy¿ej zastrze-
¿eniach dotycz¹cych realizacji celu inflacyjnego – mog¹ zostaæ wykorzystane do wp³y-
wania na poziom kursu z³otego. W kontekœcie powy¿szego warto dodaæ, ¿e Prezes NBP
– odnosz¹c siê do faktu, ¿e od pocz¹tku bie¿¹cego roku waluty krajów œrodkowoeuro-
pejskich, w tym polski z³oty, os³abi³y siê znacz¹co wobec euro – stwierdzi³ w oœwiadcze-
niu z 23 lutego 2009 r., i¿ w ocenie NBP sytuacja makroekonomiczna Polski nie
uzasadnia takiej skali os³abienia kursu z³otego jak by³a obserwowana w ostatnim cza-
sie. Prezes NBP doda³, ¿e polski bank centralny mo¿e podj¹æ dzia³ania w celu unikniê-
cia niekorzystnego oddzia³ywania wahañ kursowych na gospodarkê (a ponadto
intensyfikacja wymiany informacji i koordynacja dzia³añ pomiêdzy bankami central-
nymi Europy Œrodkowo-Wschodniej mo¿e sprzyjaæ ich skutecznoœci).

W zwi¹zku z powy¿szym, a tak¿e bior¹c pod uwagê fakt, ¿e do zadañ Ministerstwa
Finansów nie nale¿y dokonywanie interwencji na rynku walutowym, pragnê podkreœ-
liæ, i¿ Ministerstwo Finansów nie przeprowadza³o, nie przeprowadza i nie zamierza
przeprowadzaæ takich interwencji. Jeœli zaœ chodzi o dzia³ania podjête przez Minister-
stwo Finansów w lutym 2009 r. (polegaj¹ce na przeprowadzeniu standardowej operacji
wymiany czêœci œrodków europejskich na rynku za poœrednictwem Banku Gospodar-
stwa Krajowego), to nie powinny byæ one traktowane jako interwencja na rynku walu-
towym. Transakcje te by³y zwi¹zane z wymian¹ walut pochodz¹cych ze œrodków Unii
Europejskiej, które w zwi¹zku z obecnoœci¹ Polski w UE wp³ywaj¹ regularnie na ra-
chunki Ministerstwa Finansów. Wp³yw œrodków unijnych powoduje, ¿e Ministerstwo
Finansów ma dwie mo¿liwoœci ich wymiany na z³ote:

– w NBP, co by³o praktykowane do tej pory (m.in. w zwi¹zku z procesem aprecjacji
z³otego);

– na rynku walutowym, co stwarza mo¿liwoœæ uzyskania korzystniejszego kursu
i wp³ywa na stabilizacjê kursu z³otego, przy du¿ej zmiennoœci rynku walutowego.

29. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2009 r. 99



Wartoœæ euro sprzedawanych przez MF na rynku walutowym jest wypadkow¹ kwot
otrzymanych i nap³ywaj¹cych z UE oraz bie¿¹cej sytuacji rynkowej. Oznacza to, ¿e
w krótkim horyzoncie czasowym nie jest zdeterminowana skala wymiany walut, jak te¿
termin i kurs wymiany. Elementy te uzale¿nione s¹ od kszta³towania siê aktualnej sy-
tuacji na rynku walutowym i za³o¿enia stabilizuj¹cego wp³ywu na rynek operacji wy-
miany walut. W d³ugim horyzoncie czasowym poziom wymiany ograniczony jest skal¹
œrodków walutowych bêd¹cych w dyspozycji MF.

Generalnie, jeœli chodzi o wspó³pracê pomiêdzy Ministerstwem Finansów, Narodo-
wym Bankiem Polskim i Komisj¹ Nadzoru Finansowego, to od pocz¹tku 2008 r. ma
miejsce bardzo uwa¿ne wspólne monitorowanie sytuacji na krajowym i miêdzynarodo-
wych rynkach finansowych. Ministerstwo Finansów czyni to we wspó³pracy z wymie-
nionymi instytucjami (tworz¹cymi tzw. sieæ bezpieczeñstwa finansowego) przede
wszystkim na forum Komitetu Stabilnoœci Finansowej, w sk³ad którego wchodz¹ Mini-
ster Finansów (jako Przewodnicz¹cy), Prezes NBP i Przewodnicz¹cy KNF. Komitet Sta-
bilnoœci Finansowej dokonuje bie¿¹cej oceny sytuacji w krajowym systemie finanso-
wym i na rynkach miêdzynarodowych; ponadto w ramach Komitetu na bie¿¹co doko-
nywana jest wymiana informacji pomiêdzy Ministerstwem Finansów, Narodowym
Bankiem Polskim i Komisj¹ Nadzoru Finansowego. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach w posiedzeniach Komitetu mog¹ braæ udzia³, z g³osem doradczym, przedsta-
wiciele innych instytucji dzia³aj¹cych na rzecz utrzymania stabilnoœci krajowego
systemu finansowego. Cz³onkowie Komitetu spotykaj¹ siê tak¿e z prezesami krajo-
wych banków i przedstawicielami sektora bankowego (spotkanie takie mia³o miejsce
w dniu 13 paŸdziernika 2008 r.). Ostatnim przyk³adem wspó³pracy MF–NBP–KNF jest
spotkanie w³adz Narodowego Banku Polskiego z prezesami banków komercyjnych przy
udziale wiceministra finansów i zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji Nadzoru Finanso-
wego, które odby³o siê w dniu 20 kwietnia 2009 r. Jego celem by³a inauguracja prac
nad zaproponowanym przez NBP „Paktem na Rzecz Rozwoju Akcji Kredytowej” (odno-
sz¹cym siê zarówno do kredytów w z³otych, jak i kredytów walutowych, które mog¹ byæ
nara¿one na znaczne ryzyko kursowe, jak pokaza³a sytuacja na rynku walutowym
w ostatnich miesi¹cach).

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Dominik Radziwi³³
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z proœb¹ o informacjê, jak przedstawia siê polityka pañstwa

w zakresie przewozów towarowych w naszym kraju.
Pytanie to wi¹¿e siê z wyjaœnieniem nowej polityki spó³ki PKP Cargo SA,

spó³ki z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa, która zaskoczy³a od-
st¹pieniem od udzielenia zlecenia na remont i modernizacjê swojego taboru.
Uderzy³o to w wieloletnich zleceniobiorców tych robót, takich jak Zak³ady Na-
prawcze Taboru Kolejowego SA w £apach, jedynego du¿ego przedsiêbior-
stwa w tej podbia³ostockiej miejscowoœci. Dotychczasowe zlecenia PKP Cargo
stanowi³y zdecydowan¹ wiêkszoœæ robót wykonywanych przez ZNTK w £a-
pach. Obecnie zak³ad ten, zatrudniaj¹cy oko³o oœmiuset osób, staje przed
widmem upadku.

Bior¹c powy¿sze okolicznoœci pod uwagê, proszê o wyjaœnienie nowej po-
lityki spó³ki PKP Cargo. Proszê równie¿ o pomoc dla firmy ZNTK w £apach,
zw³aszcza ¿e jest to ostatni du¿y zak³ad w tym mieœcie po ubieg³orocznej lik-
widacji cukrowni, dokonanej na skutek realizacji decyzji dostosowuj¹cej iloœæ
produkcji cukru w Polsce do limitów w UE.

Ponadto proszê o przedstawienie dotychczasowych efektów dzia³añ re-
strukturyzacyjnych dotycz¹cych kolei pañstwowych oraz dalszych zamia-
rów rz¹du w tym zakresie.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 27 kwietnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Bohdana Paszkowskiego, przes³ane

przy piœmie BPS/DSK-043-1486/09 z dnia 25 marca 2009 r., z³o¿one podczas 29. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 r. w sprawie zaprzestania przez PKP Cargo
SA udzielania zleceñ na naprawy taboru kolejowego zak³adom naprawczym taboru ko-
lejowego, przedstawienia dotychczasowych efektów dzia³añ restrukturyzacyjnych do-
tycz¹cych kolei oraz zamiarów Rz¹du w tym zakresie, uprzejmie informujê, co
nastêpuje.

Liczba napraw i modernizacji wagonów zlecanych do wykonania przez PKP Cargo
SA uzale¿niona jest od wielkoœci realizowanych przez Spó³kê przewozów i zapotrzebo-
wania klientów na okreœlone typy wagonów.

Ze wzglêdu na obecn¹ sytuacjê gospodarcz¹ nast¹pi³ spadek przewozu towarów,
w szczególnoœci transportem kolejowym, wykonywany tak¿e przez PKP Cargo SA. Spo-
wodowa³o to znaczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Spó³ki. W Spó³ce przygotowa-
ny zosta³ program naprawczy, w którym przyjêto szereg dzia³añ ograniczaj¹cych koszty
funkcjonowania, w tym koszty zwi¹zane z remontami wagonów w systemie zleconym.
Z informacji Zarz¹du PKP Cargo SA wynika, i¿ Spó³ka w swym planie na 2009 r. prze-
widuje maksymalne wykorzystanie mo¿liwoœci techniczno-organizacyjnych do realiza-

29. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2009 r. 101



cji zadañ utrzymania taboru we w³asnych jednostkach organizacyjnych. Nie przes¹dza
to jednak o ca³kowitym odejœciu od zlecania napraw firmom zewnêtrznym. Jak wynika
z uzyskanych od Zarz¹du PKP Cargo SA informacji, w 2009 r. planowane jest zlecanie
czêœci zadañ z zakresu inwestycji w obszarze lokomotyw podmiotom zewnêtrznym.
Tak¿e czêœæ prac, których Spó³ka nie jest w stanie sama wykonaæ ze wzglêdu na koniecz-
noœæ posiadania specjalistycznego wyposa¿enia zaplecza, bêdzie mog³a byæ nadal
zlecana podmiotom zewnêtrznym.

PKP CARGO SA bêd¹c spó³k¹ prawa handlowego, dzia³a jako samodzielny podmiot
gospodarczy i wszelkie decyzje w zakresie bie¿¹cego ni¹ zarz¹dzania, w tym równie¿
prowadzenia polityki zamówieñ na modernizacjê i naprawy wagonów kolejowych, le¿¹
w kompetencjach Zarz¹du tej Spó³ki. Kwestia zwiêkszenia liczby napraw taboru kole-
jowego przez przewoŸników kolejowych w Zak³adach Naprawczych Taboru Kolejowego
SA w £apach nie znajduje siê w kompetencjach organów administracji pañstwowej.

Odnoœnie dotychczasowych dzia³añ restrukturyzacyjnych dotycz¹cych transportu
kolejowego, uprzejmie informujê, ¿e realizowane s¹ cele zawarte w „Strategii dla trans-
portu kolejowego do roku 2013”. Na jej podstawie oraz na podstawie ustawy z dnia
25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” (Dz. U. Nr 97, poz. 624)
w roku ubieg³ym dokonane zosta³o odd³u¿enie i usamorz¹dowienie pasa¿erskich re-
gionalnych przewozów kolejowych poprzez objêcie przez samorz¹dy województw udzia-
³ów spó³ki PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

W zawartym Porozumieniu miêdzy Ministrem Infrastruktury a Marsza³kami Woje-
wództw zagwarantowano, ¿e samorz¹dy bêd¹ dysponowa³y znacznymi œrodkami na za-
kup, modernizacjê i naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych do
przewozów pasa¿erskich wykonywanych na podstawie umów o œwiadczenie us³ug
publicznych, które w perspektywie kilku lat przyczyni¹ siê do rozwoju spó³ki. Ponadto,
od 2010 r. dodatkowym Ÿród³em finansowania kolejowych przewozów regionalnych bê-
d¹ wiêksze udzia³y samorz¹dów województw we wp³ywach z podatku dochodowego od
osób prawnych (CIT) z 14,0% do 14,75%.

W marcu 2009 r. Rada Ministrów przyjê³a projekt ustawy o zmianie ustawy o auto-
stradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejo-
wym, ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego oraz ustawy o trans-
porcie kolejowym. Projekt ten jest obecnie procedowany w Sejmie RP.

Innym obszarem dzia³ania Rz¹du, wskazanym w „Strategii dla transportu kolejowe-
go do roku 2013”, jest rozwój kolei du¿ych prêdkoœci. W dniu 19 grudnia 2008 r. Rada
Ministrów podjê³a uchwa³ê w sprawie przyjêcia strategii ponadregionalnej „Program
budowy i uruchomienia przewozów kolejami du¿ych prêdkoœci w Polsce”. Zatwierdzo-
ny dokument stanowi podstawê dla PKP PLK SA do og³oszenia przetargu na wybór wy-
konawcy Studium Wykonalnoœci budowy nowej linii kolejowej du¿ych prêdkoœci.

Dokonane zosta³y tak¿e zmiany w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym umo¿liwiaj¹ce szybsze i sprawniejsze prowadzenie inwestycji na liniach ko-
lejowych. Nowelizacja tej ustawy wesz³a w ¿ycie 22 stycznia 2009 r.

G³ównymi priorytetami w zakresie transportu kolejowego w najbli¿szym czasie bê-
d¹ dzia³ania ukierunkowane miêdzy innymi na ostateczne wyposa¿enie spó³ek Grupy
PKP w maj¹tek niezbêdny do prowadzenia podstawowej dzia³alnoœci oraz sp³atê zad³u-
¿enia PKP wynikaj¹cego z wczeœniejszych zobowi¹zañ kredytowych wykorzystanych
na restrukturyzacjê spó³ki.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z informacjami medialnymi o opóŸnieniach wystêpuj¹cych

w realizacji rz¹dowego programu budowy i modernizacji dróg krajowych i au-
tostrad proszê o informacje, czy harmonogram prac w tym zakresie doty-
cz¹cych dróg w województwie podlaskim jest realizowany terminowo
i zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, zw³aszcza w odniesieniu do modernizacji
drogi S8 i S19.

Ponadto z uwagi na publikowane w lokalnej prasie, ukazuj¹cej siê w Bia-
³ymstoku, wiadomoœci o nowych koncepcjach budowy obwodnicy Augusto-
wa, proszê o przedstawienie danych dotycz¹cych tej sprawy, przewidy-
wanego harmonogramu przygotowania terenu i budowy tej obwodnicy oraz
ich wp³ywu na realizacjê prac na innych odcinkach drogi S8 w województwie
podlaskim.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

Warszawa, 23 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do oœwiadczeñ Pana Senatora Bohdana Paszkowskiego z dnia

19 marca 2009 r., przekazanych przy piœmie BPS/DSK-043-1486/09 z dnia 25 marca
2009 r., w sprawie inwestycji drogowych w województwie podlaskim oraz budowy ob-
wodnicy Augustowa, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Zgodnie z programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012, w wojewódz-
twie podlaskim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje nastêpuj¹ce
inwestycje drogowe:

1. Przebudowa drogi S-8 Bia³ystok – gr. Pañstwa,
2. Przebudowa drogi S-8 Wyszków – Bia³ystok,
3. Przebudowa drogi S-19 Bia³ystok – Miêdzyrzec Podlaski,
4. Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze nr 61,
5. Budowa obwodnicy Barg³owa Koœcielnego na drodze nr 61,
6. Budowa obwodnicy Stawiski na drodze nr 61,
7. Przebudowa drogi nr 8 Bia³ystok – Katarynka – Przewalanka.
Przy za³o¿eniu, ¿e wszystkie decyzje administracyjne niezbêdne do rozpoczêcia ro-

bót budowlanych zostan¹ wydane w terminach oraz dla realizacji powy¿szych zadañ
zostan¹ zabezpieczone odpowiednie œrodki finansowe, resort infrastruktury nie prze-
widuje opóŸnieñ w realizacji postulowanych przez Pana Senatora inwestycji.

Odpowiadaj¹c na drugie pytanie wyjaœniam, i¿ w dniu 24 marca br. Generalny Dy-
rektor Dróg Krajowych i Autostrad z³o¿y³ wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
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Œrodowiska o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji po-
legaj¹cej na budowie obwodnicy Augustowa. Decyzja ta wydawana jest na mocy usta-
wy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania
na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). W oparciu o wyniki ekspertyzy
opracowanej przez firmê DHV we wniosku zarekomendowano wariant III przebiegaj¹cy
w pobli¿u miejscowoœci Raczki.

Informujê, i¿ obecnie rozpoczête zostan¹ procedury wy³onienia wykonawcy doku-
mentacji technicznej dla tej inwestycji. Przewiduje siê, i¿ decyzja o zezwoleniu na reali-
zacjê inwestycji drogowej mo¿liwa bêdzie do uzyskania ju¿ w 2011 r. Dopiero na tym
etapie okreœlona zostanie dok³adna liczba dzia³ek niezbêdnych do pozyskania pod rea-
lizacjê ww. inwestycji. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej
w 2011 r. umo¿liwi rozpoczêcie robót budowlanych ju¿ w 2012 roku.

Z powa¿aniem

Rados³aw Stêpieñ
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na przestrzeni ostatnich stuleci granice Rzeczypospolitej uleg³y wielokrot-

nie zmianom, w szczególnoœci dotyczy³o to ziem wschodnich. Na terenach
tych pozosta³o wiele bezcennych obiektów architektonicznych, cmentarzy,
pomników i innych materialnych œladów kultury polskiej. Rozsiane s¹ one
w granicach obecnej Republiki Litewskiej, Bia³oruskiej i Ukraiñskiej oraz Fe-
deracji Rosyjskiej.

Proszê o informacjê, jakie dzia³ania by³y i s¹ podejmowane, aby to kultu-
rowe dziedzictwo Rzeczypospolitej by³o zachowane, a tam gdzie jego stan
wymaga renowacji przywrócone do w³aœciwego stanu. Czy w tym zakresie
pañstwo polskie ma opracowany program oraz porozumienie z pañstwami,
na których terytorium znajduj¹ siê obecnie te obiekty? Proszê równie¿
o wskazanie, czy w tym zakresie wspó³dzia³a siê z naszymi rodakami miesz-
kaj¹cymi na tych terenach i czy ta wspó³praca ma charakter instytucjonalny,
czy incydentalny?

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na Oœwiadczenie Pana Senatora Bohdana Paszkowskiego, z³o¿one

podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dn. 19 marca br. (pismo nr BPS/DSK-043-
-1487/09 z dn. 25 marca br.), dotycz¹ce ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego
poza Krajem, proszê przyj¹æ zapewnienie, ze sprawa ta stanowi jedn¹ z najistotniej-
szych powinnoœci Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W obszarze szeroko pojmowanej ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym
poza granicami Rzeczypospolitej, do zadañ Ministra nale¿¹ w szczególnoœci: wykony-
wanie, w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, umów miêdzynarodo-
wych, których stron¹ jest Rzeczpospolita Polska, w zakresie ochrony polskiego
dziedzictwa kulturalnego za granic¹; prowadzenie ewidencji ruchomych i nierucho-
mych dóbr kultury zwi¹zanych z Polsk¹, a znajduj¹cych siê za granic¹ w wyniku gra-
bie¿y wojennych, zmian w przynale¿noœci pañstwowej niektórych terytoriów oraz
nielegalnego wywozu; gromadzenie danych dotycz¹cych okolicznoœci utraty rucho-
mych dóbr kultury i mo¿liwoœci ich restytucji; organizowanie poszukiwañ utraco-
nych dóbr kultury polskiej za granic¹ i podejmowanie dzia³añ restytucyjnych;
dokumentowanie poloników o szczególnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kul-
turalnego; organizowanie i udzielanie pomocy w celu zabezpieczenia i konserwacji
dóbr kultury oraz upamiêtnienia wybitnych osób lub zdarzeñ historycznych zwi¹za-
nych z polskim dziedzictwem kulturalnym za granic¹; promowanie badañ nauko-
wych nad polskim dziedzictwem kulturalnym za granic¹; informacja i propagowanie
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wiedzy o polskim dziedzictwie kulturalnym za granic¹ przez publikacje, wystawy
i œrodki masowego przekazu; wspó³dzia³anie z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Pañ-
stwowych w zakresie ochrony i restytucji polskich zasobów archiwalnych za granic¹;
opieka i pomoc organizacjom i instytucjom, polonijnym i emigracyjnym prowa-
dz¹cym dzia³alnoœæ w zakresie nauki, kultury i ochrony polskiego dziedzictwa kultu-
rowego za granic¹, wspieranie muzeów, bibliotek i archiwów.

Planowanie powy¿szych przedsiêwziêæ mo¿liwe jest dziêki przeznaczeniu zna-
cz¹cych œrodków finansowych i jednoczesnym wdro¿eniu rozwi¹zañ systemowych.
Od roku 2006, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Dziedzic- two kulturowe” funkcjonuje Priorytet 3: „Ochrona dziedzictwa narodowego
poza granicami kraju”. W intencji Ministra, priorytet ów powinien zapewniæ finanso-
wanie i dofinansowywanie gros inicjatyw. W celu zapewnienia w³aœciwej koordynacji
przedsiêwziêæ zwi¹zanych z ochron¹ polskiego dziedzictwa kulturowego za granic¹
w Ministerstwie dzia³a Departament Dziedzictwa Kulturowego.

Miejsce szczególne w polityce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje
problematyka ochrony spuœcizny kulturowej na obszarach tzw. Kresów Wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej: skuteczne wsparcie projektów jej rewaloryzacji po dekadach
systematycznej degradacji, a w uzasadnionych wypadkach – podejmowanie inicjatyw
restytucyjnych.

Terminem „polskie dziedzictwo kulturowe na Wschodzie” obj¹æ mo¿na kilka zró¿ni-
cowanych kategorii dóbr kultury, znajduj¹cych siê obecnie w archiwach, bibliotekach
i muzeach za wschodni¹ granic¹ Rzeczypospolitej. Nale¿¹ do nich obiekty: zagrabione
przez carsk¹ Rosjê w okresie zaborów, których nie uda³o siê odzyskaæ w wyniku prac
Komisji Mieszanych Reewakuacyjnej i Specjalnej po Traktacie Ryskim (1921 r.); utra-
cone w wyniku przesuniêcia granic w 1945 r.; zagrabione przez ZSRR na terenie Polski
(w jej obecnych granicach) podczas i w wyniku drugiej wojny œwiatowej; zrabowane
przez Niemców w okupowanej Polsce (w jej granicach z 1939 r.), a nastêpnie przejête
i wywiezione przez Sowietów; osobn¹ grupê stanowi¹ zabytki nieruchome (wraz z wy-
posa¿eniem), pozosta³e za wschodnimi granicami pañstwa polskiego w wyniku zmian
granic w 1921 i 1945 r.

W latach dziewiêædziesi¹tych wypracowana zosta³a baza prawna umo¿liwiaj¹ca
wspó³pracê w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego z pañstwami powsta³ymi po
rozpadzie Zwi¹zku Sowieckiego (Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rz¹dem Republiki £otewskiej o wspó³pracy kulturalno-edukacyjnej z 23 marca 2006 r.;
Porozumienie miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Bia³oruœ
o wspó³pracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturalnego z 25 marca 1995 r.; Poro-
zumienie madzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Ukrainy o wspó³pracy
w dziedzinie ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych
podczas II wojny œwiatowej z 25 czerwca 1996 r.; Umowa miedzy Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Litewskiej o wspó³pracy Pe³nomocników Rz¹dów
w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego z 16 grudnia 1999 r.; Porozumienie
o wspó³pracy w dziedzinie ujawniania i zwrotu dóbr kultury przemieszczonych na ob-
szar drugiego Pañstwa miedzy Pe³nomocnikiem Rz¹du do Spraw Polskiego Dziedzictwa
Kulturalnego za Granic¹ a Pe³nomocnikiem Rz¹du Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospo-
litej Polskiej do Spraw Dziedzictwa Kulturalno-Historycznego, cz³onkiem Pañstwowej
Komisji do Spraw Restytucji Dóbr Kultury z18 maja 1994 r.).

Nale¿y wskazaæ, i¿ nowe instrumenty prawne i finansowe umo¿liwiaj¹ce realizacjê
wspólnych projektów – w pierwszym rzêdzie z partnerami litewskimi i ³otewskimi – po-
jawi³y siê wraz z przyst¹pieniem Polski, Litwy i £otwy do Wspólnoty Europejskiej. Rów-
nolegle sformu³owanie Europejskiej Polityki S¹siedztwa stworzy³o dodatkowy mecha-
nizm wspó³pracy z pañstwami s¹siaduj¹cymi z Uni¹ Europejsk¹ (przede wszystkim
z Ukrain¹), równie¿ w zakresie ochrony dóbr kultury.

Umowy i porozumienia dwustronne zapewniaj¹ umocowanie prawne komisjom
mieszanym, stanowi¹cym zasadnicze fora wspó³pracy z partnerami bia³oruskimi, li-
tewskimi, rosyjskimi i ukraiñskimi. Komisje obejmuj¹ swoj¹ w³aœciwoœci¹ problema-
tykê ochrony dziedzictwa kulturowego (okreœlanego zazwyczaj terminem „wspólnego
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dziedzictwa”) oraz zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych
podczas drugiej wojny œwiatowej.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kompleksow¹ rejestracjê
i dokumentacjê zabytków kultury polskiej i z Polsk¹ zwi¹zanych (w tym cmentarzy i za-
bytków sepulkralnych), znajduj¹cych siê za wschodni¹ granic¹. Dwukierunkowa ewi-
dencja obiektów ma na celu w pierwszej kolejnoœci odtworzenie stanu posiadania
z 1939 r. oraz ich obecnego miejsca przechowywania, b¹dŸ stanu zachowania. W dal-
szej kolejnoœci prace dokumentacyjne obejmuj¹ obszar historycznej Rzeczypospolitej
w jej granicach z 1772 r.

Pozyskiwaniu informacji o zabytkach polskiego dziedzictwa kulturowego s³u¿¹
kwerendy: archiwalne, biblioteczne i ikonograficzne oraz inwentaryzacje w terenie.
Materia³y uzyskiwane s¹ dziêki wspó³pracy z instytucjami i osobami prywatnymi
(w kraju i za granic¹). Obecnie w kartotece Departamentu Dziedzictwa Kulturowego fi-
guruje przesz³o 35 tysiêcy kart inwentaryzacyjnych zabytków, 30 tysiêcy zdjêæ i ró¿no-
rodnych materia³ów ikonograficznych. Gromadzone s¹ kopie archiwaliów, specjalis-
tyczne ekspertyzy i opracowania (z zakresu historii, historii sztuki, muzealnictwa) oraz
dokumentacje konserwatorskie (m.in. opinie, wytyczne, programy i kosztorysy prac).

Od 1992 r. szef resortu kultury dofinansowuje konkretne projekty prac inwentary-
zacyjnych na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Badania terenowe uzu-
pe³niane s¹ przez kwerendy archiwalne w kraju i za granic¹. Wyniki prowadzonych
prac s¹ sukcesywnie publikowane m.in. przez Miêdzynarodowe Centrum Kultury
w Krakowie w serii Materia³y do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich
Dawnej Rzeczypospolitej, red. nauk. J.K. Ostrowski, cz. I: Koœcio³y i klasztory rzymskoka-
tolickie dawnego województwa ruskiego, T. 1–16, Kraków 1993–2008; cz. II: Koœcio³y
i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego, red. nauk.
M. Ka³amajska-Saeed, T. 1–2, Kraków 2003–2006; cz. III: Koœcio³y i klasztory rzymsko-
katolickie dawnego województwa wileñskiego, red. nauk. M. Ka³amajska-Saeed,
T. 1–2, Kraków 2005–2008 (planowana jest edycja kolejnych tomów serii).

Równolegle prowadzona jest inwentaryzacja cmentarzy cywilnych i zachowanych
na nich zabytków sepulkralnych, równie¿ finansowana ze œrodków Ministra. Akcja in-
wentaryzacyjna zabytków sepulkralnych prowadzona przez instytucje i osoby prywat-
ne, a finansowo wspierana przez Ministra, obejmuje wybrane miejscowoœci m.in. na
Bia³orusi, Litwie, £otwie i Ukrainie oraz w Mo³dowie, a od 2008 r. równie¿ na terenie
Gruzji. £¹czna liczba zgromadzonych w Departamencie kart inwentaryzacyjnych na-
grobków polskich przekracza 35 tysiêcy sztuk.

Departament Dziedzictwa Kulturowego koordynuje równie¿ prace inwentaryza-
cyjno-dokumentacyjne zbiorów polskich, przechowywanych obecnie w muzeach
Ukrainy (Lwów, Kijów, £uck). Materia³y pozyskane w trakcie kwerend badawczych, re-
alizowanych wspólnie z pracownikami ukraiñskich muzeów, s¹ sukcesywnie publiko-
wane (w formie dwujêzycznych katalogów) w serii wydawniczej „Poza Krajem”.

Od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych XX w. Minister w³aœciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego uczestniczy w finansowaniu – w g³ównej mierze za
poœrednictwem polskich organizacji pozarz¹dowych – prac konserwatorskich i/lub
remontowo-budowlanych, prowadzonych przez polskich specjalistów w wybranych,
szczególnie cennych obiektach zabytkowych na terytorium Bia³orusi, Litwy, £otwy,
Rosji i Ukrainy.

Ze œrodków Ministra dofinansowane lub sfinansowane w ca³oœci zosta³y prace kon-
serwatorskie i remontowe w nastêpuj¹cych zabytkowych obiektach sakralnych na
Bia³orusi: w Brzeœciu, Grodnie (katedra i koœció³ pobrygidkowski), Gudohaju, Holsza-
nach, Iszko³dzi, Iwieñcu, Kiemieliszkach, Kosowie Poleskim, Krzemienicy, £owczycach
(meczet tatarski), £yskowie, Mœcis³awiu, Nieœwie¿u, Nowogródku, Oszmianie, Rosi,
Ró¿anej, S³onimiu (koœció³ pobernardyñski), Strubnicy, Surwiliszkach, Wo³o¿ynie
i Wo³pie. Dofinansowano równie¿ zabezpieczenie ruin zamków w Krewie i Nowogródku.

Na Ukrainie Minister anga¿owa³ siê finansowo w prace konserwatorskie i remonto-
we w poni¿szych zabytkowych obiektach architektury sakralnej w: Berdyczowie,
Bo³szowcach, Bóbrce, Brac³awiu, Brze¿anach, Brzozdowcach, Busku, Czerniowcach,
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D¹browicy, Dobromilu, Drohobyczu, Dunajowie, Glinianach, Ho³obach, Ka³uszu, Ka-
mieñcu Podolskim (katedra ³aciñska i koœció³ podominikañski), Ko³omyi, Kowlu, Ku-
tach, we Lwowie (katedra ³aciñska, katedra ormiañska, koœció³ franciszkañski, pa³ac
Arcybiskupów £aciñskich, Cmentarz £yczakowski, d. Biblioteka Baworowskich), Lu-
bomlu, £opatynie, £ucku (katedra), Mikuliñcach, Nowym Mieœcie, O³yce, Podhorcach
(zamek), Rohatynie, Rudkach, Skolem, Stryju (figura Matki Boskiej), Œwir¿u (p³yta na-
grobna Gabriela Œwirskiego), Zas³awiu, Zaturcach, Zbara¿u i ¯ó³kwi (dawna kolegiata,
koœció³ podominikañski, zamek).

MKiDN wspó³finansowa³ prace konserwatorskie i remontowe w obiektach pol-
skiego dziedzictwa kulturowego na Litwie: koœcio³ach w: Skorbucianach, Szy³anach
i Turgielach oraz we dworze w Poszeszuwiu. We wspó³pracy ze stron¹ litewsk¹ rozpo-
czêto badania nad stanem zachowania za³o¿enia pa³acowo-parkowego Tyszkiewicz-
ów w Zatroczu (Uñutrakis). Dotychczas okreœlono kierunki dalszej wspó³pracy;
projekt zaowocowa³ podpisaniem umów o wspó³pracy zespo³u pa³acowo-parkowego
w Zatroczu z Muzeum-Pa³acem w Wilanowie i Krajowym Oœrodkiem Badañ i Doku-
mentacji Zabytków.

Podobnie na £otwie, dziêki wsparciu finansowemu MKiDN realizowano prace kon-
serwatorskie w koœcio³ach w Auleji, Kras³awiu i Kiesiu (C‘sis) oraz w historycznym kar-
cerze Politechniki Ryskiej (ob. Uniwersytet £otewski w Rydze).

Na terytorium Federacji Rosyjskiej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego by³
zaanga¿owany finansowo w prace remontowe koœcio³a tzw. polskiego w Moskwie, ko-
œcio³a p.w. œw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sankt Petersburgu i katedry w Irkucku.
W ca³oœci ze œrodków MKiDN sfinansowane zosta³y prace konserwatorskie i rekon-
strukcja epitafiów ks. Bogus³awa Radziwi³³a i jego ¿ony Marii Anny znajduj¹cych siê
w historycznej katedrze królewieckiej w Kaliningradzie.

W 2008 r. wykonana zosta³a przez polskich specjalistów konserwacja obrazu „Por-
tret Heleny Petrakowskiej” (aut. Z. Waliszewskiego) ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Tbilisi (Gruzja).

Intencj¹ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest objêcie szersz¹ opiek¹
konserwatorsk¹ wybranych zabytków sepulkralnych na obszarach tzw. Kresów
Wschodnich. W ostatnich latach restauracji poddano zarówno pomniki nagrobne wy-
bitnych Polaków (grób barona Gustawa Manteuffla, historyka Inflant i etnografa, na
cmentarzu w Drycanach ko³o Rze¿ycy na £otwie, pomnik kompozytora Karola Lipiñ-
skiego na cmentarzu we wsi Ur³ów pod Zborowem na Ukrainie, grobowiec rodziny Her-
bertów na Cmentarzu £yczakowskim we Lwowie), jak i pochówki istotne przez wzgl¹d
na ich metrykê (np. najstarsze nagrobki na katolickim cmentarzu w stolicy Mo³dowy,
Kiszyniowie). W 2008 r. rozpoczête zosta³y prace konserwatorskie na Cmentarzu £y-
czakowskim we Lwowie.

Starania Ministra doprowadzi³y równie¿ do upamiêtnienia tablicami pami¹tkowy-
mi oraz pomnikami postaci wa¿nych w historii i kulturze ziem kresowych. Obecnie
trwaj¹ prace nad pomnikiem Juliusza S³owackiego (proj. S. Radwañski), który stanie
w Kijowie, w pobli¿u katedry p.w. œw. Aleksandra.

W 1998 r. ówczesny Minister Kultury i Sztuki wspó³uczestniczy³ w utworzeniu Mu-
zeum Adama Mickiewicza w Zaosiu pod Nowogródkiem. Z kolei w latach 2000–2002
z inicjatywy Ministra zrealizowany zosta³ najwiêkszy projekt polskiego muzealnictwa
poza granicami kraju – utworzenie w dawnym dworku rodziny S³owackich w Krze-
mieñcu Muzeum Juliusza S³owackiego. Uroczyste otwarcie placówki przez ministrów
kultury Polski i Ukrainy odby³o siê we wrzeœniu 2004 r.

Intencj¹ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest obecnie utworzenie – we
wspó³pracy ze stron¹ ukraiñsk¹ – Muzeum Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Ber-
dyczowie. Docelowo siedzib¹ Muzeum bêd¹ wytypowane pomieszczenia w berdyczow-
skim klasztorze OO. Karmelitów.

Podjêto równie¿ dzia³ania zwi¹zane z utworzeniem Muzeum Celi Konrada w Wilnie.
Projekt powstaje pod auspicjami Ministerstw Kultury obu pañstw, przy wspó³pracy
z Ambasad¹ RP oraz Instytutem Polskim w Wilnie. Otwarcie ekspozycji planowane jest
na pocz¹tek sezonu turystycznego 2009 r.
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Wsparcie finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego u³atwi³o równie¿
organizacjê szeregu wystaw, miêdzynarodowych sesji i konferencji naukowych, stano-
wi¹cych jedno z g³ównych Ÿróde³ wymiany informacji na temat stanu badañ, jak rów-
nie¿ formê integracji œrodowisk badawczych Europy Œrodkowej i Wschodniej.

Podstawow¹ form¹ propagowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go wiedzy na temat polskiej spuœcizny kulturowej poza granicami Kraju (w tym na daw-
nych Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej) pozostaj¹ wydawnictwa.

Materia³y dokumentacyjne wytworzone b¹dŸ pozyskane podczas prac realizowa-
nych przez Ministerstwo s¹ oczywiœcie udostêpniane osobom zainteresowanym. Wyko-
rzystuj¹ je m.in. naukowcy, studenci i dziennikarze zajmuj¹cy siê szeroko pojmowan¹
problematyk¹ ochrony spuœcizny kulturowej poza granicami Polski czy dziedzictwa
rozproszonego.

Realizacjê polityki Ministra w sferze ochrony spuœcizny kulturowej za wschodni¹
granic¹ u³atwia œcis³e wspó³dzia³anie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych (zw³asz-
cza zaœ z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi) oraz podmiotami od
lat zaanga¿owanymi w prace na tych obszarach: Koœcio³em, instytucjami kultury,
uczelniami wy¿szymi czy ca³ym szeregiem organizacji pozarz¹dowych. Dziêki sta³emu
dialogowi oraz merytorycznej i finansowej wspó³pracy z partnerami spo³ecznymi mo¿li-
we jest zarówno pe³niejsze rozpoznanie potrzeb w zakresie rewaloryzacji polskiego
dziedzictwa kulturowego, jak i objêcie pomoc¹ wiêkszej liczby zabytków na obszarach
tzw. Kresów Wschodnich.

Pozostajê z szacunkiem

z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podsekretarz Stanu
Tomasz Merta
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze
Na skutek dzia³añ wojennych oraz dotykaj¹cych nasz¹ ojczyznê okupa-

cji, w szczególnoœci podczas II wojny œwiatowej, dobra kultury materialnej
oraz archiwalia by³y grabione przez najeŸdŸców. Roszczenia pañstwa pol-
skiego w tym zakresie dochodzone w warunkach ograniczonej suwerennoœci
nie mog³y byæ zaspokojone, w szczególnoœci w odniesieniu do spraw zwi¹za-
nych z dzia³aniem w³adz Zwi¹zku Sowieckiego. Od 1990 r. pojawi³y siê nowe
mo¿liwoœci dzia³añ rz¹dowych dotycz¹ce uregulowania kwestii zwrotu za-
grabionych z terenów Rzeczypospolitej dóbr kultury i archiwaliów.

W zwi¹zku z tym proszê o przedstawienie przez Pana Ministra dzia³añ,
które by³y podejmowane w celu odzyskania polskich dóbr kultury, niepraw-
nie przyw³aszczonych przez w³adze okupacyjne, w szczególnoœci rosyjskie,
radzieckie i niemieckie oraz ich przedstawicieli. Jakie stanowisko w tej spra-
wie zajmowa³y i zajmuj¹ w³adze niemieckie, rosyjskie, litewskie, bia³oruskie,
ukraiñskie i innych pañstw, w których takie dobra kultury siê znajduj¹. Pro-
szê o wskazanie, jakie rezultaty przynios³y dotychczasowe dzia³ania w³adz
polskich w przedmiotowej dziedzinie i jakie plany s¹ i bêd¹ realizowane, by
odzyskaæ utracone dobra kultury i archiwalia.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na Oœwiadczenie Pana Senatora Bohdana Paszkowskiego, z³o¿one

podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dn. 19 marca br. (pismo nr BPS/DSK-043-
-1487/09 z dn. 25 marca br.), dotycz¹ce obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego
utraconych w wyniku II wojny œwiatowej, pragnê uprzejmie poinformowaæ, ¿e problem
ten jest od pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku niezmiennie przedmiotem zainteresowa-
nia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 1992 roku, najpierw w Biurze Pe³nomocnika Rz¹du ds. Polskiego Dziedzictwa
Kulturalnego za Granic¹ (1991–2001), a póŸniej kolejno w Departamencie Dziedzictwa
Narodowego (2001–2005), Departamencie do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowe-
go za Granic¹ (2005–2008) i obecnie w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego (od
2008) prowadzone s¹ w Ministerstwie zakrojone na szerok¹ skalê badania nad strata-
mi wojennymi, jakie poniós³ nasz kraj w ruchomych dzie³ach sztuki i ksiêgozbiorach
z terenów Polski w granicach po 1945 roku, poszukiwanie zaginionych obiektów za
granic¹ oraz informowanie o stratach. Od 1992 r. podejmowane s¹ równie¿ dzia³ania
rewindykacyjne.

Pe³nomocnik Rz¹du wynegocjowa³ i podpisa³ szereg umów bilateralnych o wspó³-
pracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturalnego: w 1994 r. z Federacj¹ Rosyjsk¹,
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w 1995 r. z Republik¹ Bia³orusi, w 1996 r. z Ukrain¹ i w 1999 r. z Litw¹. Na mocy tych
umów oraz traktatu z Niemcami o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy z 1991 r.
prowadzone by³y rozmowy ekspertów obu stron.

Od 1999 roku czêœæ kompetencji Pe³nomocnika Rz¹du dotycz¹cych rozmów
polsko-niemieckich na temat likwidacji skutków II wojny œwiatowej w dziedzinie kul-
tury przejê³o Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ostatnie spotkanie polsko-rosyjskiej grupy roboczej odby³o siê w 2001 roku w War-
szawie. Od tego czasu strona rosyjska, podaj¹c ró¿ne przyczyny, nie zorganizowa³a
spotkania u siebie. W 2004 r. strona polska z³o¿y³a Federacji Rosyjskiej 10 wniosków
rewindykacyjnych dotycz¹cych obiektów odnalezionych na rosyjskiej stronie interne-
towej (prace ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Gdañsku, kolegiaty w G³ogowie i Muze-
um Historii i Sztuki im. J. i K. Bartoszewiczów w £odzi). W nocie z dnia 30 listopada
2006 r. strona rosyjska powo³uj¹c siê na Ustawê Federaln¹ z dnia 15 kwietnia 1998 r.
„O dobrach kultury, przemieszczonych do ZSRR na skutek drugiej wojny œwiatowej
i znajduj¹cych siê na terytorium Federacji Rosyjskiej” zwróci³a siê do strony polskiej
z proœb¹ o „uzupe³nienie wniosków” m.in. o zaœwiadczenie instytucji pañstwowej za-
wieraj¹cej historiê obiektu ze szczególnym uwzglêdnieniem okolicznoœci bezprawnego
wywozu z za³¹cznikami potwierdzonymi przez notariusza, wœród których powinny siê
znaleŸæ np. kopie akt wyw³aszczeniowych, decyzje o konfiskacie lub zeznania œwiad-
ków. Kolejn¹ not¹, z dnia 26 grudnia 2008 r., Rz¹d Federacji Rosyjskiej odmówi³ roz-
patrzenia z³o¿onych i uzupe³nionych wniosków. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przygotowa³o odpowiedŸ na notê rosyjsk¹ i przekaza³o do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP.

Kontynuowane s¹ rozmowy w ramach Miêdzyrz¹dowej Komisji Polsko-Ukraiñskiej
ds. ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas
II wojny œwiatowej (w tym zespo³ów ekspertów: ds. archiwaliów historycznych oraz
ds. Ossolineum) oraz Polsko-Bia³oruskiej Komisji Konsultacyjnej ds. Dziedzictwa Kultu-
ralnego i Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego.

W 1997 r. strona polska z³o¿y³a stronie ukraiñskiej 16 wniosków rewindykacyj-
nych, w tym 8 dotyczy³o zbiorów Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich, a pozosta³e
zbiorów W³adys³awa £oziñskiego, ksiêgozbioru Witolda Czartoryskiego, zbiorów Bole-
s³awa Orzechowicza, pami¹tek narodowych z Muzeum im. Jana III Sobieskiego, obiek-
tów z kolekcji Adama Smoliñskiego, dwóch luf armatnich ze zbiorów Zamku Królews-
kiego na Wawelu, rzeŸby Cypriana Godebskiego oraz dzie³ sztuki cerkiewnej z dawnego
muzeum Ziemi Che³mskiej w Che³mie. Kolejne posiedzenia Komisji Miêdzyrz¹dowej
nie przynios³y zasadniczych postêpów w negocjacjach.

Na forum mieszanych komisji polsko-bia³oruskiej i polsko-litewskiej nie by³y do-
tychczas poruszane zagadnienia zwi¹zane z rewindykacj¹ dóbr kultury.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwowych prowadzi prace maj¹ce na celu ochro-
nê polskiego dziedzictwa archiwalnego na Wschodzie (w latach 90. zosta³y podpisane
stosowne porozumienia ze s³u¿bami archiwalnymi: Rosji, Bia³orusi, Litwy i Ukrainy).
W ramach programu Reconstitution of the Memory of Poland prowadzona jest rejestra-
cja elementów polskiego dziedzictwa archiwalnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów
na ca³ym obszarze Rzeczypospolitej, w granicach z roku 1772. Wybrane materia³y z te-
go obszaru zosta³y równie¿ czêœciowo skopiowane. Kontynuacj¹ tych dzia³añ winno
byæ mikrofilmowanie wszystkich zarejestrowanych materia³ów. Jednym z elementów
dzia³alnoœci w tym zakresie jest publikacja w Polsce przewodników po zbiorach archi-
wów na b. terenach wschodnich.

Od 1992 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego uda³o siê zgro-
madziæ dokumentacjê strat ponad 40 000 bibliotek z terenu Polski. To zaledwie czêœæ
stanu posiadania sprzed 1939 roku, ale obejmuje najwa¿niejsze ksi¹¿nice i jest repre-
zentatywna pod wzglêdem typologicznym.

Informacje o stratach w zabytkach ruchomych nadsy³a³y muzea, zg³asza³y osoby
prywatne, wyszukiwali je równie¿ pracownicy i wspó³pracownicy Ministerstwa w ró¿-
nych zbiorach archiwalnych, a przede wszystkim w Archiwum Akt Nowych, z doku-
mentacji zachowanej po Biurze Rewindykacji i Odszkodowañ, dzia³aj¹cym w latach
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1945–1951 przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. Interesuj¹ce materia³y uzyskiwano
w wyniku szeroko zakrojonych kwerend w archiwach Niemiec, Czech, Austrii i Rosji,
a tak¿e Stanów Zjednoczonych. Na bazie tych dokumentów powsta³a komputerowa
baza danych zawieraj¹ca obiekty utracone w wyniku II wojny œwiatowej oraz sukcesywnie
wydawane s¹ katalogi strat wojennych i publikacje poœwiêcone grabie¿y dzie³ sztuki
(w serii Straty Kultury Polskiej).

Informacje o stratach wojennych znaleŸæ mo¿na na stronie Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl, gdzie zosta³o zamieszczonych oko³o 10%
zarejestrowanych obiektów. Wiedza na ten temat jest popularyzowana w finansowa-
nym przez Ministerstwo, a wydawanym przy Oœrodku Ochrony Zbiorów Publicznych
dwumiesiêczniku „Cenne, Bezcenne/Utracone” www.oozp.pl

Prowadzony przez Departament Dziedzictwa Kulturowego rejestr ruchomych dóbr
kultury obejmuje dwadzieœcia trzy dzia³y, w tym: malarstwo, rzeŸbê, grafikê, meble,
tkaniny, porcelanê, szk³o, z³otnictwo, militaria, przedmioty sztuki ludowej i rêkodzie³a,
zbiory numizmatyczne i archeologiczne oraz inne. Do chwili obecnej wpisano ponad
60 000 rekordów, z których ka¿dy teoretycznie odpowiadaæ powinien pojedynczemu
obiektowi. Jednak w wielu przypadkach pod jednym rekordem zapisano kilka przed-
miotów niegdyœ opatrzonych w zbiorach wspólnym numerem inwentarzowym. Do pra-
wie 16 000 obiektów uda³o siê zgromadziæ tak¿e dokumentacjê ikonograficzn¹
(fotografie, rysunki, ryciny).

Wykaz strat wojennych nadal jest rozwijany, dokumentowany i weryfikowany. Po-
niewa¿ kwerendy nie zosta³y zakoñczone, z ka¿dym rokiem do rejestru wpisywane s¹
nowe rekordy. Trwaj¹ prace nad stratami poniesionymi przez koœcio³y i osoby prywatne.

Zgromadzone dane pozwoli³y rozpoznaæ, a nastêpnie odzyskaæ szereg obiektów,
m.in.:

– zbiór z³otych ozdób i czekan z VI w. n.e.1,
– obraz Eneasz wynosz¹cy Anchizesa z p³on¹cej Troi2,
– obraz pêdzla Gabriela Metsu Praczka3,
– sztandar Gimnazjum w Tomaszowie Mazowieckim4,
– siedemnastowieczny kobierzec perski zwany polskim5,
– pozytyw szkatulny6,
– dzie³o Lucasa Cranacha M³. Portret Filipa 1 ksiêcia pomorskiego7,
– obraz Jerzego Kossaka Odwrót Napoleona spod Moskwy8,
– obraz Jacoba van Walscapelle Bukiet kwiatów w szklanym wagonie9,
– Ksiêgi (s¹dowa i ziemska) z XV i XVI w.10,
– obraz Œwiêta Trójca Georga Pencza11,
– makata perska12,
– rzeŸba g³owy m³odzieñca przypisywana Giovanniemu Marii Mosca zwanemu

Padovano13,
– obraz Adriaena Brouwera Ch³opi w karczmie14,
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1 Skarb odzyskany z Republiki Federalnej Niemiec w 1992 r. zosta³ przekazany do Muzeum Archeologiczne-
go w Poznaniu oraz Pañstwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

2 W 1993 r. przekazany przez obywatela niemieckiego do Muzeum Narodowego w Warszawie.
3 Odzyskany ze Stanów Zjednoczonych w 1994 r. i przekazany do zbiorów Pa³acu w £azienkach.
4 Odzyskany w czerwcu 1995 r. z Milit@rgeschichtemuseum w Wiedniu i przekazany do Muzeum Regional-

nego w Tomaszowie Mazowieckim.
5 W 1997 r. odzyskany z Wielkiej Brytanii i przekazany do Muzeum XX Czartoryskich w Krakowie.
6 Tzw. organki pokojowe odzyskane z Holandii w 1998 r. i przekazany do Zamku Królewskiego w Warszawie.
7 W listopadzie 1999 r. odzyskany ze Szwajcarii i przekazany do Muzeum Narodowego w Szczecinie.
8 W 2001 r. przekazany przez obywatela niemieckiego do Muzeum Narodowego w Krakowie.
9 W 2001 r. zwrócony przez prywatnego kolekcjonera ze Stanów Zjednoczonych i przekazany do Muzeum

Narodowego w Warszawie.
10 W 2002 r. odzyskany z Niemiec i przekazany do Archiwum Miejskiego w Krakowie.
11 W 2002 r. odzyskany ze Stanów Zjednoczonych i przekazany do Muzeum Narodowego w Warszawie.
12 W 2002 r. odzyskana ze Stanów Zjednoczonych i przekazana do Muzeum Ksi¹¿¹t Czartoryskich w Krako-

wie.
13 W 2002 r. odzyskana ze Stanów Zjednoczonych i przekazana do Muzeum Narodowego w Warszawie.
14 W 2002 r. odzyskany z Wielkiej Brytanii i przekazany do Muzeum Narodowego w Warszawie.



– zwierciad³o etruskie (z go³uchowskiej kolekcji sztuki antycznej ksi¹¿¹t Czartorys-
kich)15,

– he³m turbanowy i obojczyk ze zbroi karacenowej16,
– szyszak karacenowy i naramienniki zbroi husarskiej17,
– obraz Charlesa-Françoisa Hutina Kobieta w fotelu18,
– Madonna z Dzieci¹tkiem – fragment (œrodkowa kwatera) XV-wiecznego tryptyku19,
– relikwiarz nieznanego œwiêtego w formie hermy20,
– brewiarz (ksiêga liturgiczna)21,
– p³ótno Portret œmiej¹cego siê m³odego mê¿czyzny nieznanego malarza z XVIII w.22,
– obraz Portret mê¿czyzny Jana Mostaerta23,
– dwie karty Gradua³u z Raciborza24,
– Portret Karola Podlewskiego pêdzla Jana Matejki25,
– dwie XVI- wieczne kwatery p³askorzeŸbione z o³tarza dawnego koœcio³a we Wkryuj-

œciu (àkermánde)26,
– obraz Aleksandra Mroczkowskiego W ¿niwa27,
– obraz Friedricha Philippa Reinholda Studium chmur28,
– obraz Jana W. Che³miñskiego ¯andarm29.
Mimo ¿e od zakoñczenia II wojny œwiatowej up³ynê³o ponad szeœædziesi¹t lat pro-

blematyka dotycz¹ca rewindykacji dóbr kultury jest nadal aktualna. Bior¹c pod uwagê
jak ogromne straty ponios³a Polska podczas i w wyniku II wojny œwiatowej, powrót ka¿-
dego zabytku do kraju jest powodem do satysfakcji.

Pozostajê z szacunkiem

z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podsekretarz Stanu
Tomasz Merta
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15 W 2002 r. zwrócone przez Republikê Federaln¹ Niemiec i przekazane do Muzeum Narodowego w Pozna-
niu, Oddzia³ w Go³uchowie.

16 W 2003 r. odzyskane z Wielkiej Brytanii i przekazane do Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk.
17 W 2003 r. odzyskane z Finlandii i przekazane do Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk.
18 W 2004 r. odzyskany z Francji i zwrócony spadkobiercy przedwojennych w³aœcicieli.
19 W 2004 r. odzyskany ze Stanów Zjednoczonych i zwrócony spadkobiercom przedwojennych w³aœcicieli

i przekazany w depozyt Muzeum Narodowemu w Krakowie.
20 W 2004 r. odzyskany ze Szwajcarii i przekazany do Muzeum Ksi¹¿¹t Czartoryskich w Krakowie.
21 W 2005 r. odzyskany z Wielkiej Brytanii i przekazany do Biblioteki Uniwersytetu Wroc³awskiego.
22 W 2005 r. zwrócony przez obywatela Republiki Federalnej Niemiec i przekazany w depozyt Muzeum Histo-

rycznemu Miasta Sto³ecznego Warszawy.
23 W 2005 r. odzyskany ze Stanów Zjednoczonych i przekazany do Muzeum Ksi¹¿¹t Czartoryskich w Krako-

wie.
24 Fragmenty ksiêgi liturgicznej zosta³y odzyskane w 2005 r. z Republiki Federalnej Niemiec i przekazane

w³aœcicielowi - parafii p.w. Wniebowziêcia NMP w Raciborzu.
25 Odzyskany ze Stanów Zjednoczonych w 2006 roku i przekazany Muzeum Narodowemu w Warszawie.
26 Odzyskane w 2006 r. z £otwy i przekazane do Muzeum Narodowego w Szczecinie.
27 Odzyskany w 2008 r. ze Stanów Zjednoczonych i przekazany do Muzeum Narodowego w Warszawie.
28 Odzyskany w 2008 r., pochodz¹cy z przedwojennych zbiorów wroc³awskiego Muzeum Sztuki, a odnalezio-

ny w zbiorach prywatnych w Pary¿u i przekazany do Muzeum Narodowego we Wroc³awiu.
29 Przekazany w 2009 r. ze Stanów Zjednoczonych do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.



Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim okresie opini¹ publiczn¹ wstrz¹snê³y informacje o zabój-

stwach i innych zbrodniach dokonanych, jak wynika z przekazów medial-
nych, przez osoby, które winny znajdowaæ siê w zak³adach karnych z uwagi
na koniecznoœæ odbycia kary za wczeœniej dokonane inne przestêpstwa, lub
osoby, w stosunku do których istnia³y uzasadnione powody do zastosowania
tymczasowego aresztowania albo taki areszt zosta³ uchylony decyzj¹ s¹du.
Szczególnie bulwersuj¹ce by³y przypadki, gdy sprawcy dokonywali za-
bójstw w akcie zemsty za wczeœniej sk³adane przeciwko nim zeznania w pro-
kuraturze i s¹dach. Zdarzenia te podwa¿aj¹ zaufanie do wymiaru
sprawiedliwoœci i mog¹ istotnie wp³yn¹æ na wolê wspó³pracy pokrzywdzo-
nych i œwiadków z Policj¹, prokuratur¹ i s¹dami.

Bior¹c to pod uwagê, proszê Pana Ministra o informacjê dotycz¹c¹ da-
nych z lat 2006–2008 na temat tego, ile i jakiego rodzaju przestêpstw, wed³ug
posiadanych statystyk, dokona³y osoby, które zosta³y skazane i powinny od-
bywaæ karê pozbawienia wolnoœci lub te¿ korzysta³y z mo¿liwoœci odroczenia
kary, przerwy w odbywaniu kary, by³y na przepustkach itp.

Ponadto proszê o przekazanie informacji o dokonywanych w wymienio-
nym okresie przestêpstwach skierowanych przeciwko: œwiadkom, bieg³ym,
poszkodowanym i innym osobom w zwi¹zku z ich uczestnictwem w postêpo-
waniach s¹dowych (prokuratorskich) – których sprawcami bezpoœrednimi
lub poœrednimi byli podejrzani lub oskar¿eni.

Proszê równie¿ o wyjaœnienie, jakie czynnoœci podj¹³ lub podejmie Pan
Minister, bior¹c pod uwagê przywo³ane na wstêpie zdarzenia z ostatnich ty-
godni.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 30.04.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 25 marca 2009 roku Nr BPS/DSK-

-043-1488/09, przy którym przes³ano oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Boh-
dana Paszkowskiego podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 roku,
uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje:

Obowi¹zuj¹ce przepisy prawa przewiduj¹ szereg przypadków, kiedy osoba skazana
na karê pozbawienia wolnoœci kary tej nie odbywa, na skutek orzeczenia s¹du np.:
przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolnoœci, zawieszenia postêpowania wyko-
nawczego, warunkowego zawieszenia wykonania prawomocnie orzeczonej kary pozba-
wienia wolnoœci. Takie regulacje prawne wynikaj¹ z koniecznoœci uwzglêdnienia
wyj¹tkowych okolicznoœci, które mog¹ zaistnieæ przed rozpoczêciem lub w czasie wy-
konywania kary pozbawienia wolnoœci.
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Z danych statystycznych wynika, ¿e w 2008 roku zarz¹dzono wykonanie warunko-
wo zawieszonej kary w odniesieniu do 9 860 skazanych (w 2007 r. – 10 510; w 2006 r. –
10 558) na skutek pope³nienia przez nich w okresie próby, podobnego przestêpstwa
umyœlnego, za które orzeczono prawomocnie karê pozbawienia wolnoœci (art. 75 § 1
kk), a tak¿e zarz¹dzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary w odniesieniu do
2 445 skazanych (w 2007 r. – 2 442; w 2006 r. – 2 227), którzy pope³nili innego rodzaju
przestêpstwa ni¿ okreœlone w art. 75 § 1 kk. Odwo³anie warunkowego zwolnienia z po-
wodu pope³nienia przestêpstwa umyœlnego, za które orzeczono prawomocnie karê po-
zbawienia wolnoœci bez warunkowego zawieszenia nast¹pi³o w 2 148 przypadkach
okreœlonych w artykule 160 kodeksu karnego wykonawczego (w 2007 r. – 2 493;
w 2006 r. – 2 307).

Prokurator Generalny sprawuj¹cy nadzór s³u¿bowy nad postêpowaniem prokura-
torów, miêdzy innymi w postêpowaniu zwi¹zanym ze stosowaniem tymczasowego are-
sztowania, sprawuje go poprzez prokuratorów w³aœciwych szczebli, prowadz¹cych
postêpowania dochodzeniowo-œledcze. Wszelkie zatem przypadki, które mog¹ wskazy-
waæ na wyst¹pienie nieprawid³owoœci w stosowaniu œrodków zapobiegawczych s¹
szczegó³owo analizowane. Analiza ta pozwala na wyci¹gniêcie wniosków na przysz³oœæ
i podjêcie niezbêdnych kroków zapobiegawczych.

W sytuacjach, w których dosz³o do b³êdnego zastosowania przepisów prawa wno-
szone s¹ stosowne œrodki odwo³awcze. Analizowane s¹ równie¿ rozwi¹zania prawne,
a zw³aszcza proceduralne pod k¹tem wyeliminowania negatywnie ocenianych przez
spo³eczeñstwo zjawisk pope³niania czynów karalnych przez osoby, które zosta³y skaza-
ne i z ró¿nych powodów nie odbywaj¹ kary pozbawienia wolnoœci.

Minister Sprawiedliwoœci Prokurator Generalny analizuje równie¿ doniesienia me-
dialne i reaguje na zg³oszone sytuacje zagra¿aj¹ce poczuciu bezpieczeñstwa obywateli.
Badana jest prawid³owoœæ postêpowañ, a wyniki kontroli s¹ prezentowane na forach
publicznych (Internet, media). Stosowane s¹ tak¿e wytyczne i zalecenia w celu popra-
wy funkcjonowania resortu.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
Na przestrzeni ostatnich lat s¹downictwo polskie podlega³o wielu zmia-

nom dostosowuj¹cym je do nowych wyzwañ, przystosowuj¹cym do lepszej
oraz szybszej pracy. Mimo wprowadzenia nowych rozwi¹zañ organizacyj-
nych i technicznych obs³uga przez s¹dy stron oraz ich pe³nomocników w dal-
szym ci¹gu pozostawia jednak wiele do ¿yczenia.

Czynnoœci stricte biurowe, które mo¿na by wykonaæ od rêki, jak chocia¿-
by wydanie kserokopii uprzednio sporz¹dzonego wyroku s¹dowego wraz
z uzasadnieniem, roz³o¿one s¹ czasami na tygodnie. Utrudniony jest równie¿
dostêp do akt s¹dowych w przypadku, kiedy s¹ one przemieszczane miêdzy
s¹dami. Uczestnicy procedur s¹dowych s¹ natomiast zobowi¹zani do prze-
strzegania œciœle okreœlonych terminów pod rygorem poniesienia skutków
prawnych.

W zwi¹zku z tym proszê o informacjê, czy stan obs³ugi kancelaryjnej inte-
resantów w s¹dach jest monitorowany przez kierowane przez Pana minister-
stwo. Czy dokonywana jest w tym zakresie analiza? Czy projektowane s¹
zmiany dotycz¹ce tego zagadnienia, tak aby w maksymalny sposób uspraw-
niæ obs³ugê osób próbuj¹cych uzyskaæ w s¹dach konieczne do obrony ich
interesów dokumenty i informacje z akt postêpowañ?

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2009 r. Nr BPS/DSK-043-1488/09, przy

którym przekazano oœwiadczenie Pana senatora Bohdana Paszkowskiego z³o¿one na
29. posiedzeniu Senatu w dniu 19 marca 2009 roku, uprzejmie przedstawiam, co na-
stêpuje:

Minister Sprawiedliwoœci w oparciu o regulacjê art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
– Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póŸn. zm.) wykonuje
nadzór nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹ s¹dów powszechnych, maj¹cy na celu zapewnie-
nie odpowiednich warunków do sprawowania wymiaru sprawiedliwoœci oraz innych
zadañ z zakresu ochrony prawnej, powierzonych s¹dom.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci w ramach nadzoru nad dzia³alnoœci¹ administracyj-
n¹ s¹dów opracowuje rozwi¹zania w zakresie struktury organizacyjnej s¹dów, spo-
rz¹dza przepisy regulaminowe i instrukcyjne dla s¹dów, a tak¿e podejmuje dzia³ania
w zakresie doskonalenia organizacji, metod i techniki pracy sekretariatów s¹dowych.

Monitorowanie stanu obs³ugi kancelaryjnej interesantów w s¹dach prowadzone
jest poprzez analizê nadsy³anych przez prezesów s¹dów protoko³ów z kontroli sekreta-
riatów s¹dowych przeprowadzanych przez inspektorów do spraw biurowoœci. Celem
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tych dzia³añ jest zapewnienie nadzoru nad poprawnoœci¹ stosowania przepisów o biu-
rowoœci s¹dowej i organizacji pracy sekretariatów. W szczególnych sytuacjach kontrole
przeprowadzane s¹ przez urzêdników Ministerstwa Sprawiedliwoœci upowa¿nionych
do tego przez Ministra.

Ponadto Ministerstwo monitoruje na bie¿¹co sposób obs³ugi kancelaryjnej intere-
santów, w zwi¹zku z nadsy³anymi przez obywateli oraz przedstawicieli organów w³adzy
interwencjami i pismami. We wskazanym trybie, analizie poddawany jest sposób udo-
stêpniania osobom uprawnionym akt spraw s¹dowych w celu sporz¹dzenia samodziel-
nie przez zainteresowanych fotografii tych akt, a tak¿e sposób udzielania informacji
zainteresowanym przez pracowników sekretariatów oraz kwestie zwi¹zane z elektronicz-
nym dostêpem obywateli do s¹dów, w tym zawartoœci stron internetowych prowadzo-
nych przez s¹dy. Dzia³ania te maj¹ na celu zapewnienie obywatelom sprawnej
i fachowej obs³ugi przez pracowników sekretariatów.

Dostrzegaj¹c potrzebê usprawnienia funkcjonowania s¹downictwa powszechnego,
równie¿ w sferze organizacji pracy administracji s¹dowej oraz obs³ugi interesantów,
Ministerstwo Sprawiedliwoœci realizuje projekty przy wspó³finansowaniu Unii Euro-
pejskiej ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. S¹ to dzia³ania wieloletnie
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytetu V „Dobre rz¹dzenie”, roz³o¿one na
etapy do roku 2013. Projekty maj¹ce bezpoœredni zwi¹zek z d¹¿eniem do poprawy or-
ganizacji s¹dów oraz poprawy dostêpu obywateli do s¹dów powszechnych to „Moderni-
zacja sposobu œwiadczenia us³ug przez wymiar sprawiedliwoœci” i „U³atwianie dostêpu
do wymiaru sprawiedliwoœci”.

Podjêcie i realizacja tych projektów zwi¹zane jest z d¹¿eniem do wprowadzenia roz-
wi¹zañ umo¿liwiaj¹cych usprawnienie dzia³ania sekretariatów s¹dowych przez zmianê
organizacji pracy, zwiêkszenie wykorzystania technik informatycznych oraz wdro¿enie
zmian organizacyjnych w s¹dach w zakresie zarz¹dzania sprawami. Realizacja powy¿-
szych zamierzeñ podniesie efektywnoœæ czynnoœci procesowych na poszczególnych
etapach postêpowania s¹dowego, w tym postêpowania miêdzyinstancyjnego. Nato-
miast wdro¿enie rozwi¹zañ usprawniaj¹cych zarz¹dzanie oraz obieg informacji i akt
pomiêdzy jednostkami organizacyjnymi wymiaru sprawiedliwoœci przyczyni siê do
usprawnienia i przyspieszenia obiegu dokumentacji, a co za tym idzie do przyspiesze-
nia za³atwiania spraw, szczególnie tych których rozpoznanie odbywa siê w oparciu
o dowody z dokumentów (sprawy gospodarcze). Podkreœliæ nale¿y, ¿e efektem tego pro-
jektu bêdzie pilota¿owe wdro¿enie zaleceñ w wytypowanej grupie badawczej s¹dów.

Celem drugiego projektu jest u³atwianie dostêpu spo³eczeñstwa do wymiaru spra-
wiedliwoœci poprzez modernizacjê sposobu œwiadczenia us³ug interesantom s¹dów
i skuteczn¹ politykê informacyjno-edukacyjn¹. Cele te osi¹gniête zostan¹ miêdzy inny-
mi poprzez utworzenie w ci¹gu trzech lat 90 punktów obs³ugi interesantów w s¹dach
okrêgowych i rejonowych, w których odpowiednio przeszkoleni pracownicy bêd¹ udzie-
laæ informacji interesantom i udostêpniaæ pod nadzorem akta s¹dowe. Czynnoœci te
obecnie nale¿¹ do obowi¹zków pracowników sekretariatów s¹dowych.

Pragnê podkreœliæ, ¿e punkty takie dzia³aj¹ ju¿ w oko³o 80 s¹dach, dziêki czemu in-
teresanci mog¹ szybko i fachowo otrzymaæ informacje, w tym telefonicznie zg³aszaæ po-
trzebê udostêpnienia im akt, z ustaleniem dnia i godziny, bez straty czasu na ich
oczekiwanie.

Dziêkuj¹c Panu Senatorowi za zainteresowanie problemami stoj¹cymi przed wy-
miarem sprawiedliwoœci, pragnê zapewniæ, ¿e Ministerstwo Sprawiedliwoœci w ramach
swych kompetencji i posiadanych œrodków finansowych podejmuje wszelkie niezbêd-
ne dzia³ania maj¹c na wzglêdzie skuteczn¹ obs³ugê interesantów.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od przesz³o trzydziestu lat gospodarka wodna nie mo¿e doczekaæ siê na-

dania jej w³aœciwej rangi w polityce gospodarczej Polski. Ró¿ne segmenty go-
spodarki wodnej na zasadzie rozdrobnienia umieszczono w wielu minister-
stwach i instytucjach pañstwowych, gdzie nie maj¹ ¿adnej szansy, by arty-
ku³owaæ swoje potrzeby oraz przedstawiaæ programy rozwoju. Doskona³ym
przyk³adem jest podleg³oœæ Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej Minister-
stwu Œrodowiska oraz Departamentu ¯eglugi Œródl¹dowej Ministerstwu In-
frastruktury.

Brak nale¿ytego wsparcia finansowego modernizacji i rozwoju infra-
struktury hydrotechnicznej oraz dróg wodnych spowodowa³, ¿e Polska nale-
¿y do najbardziej zacofanych krajów w Europie w zakresie ¿eglugi œród-
l¹dowej, turystyki wodnej, energetyki wodnej, dekapitalizacji infrastruktury
hydrotechnicznej i powodziowej.

Najwiêksz¹ aktywnoœci¹ wykazuj¹ siê œrodowiska naukowe, opracowu-
j¹c kolejne ekspertyzy i programy rozwojowe gospodarki wodnej, która de fa-
cto od wielu lat nie istnieje. Przyk³adem takich dzia³añ jest projekt Narodowej
Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015) wy-
konywany na zamówienie Ministerstwa Œrodowiska, przedstawiony w dniu
26 lutego 2009 r. podczas posiedzenia Krajowej Rady Gospodarki Wodnej.

W opinii œrodowisk dzia³aj¹cych w sektorze gospodarki zwi¹zanej z wo-
dami œródl¹dowymi i ¿eglug¹ morsk¹ przedstawiona strategia sporz¹dzona
zosta³a na potrzeby Ministerstwa Œrodowiska, a nie gospodarki wodnej, ¿eg-
lugi œródl¹dowej i wszystkich segmentów zwi¹zanych z rozwojem gospodar-
czym kraju opieraj¹cym siê na walorach rzek, jezior i Morza Ba³tyckiego.
Projekt NSGW 2030 nie uwzglêdnia programu odbudowy i rozwoju œródl¹do-
wych dróg wodnych w aspekcie ¿eglug turystycznej, pasa¿erskiej oraz towa-
rowej funkcjonuj¹cych w Unii Europejskiej. W projekcie nie ma zapisu
o opracowaniu i wdra¿aniu programu dla Wis³y i jej dorzecza. Projekt nie
uwzglêdnia potrzeb samorz¹dowych w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji
wodnej, a tak¿e wykorzystania wód mineralnych i geotermicznych w polskiej
gospodarce. Nie uwzglêdniono te¿ programu rozwoju energetyki wodnej, mi-
mo zobowi¹zañ co do wielkoœci energii pozyskiwanej ze Ÿróde³ odnawial-
nych, jakie podjê³a Polska. Autorzy projektu NSGW 2030 nie wpisali do
zadañ inwestycyjnych, które powinny byæ rozpoczête jak najszybciej, budo-
wy stopnia wodnego w Nieszawie lub Ciechocinku.

Szanowny Panie Ministrze! Maj¹c nadziejê, ¿e w wyniku rozpoczêtej dys-
kusji nad projektem Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030
uwzglêdnione zostan¹ opinie i sugestie „œrodowisk wodnych” i wypracowa-
na zostanie koncepcja gospodarowania wodami w Polsce, proszê o odniesie-
nie siê do g³osów mieszkañców zaniepokojonych brakiem decyzji o trwa³ym
zabezpieczeniu stopnia wodnego we W³oc³awku.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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OdpowiedŸ

Warszawa, 27 kwietnia 2009 r.

Pani Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z przes³anym przy piœmie znak: BPS/DSK-043-1489/08 z dnia 25 mar-

ca 2009 r. Oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Andrzeja Persona na 29. posiedze-
niu Senatu w dniu 19 marca 2009 r. uprzejmie informujê, ¿e Oœwiadczenie to zosta³o
wnikliwie przeanalizowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Z uwagi na obecnie obo-
wi¹zuj¹cy stan prawny zagadnienia objête Oœwiadczeniem Pana senatora Andrzeja
Persona wchodz¹ w zakres dzia³u administracji rz¹dowej – gospodarka wodna. Jego
adresatem powinien byæ zatem Minister Œrodowiska.

Projekt „Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030”, o którym mowa
w Oœwiadczeniu, nie jest dokumentem rz¹dowym, jest projektem w fazie konsultacji
spo³ecznych. Bior¹c jednak pod uwagê zainteresowanie Pana Senatora zagro¿eniami
zwi¹zanymi z stopniem wodnym we W³oc³awku wyst¹pi³am do Prezesa Krajowego Za-
rz¹du Gospodarki Wodnej o zajêcie stanowiska w sprawach wymienionych w Oœwiad-
czeniu. Kopiê otrzymanego stanowiska Prezesa KZGW przesy³am w za³¹czeniu.

Przedstawiaj¹c powy¿sze pragnê podkreœliæ zainteresowanie Ministra Infrastruk-
tury stanem œródl¹dowych dróg wodnych w Polsce, które s¹ podstaw¹ funkcjonowania
¿eglugi œródl¹dowej. Na bie¿¹co wspó³pracujê z Prezesem KZGW w omawianych spra-
wach.

Równolegle Ministerstwo Infrastruktury, zgodnie z Krajowym Programem Reform
na lata 2008–20011 na rzecz Strategii Lizboñskiej, rozpoczê³o prace nad przygotowa-
niem dokumentu rz¹dowego „Strategia modernizacji infrastruktury œródl¹dowych
dróg wodnych w Polsce do roku 2020”. Dokument ten ma byæ przedstawiony Radzie
Ministrów w 2010 roku.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Anna Wypych-Namiotko

Za³¹cznik
Pismo
PREZESA
KRAJOWEGO ZARZ¥DU
GOSPODARKI WODNEJ

Warszawa, 20 kwietnia 2009 r.

Pani
Anna Wypych-Namiotko
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury

Szanowna Pani Minister,
w odpowiedzi na Pañstwa pismo w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora

Andrzeja Persona na 29. posiedzeniu Senatu w dniu 19 marca 2009 r., przekazanego
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przy piœmie znak: GT4/026/05/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r., uprzejmie przedsta-
wiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Maj¹c na uwadze stan techniczny istniej¹cego stopnia wodnego we W³oc³awku mo-
g¹cego stwarzaæ zagro¿enie bezpieczeñstwa o ponadregionalnym zasiêgu, podjêto
dzia³ania maj¹ce na celu zapobie¿enie wyst¹pienia takiej sytuacji.

Projekt ten pod nazw¹ „Ekologiczne bezpieczeñstwo stopnia wodnego W³oc³awek:
modernizacja stopnia wodnego we W³oc³awku i poprawa bezpieczeñstwa powodziowe-
go zbiornika w³oc³awskiego” zosta³ umieszczony na liœcie projektów indywidualnych
dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013 do realizacji
z III osi Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Orientacyjny
koszt ca³kowity przedsiêwziêcia to ok. 152,55 mln PLN, w tym œrodki unijne wynosz¹
ok. 99,16 mln PLN, a pozosta³a kwota to wk³ad bud¿etu Pañstwa.

G³ównym celem projektu jest trwa³e zabezpieczenie stopnia wodnego we W³oc³aw-
ku umo¿liwiaj¹ce stworzenie lepszych warunków zabezpieczenia Doliny Wis³y.

W ramach przewidywanych dzia³añ planuje siê wykonaæ:
– remont obiektów piêtrz¹cych stopnia wodnego W³oc³awek,
– rozbudowê wa³ów wstecznych S³upianki i zapory bocznej Borowiczki,
– makroniwelacjê w czaszy zbiornika, przebudowê zapór bocznych Jordanów – To-

kary i Duninów.
Wszystkie planowane zadania w tej inwestycji s³u¿¹ podniesieniu stanu bezpie-

czeñstwa powodziowego na terenach s¹siaduj¹cych ze stopniem wodnym we W³oc³aw-
ku. Ponadto udro¿nienie stopnia we W³oc³awku s³u¿yæ bêdzie niezak³óconemu
przep³ywowi lodów i ma zapobiec sytuacji powodziowej, jaka mia³a miejsce w 1981 ro-
ku. Modernizacja zapór bocznych i rozbudowa wa³ów wstecznych S³upianki s³u¿yæ bê-
dzie ochronie terenów przyleg³ych do zbiornika.

Z wykonanych dotychczas badañ, analiz, opinii, raportów IMGW oraz G³ównego
Urzêdu Nadzoru Budowlanego oraz prac studialnych wynika, ¿e najskuteczniejszym
i jednoczeœnie najbardziej racjonalnym rozwi¹zaniem jest budowa stopnia na Wiœle
poni¿ej W³oc³awka. Zapewni³by on bezpieczeñstwo stopnia wodnego we W³oc³awku,
poprawi³ warunki ¿eglugowe Wis³y i co niezwykle wa¿ne, poprawi³ warunki zdegrado-
wanego œrodowiska przyrodniczego w silnie przesuszonej dolinie w wyniku g³êbokiej
erozji na dolnym stanowisku istniej¹cego stopnia.

Rozpatruj¹c realne mo¿liwoœci realizacji stopnia wodnego, jest to mo¿liwe jedynie
pod warunkiem przyst¹pienia do niej firm energetycznych. W tej sprawie Ministerstwo
Œrodowiska podjê³o rozmowy z Grup¹ Energa SA i uzyska³o deklaracje tej Grupy Ener-
getycznej dotycz¹ce budowy wielofunkcyjnego stopnia wodnego na rzece Wiœle. Jed-
nak¿e zaznaczam, ¿e jest to wstêpna koncepcja. Jeœli Grupa Energa przyst¹pi do reali-
zacji tego przedsiêwziêcia, bêdzie musia³a postêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cym w Pol-
sce prawem. Inwestor jest zobowi¹zany do przygotowania raportu oddzia³ywania na
œrodowisko, w którym w sposób wariantowy powinny zostaæ przeanalizowane mo¿li-
woœci lokalizacji tego typu obiektu. Bêdzie to pierwszy, niezbêdny krok do realizacji
przedsiêwziêcia. Koncern musi równie¿ uzyskaæ pozwolenie wodno-prawne oraz inne
dokumenty i decyzje niezbêdne do realizacji tej inwestycji. W oparciu o dokumentacjê
bêdzie mo¿liwe stwierdzenie czy przedsiêwziêcie bêdzie mo¿liwe do realizacji. Jeœli po-
stêp prac zwi¹zanych z inwestycj¹ Grupy Energa nie bêdzie satysfakcjonuj¹cy, Mini-
sterstwo Œrodowiska jest gotowe do budowy progu piêtrz¹cego poni¿ej tamy, który
w tym samym stopniu co planowany przez Energê stopieñ wodny odci¹¿y tamê i pod-
niesie jej bezpieczeñstwo. Natomiast stopieñ taki, jako techniczna inwestycja hydrotechno-
logiczna, nie daje mo¿liwoœci wykorzystania energii z przep³ywaj¹cej wody.

Odnoœnie zaœ do Programu dla Wis³y 2020 uprzejmie informujê, ¿e trwaj¹ prace
nad jego przygotowaniem. Ponadto trwaj¹ negocjacje na temat pozyskania œrodków fi-
nansowych z NFOŒiGW na sformu³owanie ostatecznej wersji programu.

Jednoczeœnie informujê, ¿e przygotowany przez resort œrodowiska projekt Narodo-
wej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015), który by³
przedmiotem obrad w czasie posiedzenia Krajowej Rady Gospodarki Wodnej w dniu
26 lutego br., znajduje siê aktualnie na etapie g³êbokiej analizy.
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W projekcie tym nie przedstawiono programu rozwoju energetyki wodnej, wycho-
dz¹c z za³o¿enia, ¿e nie przewiduje siê w kraju budowy systemu zbiorników wodnych
wykorzystywanych wy³¹cznie na cele energetyczne. Tak¿e w przypadku innych inwe-
stycji powoduj¹cych zmiany poziomu wód, ich wykorzystanie energetyczne towarzyszy
celowi podstawowemu, zwi¹zanemu z ochron¹ przeciwpowodziow¹ oraz utrzymaniem
wód i urz¹dzeñ wodnych. W planach dotycz¹cych gospodarowania wodami przewidy-
wane jest wykorzystywanie piêtrzeñ (zarówno istniej¹cych, jak i projektowanych) dla
ró¿nych celów, w tym tak¿e na cele energetyki wodnej, co bêdzie stanowi³o jeden
z czynników wzrostu udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w ogólnym bilansie ener-
getycznym.

W najbli¿szym czasie projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami zosta-
nie przekazany do konsultacji spo³ecznych. Zaznaczam, ¿e konsultacje te bêd¹ mia³y
charakter publiczny, w oparciu o zasadê równoœci i otwartoœci, a wiêc uczestniczyæ
w nich bêd¹ mogli wszyscy zainteresowani obywatele (nie tylko partnerzy instytucjo-
nalni). Celem konsultacji bêdzie dalsze uzupe³nienie projektu Strategii i doprecyzowa-
nie jej zapisów tak, aby uwzglêdnione zosta³y interesy wszystkich u¿ytkowników wód,
nie ograniczaj¹c rozwoju spo³eczno-gospodarczego kraju, stosuj¹c zasadê zrównowa-
¿onego rozwoju. Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami jest bowiem jednym
z najwa¿niejszych elementów strategii zrównowa¿onego rozwoju i powinna w³aœnie
z niej wynikaæ. Odpowiednie kszta³towanie zasobów wodnych oraz ochrona przed po-
wodzi¹ i skutkami suszy, to dzia³ania bez których niemo¿liwy jest zrównowa¿ony roz-
wój spo³eczno-gospodarczy kraju. W strategii nale¿y zatem wytyczyæ takie kierunki
dzia³añ bie¿¹cych i planowanych, aby nie tylko zachowaæ istniej¹cy stan rzeczy, ale
stan ten nieustannie poprawiaæ. Gospodarka wodna nie jest celem samym w sobie.
Gospodarka wodna musi pe³niæ rolê s³u¿ebn¹ wobec cz³owieka, s³u¿ebn¹ w sensie jego
rozwoju i bezpieczeñstwa, w tym tak¿e bezpieczeñstwa przed powodzi¹ i susz¹ oraz
bezpieczeñstwa ekologicznego. Je¿eli zacznie siê strategiê gospodarki wodnej budowaæ
od tego fundamentu, to wszystkie dzia³ania bêd¹ spójne, logiczne i wzajemnie uzu-
pe³niaj¹ce siê. Interdyscyplinarne spojrzenie na gospodarkê wodn¹, szczególnie zaœ
powi¹zanie techniki z aspektami przyrodniczymi i ekonomicznymi, pozwoli na nowy
sposób formu³owania zadañ w gospodarce wodnej, tak aby jej cele osi¹gn¹æ w sposób
najbardziej efektywny.

Z powa¿aniem

Leszek Karwowski
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

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

Panie Ministrze!
Pragnê poprzeæ stanowisko Zarz¹du Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów

z dnia 6 marca 2009 r., zaniepokojonego pojawiaj¹cymi siê informacjami
o planach stworzenia na granicy Rzeczypospolitej z Republik¹ Czesk¹ jednego
oddzia³u Stra¿y Granicznej w K³odzku, a tym samym mo¿liwoœci¹ likwidacji
Komendy Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu.

Jak siê dowiadujê, w lutym 2009 r. pan minister podpisa³ „Za³o¿enia wie-
loletniej koncepcji funkcjonowania Stra¿y Granicznej na lata 2009–2015”.
Zgodnie z t¹ koncepcj¹ komenda przysz³ego jedynego oddzia³u SG na granicy
z Czechami bêdzie siê znajdowaæ w K³odzku. Œl¹ski Oddzia³ Stra¿y Granicz-
nej w Raciborzu ma byæ rozwi¹zany, a w jego miejsce ma byæ utworzona je-
dynie niewielka placówka podleg³a oddzia³owi w K³odzku.

Przeniesienie komendy oddzia³u z Raciborza do K³odzka poci¹gnie za sob¹
zwolnienie prawdopodobnie ponad dwustu pracowników cywilnych zatrud-
nionych w Raciborzu, zaœ dwustu funkcjonariuszy Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej bêdzie musia³o przenieœæ siê w inne miejsca albo po¿egnaæ z mun-
durem (nie ma mo¿liwoœci zaproponowania nowych miejsc s³u¿by lub pracy
wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom znoszonych lub przekszta³ca-
nych jednostek organizacyjnych). Do tego dojd¹ zwolnienia grupowe praco-
wników cywilnych. Przewidywane zmiany maj¹ nast¹piæ w 2010 r.

Nie muszê dodawaæ, ¿e planowane zmiany to tragedia wielu ludzi (utrata
pracy, koniecznoœæ przenosin) oraz likwidacja jedynego oddzia³u Stra¿y Gra-
nicznej na Górnym Œl¹sku. Moim zdaniem, wszystkie argumenty (po³o¿enie,
koszty utrzymania, itd.) przemawiaj¹ za pozostawieniem komendy oddzia³u
w Raciborzu.

Jak czytam w stanowisku zarz¹du, Komenda Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej w Raciborzu jest jednym z najwa¿niejszych urzêdów i pracodaw-
ców maj¹cych sw¹ siedzibê w tym mieœcie. Wieloletnie, bardzo dobre kontakty
jednostek samorz¹du terytorialnego województwa œl¹skiego ze Œl¹skim Od-
dzia³em Stra¿y Granicznej zaowocowa³y efektywn¹ wspó³prac¹ w zakresie
poprawy bezpieczeñstwa i ochrony ludnoœci. Najlepszym tego przyk³adem mo-
¿e byæ udzia³ formacji Stra¿y Granicznej w zwalczaniu skutków powodzi
z 1997 r. oraz innych zagro¿eñ w ostatnich latach. Funkcjonariusze Œl¹skiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu codziennym miasta
Racibórz i powiatu raciborskiego.

Racibórz po³o¿ony jest w stosunkowo niewielkiej odleg³oœci od ponad-
dwumilionowego górnoœl¹skiego obszaru metropolitarnego oraz ponadcztery-
stutysiêcznej Aglomeracji Rybnickiej i innych du¿ych miast województwa
œl¹skiego. Miêdzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice jest trzecim co
do wielkoœci lotniskiem w Polsce. Najwiêkszy ruch samochodowy na po³u-
dniowej granicy naszego kraju odbywa siê w Cieszynie, a kolejowy w Zeb-
rzydowicach. Województwo œl¹skie pozostaje jednym z g³ównych wêz³ów
transportowych w Polsce, poniewa¿ po³o¿one jest w ramach III i VI europej-
skiego korytarza transportowego (wschód – zachód oraz pó³noc – po³udnie).
Infrastruktura drogowa bêdzie, podobnie jak mo¿liwoœæ ukrycia siê w mia-
stach, czynnikiem u³atwiaj¹cym nielegalny pobyt cudzoziemcom. Nie trzeba
podkreœlaæ, ¿e przed Stra¿¹ Graniczn¹ postawione zostan¹ ogromne zadania
w zakresie migracji i readmisji cudzoziemców w najwiêkszej aglomeracji
w Polsce, jak¹ jest Œl¹sk.

Panie Ministrze, nasuwa siê prosty wniosek: to Racibórz powinien pozo-
staæ siedzib¹ komendy nowego oddzia³u Stra¿y Granicznej.

Czes³aw Ryszka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 6 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 25 marca 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-1450/09),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia Senatora RP Pana Czes³awa Ryszki z³o¿onego pod-
czas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 roku w sprawie poparcia stano-
wiska Zarz¹du Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów zaniepokojonego planami likwi-
dacji Komendy Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu, uprzejmie przedsta-
wiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie pragnê podziêkowaæ Panu Senatorowi za zainteresowanie przedmioto-
w¹, niew¹tpliwie jak¿e trudn¹ problematyk¹, jak¹ jest restrukturyzacja Stra¿y Granicz-
nej. Szerokie zainteresowanie pracami nad zmian¹ funkcjonowania struktur Stra¿y
Granicznej, zarówno przez parlamentarzystów, jak i przez œrodowiska lokalne, œwiad-
czy o aprobacie dotychczasowych dzia³añ funkcjonariuszy tej formacji.

Wynikiem trwaj¹cych od wielu miesiêcy w resorcie spraw wewnêtrznych i admini-
stracji prac nad zmian¹ koncepcji funkcjonowania struktur Stra¿y Granicznej we-
wn¹trz kraju jest dokument zatwierdzony przeze mnie w lutym br. pn. „Za³o¿enia
wieloletniej koncepcji funkcjonowania Stra¿y Granicznej (2009–2015)”. Powy¿szy doku-
ment stanowi kontynuacjê procesu przekszta³ceñ Stra¿y Granicznej, rozpoczêtego
w zwi¹zku z przygotowaniem tej formacji do cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej
i przyst¹pieniem do pe³nej realizacji Uk³adu z Schengen.

Przyjêto, ¿e „Za³o¿enia (...)” bêd¹ dokumentem strategicznym, podlegaj¹cym korek-
tom i uszczegó³owieniom na etapie przygotowania wieloletniej koncepcji funkcjonowa-
nia Stra¿y Granicznej oraz – ju¿ na etapie implementacji – bie¿¹cej ewaluacji
i uzasadnionym modyfikacjom.

Przed zatwierdzeniem, dokument ten poddany zosta³ wnikliwej analizie, przepro-
wadzonej w oparciu o uzgodnienia z przedstawicielami zwi¹zków zawodowych funkcjo-
nariuszy i pracowników cywilnych SG, komórek organizacyjnych KG SG, jednostek
organizacyjnych SG, oœrodków szkolenia SG – ³¹cznie z 37 adresatami. W celu wypra-
cowania jak najbardziej spójnych rozwi¹zañ, w toku przeprowadzanych konsultacji
rozwa¿ano ró¿ne aspekty reorganizacji, w tym m.in. propozycje utworzenia, zniesienia,
przekszta³cenia czy przesuniêcia oddzia³ów i placówek Stra¿y Granicznej. Aktualna
wersja dokumentu uwzglêdnia wszystkie dotychczasowe ustalenia i rekomendacje.

Mieæ trzeba na uwadze fakt, i¿ dostosowanie struktur Stra¿y Granicznej do no-
wych zadañ oraz zamkniêcie procesu przekszta³cania tej formacji w nowoczesn¹
s³u¿bê graniczno-imigracyjn¹ o charakterze policyjnym jest nieuniknione. Obawy
o funkcjonowanie struktur bezpieczeñstwa w garnizonie œl¹skim s¹ przedwczesne.
Zmiany maj¹ s³u¿yæ mo¿liwoœci zintensyfikowania dzia³añ, wynikaj¹cych z kompe-
tencji Stra¿y Granicznej w nastêpuj¹cych obszarach: poszerzanie obszaru zaintere-
sowañ Stra¿y Granicznej, przeciwdzia³anie i zwalczanie nielegalnej migracji
(z uprawnieniami do dzia³ania na ca³ym terytorium Polski), sprawowanie wobec cu-
dzoziemców czynnoœci kontrolnych w zakresie legalnoœci pobytu, wykonywanie pra-
cy oraz prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, rozpoznawanie, zapobieganie
i zwalczanie wybranych form przestêpczoœci uwzglêdniaj¹cej udzia³ cudzoziemców
lub maj¹cej charakter transgraniczny.

Wszystkie strategiczne kierunki przekszta³ceñ zaproponowane w „Za³o¿eniach (...)”
maj¹ na celu m.in.: utrzymanie dotychczasowej skutecznoœci tej formacji w wykony-
waniu ustawowych zadañ (w tym kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy pañ-
stwowej), przekszta³cenie Stra¿y Granicznej na terytorium kraju w wiod¹c¹ s³u¿bê
imigracyjn¹, dalsze dostosowanie i rozmieszczenie infrastruktury Stra¿y Granicznej

29. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2009 r. 123



do zadañ wykonywanych po przyst¹pieniu Polski do strefy Schengen, w zale¿noœci od
zidentyfikowanych zagro¿eñ. Dzia³ania zwi¹zane z przekszta³ceniem struktury Stra¿y
Granicznej prowadzone s¹ z uwzglêdnieniem czynnika ludzkiego (jednego z najwa¿-
niejszych elementów zarz¹dzania formacj¹), tj. elementu istotnego dla efektywnego
prowadzenia polityki poprawy podniesienia poziomu jakoœci funkcjonowania oraz
zrównowa¿onego rozwoju Stra¿y Granicznej.

W œwietle przyjêtych „Za³o¿eñ (...)”, infrastruktura Stra¿y Granicznej na terytorium
kraju powinna:

– umo¿liwiæ „odsuniêcie” formacji w g³¹b terytorium RP poprzez ograniczenie do nie-
zbêdnego minimum liczby jednostek, umiejscowionych w bezpoœrednim s¹siedz-
twie granicy wewnêtrznej UE i strefy Schengen,

– umo¿liwiæ realizacjê dzia³añ ukierunkowanych na zwalczanie i przeciwdzia³anie
nielegalnej migracji cudzoziemców,

– byæ ukierunkowana na:
a) du¿e aglomeracje miejskie lub ich bezpoœrednie s¹siedztwo,
b) kluczowe wêz³y komunikacyjne (lotnicze, drogowe i kolejowe),
c) oœrodki dla osób ubiegaj¹cych siê o nadanie statusu uchodŸcy,

– uwzglêdniæ:
a) mo¿liwoœæ szybkiego i skutecznego wykonywania decyzji administracyjnych

wobec cudzoziemców,
b) mo¿liwoœæ wykorzystania istniej¹cych elementów infrastruktury Stra¿y Granicz-

nej na terytorium RP (np. Placówek Stra¿y Granicznej z lotniczymi przejœciami
granicznymi),

c) koniecznoœæ utrzymania niewielkiej liczby jednostek organizacyjnych na odcin-
ku granicy wewnêtrznej, umo¿liwiaj¹c¹ wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z po-
rozumieñ miêdzynarodowych, w tym wspó³pracê ze s³u¿bami pañstw s¹siednich
oraz administracjê granicy pañstwowej.

Zaplanowanie docelowego modelu Stra¿y Granicznej w perspektywie wieloletniej,
umo¿liwi zachowanie strategicznej ci¹g³oœci dzia³añ wykonywanych w latach 2007–2013
oraz powi¹zanie ich z zadaniami planowanymi do realizacji w okresie 2013–2015.

Zgodnie z przyjêtymi w „Za³o¿eniach (...)” kierunkami wieloletniej restrukturyzacji
Stra¿y Granicznej, na bazie Sudeckiego, Œl¹skiego i czêœci £u¿yckiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej utworzony zostanie Œl¹ski Oddzia³ Stra¿y Granicznej z siedzib¹ w K³odzku.
Dotychczas nie podjêta zosta³a jednak¿e formalna decyzja odnoœnie lokalizacji siedziby
przysz³ej komendy Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej. Zgodnie z przyjêtym w „Za³o-
¿eniach (...)” harmonogramem realizacji przekszta³ceñ infrastruktury Stra¿y Granicz-
nej, decyzja o utworzeniu nowego Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej podjêta
zostanie w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Przedstawiaj¹c powy¿sze pragnê zapewniæ Pana Senatora, i¿ wszelkie obawy o funkcjo-
nowanie systemu bezpieczeñstwa na zarz¹dzanym przez spo³ecznoœæ lokaln¹ terenie,
przyjmowane s¹ z pe³nym zrozumieniem, a opinie w przedmiocie przekszta³ceñ
w strukturze organizacyjnej Stra¿y Granicznej s¹ wnikliwie analizowane i brane pod
uwagê w procesie podejmowania decyzji i rozwi¹zañ systemowych.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

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

do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Lecha Witeckiego

Panowie Ministrowie!
W zwi¹zku z planowan¹ przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg i Autostrad bu-

dow¹ do 2012 r. w systemie koncesjonowanym odcinka autostrady A1 na
odcinku z £odzi do Czêstochowy, w imieniu radnych gminy K³omnice, proszê
o przedstawienie planu przebudowy drogi krajowej nr 91 wraz z prognozami
wzrostu natê¿enia ruchu na tej drodze.

Odcinek drogi w miejscowoœci K³omnice i okolicach ju¿ teraz jest w tragicz-
nym stanie. Nie ma tam chodników dla pieszych, sygnalizacji œwietlnej na
wa¿niejszych skrzy¿owaniach, oœwietlenia, drogi dla rowerzystów itd. Czê-
sto dochodzi do wypadków.

W sytuacji, gdy droga krajowa nr 1 na wspomnianym odcinku zostanie
autostrad¹, ruch lokalny i krajowy w kierunku Radomska pobiegnie przez
K³omnice. St¹d sprawa drogi nr 91 nabiera ponadlokalnego znaczenia, a bu-
dowa obwodnicy K³omnic staje siê spraw¹ priorytetow¹.

Uprzejmie proszê o zajêcie siê odpowiednimi rozwi¹zaniami drogowymi
dotycz¹cymi budowy obwodnicy K³omnic, a tak¿e poprawy stanu drogi nr 91.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 30.03.2009 r.

Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury

Szanowny Panie Ministrze,
zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 roku o dzia³ach administracji

rz¹dowej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.), w za³¹czeniu uprzejmie
przekazujê – wed³ug w³aœciwoœci – tekst oœwiadczenia Senatora RP Pana Czes³awa Ry-
szki z³o¿onego podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 roku w spra-
wie przedstawienia planu przebudowy drogi krajowej nr 91 wraz z prognozami wzrostu
natê¿enia ruchu na tej drodze oraz podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu budowê obwodni-
cy K³omnic.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Piotr Stachañczyk
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Warszawa, 30.04.2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1491/09

oraz pismo przekazane przez Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji, znak: BPS/DSK-043-1490/09, przy których przekazano oœwiad-
czenie Pana Senatora Czes³awa Ryszki dotycz¹ce modernizacji drogi krajowej nr 91
w okolicy m. K³omnice, uprzejmie przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

W dniu 11 marca 2009 r. w siedzibie Oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad (GDDKiA) w Katowicach odby³o siê spotkanie z przedstawicielami Urzêdu
Gminy w K³omnicach, na którym omówiono sprawy dotycz¹ce prac modernizacyjnych
oraz zadañ przysz³oœciowych na drodze krajowej nr 91 w K³omnicach.

Na przedmiotowym spotkaniu przedstawiono ocenê stanu technicznego oraz za-
mierzenia i harmonogram prac remontowych na drodze krajowej nr 91. Poinformowa-
no przedstawicieli Urzêdu Gminy w K³omnicach o przyst¹pieniu do opracowania
w 2009 r. dokumentacji technicznej na odnowê i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni
drogi do noœnoœci 115 kN/oœ dla odcinka Rêdziny – granica województwa ³ódzkiego.

Zakres prac projektowych obejmie m.in. poprawê bezpieczeñstwa ruchu ko³owego
i pieszego, remont i budowê chodników, poprawê geometrii istniej¹cych skrzy¿owañ.

Podczas spotkania uzgodniono, ¿e na tym etapie przygotowania inwestycji uwagi
dotycz¹ce koniecznych prac do uwzglêdnienia w opracowaniu zostan¹ przekazane
przez Urz¹d Gminy w K³omnicach bezpoœrednio projektantowi.

Odnosz¹c siê do kwestii prognozy wzrostu natê¿enia ruchu uprzejmie informujê, i¿
pomiary ruchu s¹ wykonywane co 5 lat, najbli¿sze wykonane bêd¹ w roku 2010. Na
dzieñ dzisiejszy brak jest danych potwierdzaj¹cych tezê wzrostu natê¿enia ruchu na
przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 91.

Z powa¿aniem

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up. dr in¿. Tomasz Rudnicki
Z-ca Generalnego Dyrektora
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pani Minister!
Samorz¹d miasta Czêstochowy z niepokojem odnosi siê do projektowa-

nej nowelizacji ustawy o izbach lekarskich, w tym o zmianie obszarów okrê-
gowych izb lekarskich. Osobiœcie solidaryzujê siê ze stanowiskiem Okrêgo-
wej Rady Lekarskiej w Czêstochowie z dnia 3 grudnia 2008 r., apeluj¹cej
o nietworzenie jednego okrêgu œl¹skiego w tak zró¿nicowanym i du¿ym woje-
wództwie.

Ziemia Czêstochowska, a to jej obszar stanowi teren dzia³ania Okrêgowej
Izby Lekarskiej w Czêstochowie, ma historycznie ukszta³towan¹ to¿samoœæ.
Ministerstwo Zdrowia powinno ten status uszanowaæ i nie narzucaæ zrówna-
nia granic dzia³ania okrêgowych izb lekarskich z granicami administracyjnego
podzia³u na województwa, co oznacza faktycznie zlikwidowanie czêœci okrê-
gowych izb lekarskich. W uzasadnieniu nie przedstawiono ¿adnych sensow-
nych argumentów dotycz¹cych ewentualnych korzyœci zarówno dla œrodo-
wiska lekarskiego, jak i dla pacjentów, p³yn¹cych z proponowanej zmiany.
Argument o usprawnieniu dzia³alnoœci rzecznika i egzekwowaniu odpowie-
dzialnoœci zawodowej jest nietrafny.

Okrêgowa Izba Lekarska w Czêstochowie w krótkim czasie istnienia po-
twierdzi³a sw¹ aktywnoœci¹ potrzebê i si³ê lokalnych inicjatyw. Naczelny
rzecznik odpowiedzialnoœci zawodowej wysoko ocenia dzia³alnoœæ okrêgo-
wego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej w Czêstochowie, podkreœla-
j¹c, ¿e nale¿y ona do najlepszych. Gdyby to siê zmieni³o, wielu pacjentów
przychodz¹cych z problemami i skargami do rzecznika odpowiedzialnoœci za-
wodowej w Czêstochowie, musia³by zrezygnowaæ ze sk³adania skargi w sy-
tuacji, poniewa¿ wi¹za³oby siê to z podró¿¹ do Katowic. Narzucenie
ewentualnych zmian spowoduje ponadto koszty z powodu wymiany kilkuna-
stu tysiêcy dokumentów potwierdzaj¹cych prawo wykonywania zawodu, or-
ganizacji nowych wyborów i zjazdów. Koszty tej ca³kowicie nietrafionej
nowelizacji pokryj¹ lekarze, poniewa¿ 96% bud¿etu izby lekarskiej pochodzi
ze sk³adek i wp³at lekarzy, a jedynie 4% stanowi dotacja z bud¿etu pañstwa.

Argumentem przeciwko ograniczaniu obszaru dzia³ania izb lekarskich
jest fakt, ¿e samorz¹dy innych zawodów zaufania publicznego: adwokatów,
notariuszy, radców prawnych, aptekarzy i pielêgniarzy, nie maj¹ takich ogra-
niczeñ. W Czêstochowie dzia³aj¹ okrêgowe izby: aptekarska, pielêgniarka
i adwokacka.

Nie trzeba przekonywaæ, ¿e ma³e izby s¹ bli¿sze samorz¹dnoœci i s¹
sprawniejsze w rozwi¹zywaniu bie¿¹cych spraw lekarzy w porównaniu z tymi
wielkimi. Stopieñ konsolidacji œrodowiska lekarskiego i uto¿samiania siê
z w³asnym samorz¹dem jest w takich izbach wiêkszy ni¿ w izbach zrzesza-
j¹cych kilkanaœcie tysiêcy lekarzy. Dzia³alnoœæ ma³ych izb lekarskich opiera
siê zwykle na spo³ecznym zaanga¿owaniu jej przedstawicieli. Likwidacja
izb, których zasiêg nie pokrywa siê z podzia³em administracyjnym kraju, spo-
woduje odejœcie wielu lekarzy z tej pracy i zmarnowanie lokalnego zapa³u
spo³ecznego.

Pani Minister, uwa¿am, ¿e nie wolno pozbawiaæ Okrêgowej Rady Lekar-
skiej w Czêstochowie mo¿liwoœci samodzielnego stanowienia o swoim samo-
rz¹dzie, jego strukturze, inicjatywach i woli jego cz³onków. Podstaw¹
samorz¹dnoœci jest kszta³towanie struktury organizacyjnej zgodnie z wol¹
cz³onków.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.04.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Czes³awa Ryszkê pod-

czas 29. posiedzenia Senatu w dniu 19 marca 2009 r. w sprawie projektu ustawy o iz-
bach lekarskich w zakresie dotycz¹cym obszarów dzia³ania okrêgowych izb lekarskich,
uprzejmie przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia w przedmiotowej sprawie.

Zawarcie w projekcie ustawy o izbach lekarskich propozycji, zgodnie z któr¹ obszar
dzia³ania poszczególnych okrêgowych izb lekarskich pokrywa³by siê z podzia³em tery-
torialnym kraju na województwa, mia³o na celu dostosowanie organizacji samorz¹du
do zadañ faktycznie wykonywanych przez jego organy na szczeblu okrêgowych izb.
W szczególnoœci chodzi o eliminacjê sytuacji, w których czêœæ izb okrêgowych nie wy-
konuje w ogóle lub wykonuje w bardzo ograniczonym zakresie zadania na³o¿one usta-
w¹ na samorz¹d lekarski.

Z danych sprawozdawanych corocznie przez izby lekarskie wynika, i¿ w przypadku
okrêgowych izb lekarskich przewidzianych do likwidacji liczba spraw prowadzonych
przez s¹dy lekarskie na przestrzeni ostatnich lat równie¿ by³a bardzo niska:

1) do Okrêgowej Izby Lekarskiej z siedzib¹ w Czêstochowie wp³ynê³y w 2005 r.
4 sprawy, w 2006 r. – 3, w 2007 r. – 4;

2) do Okrêgowej Izby Lekarskiej z siedzib¹ w Gorzowie Wielkopolskim wp³ynê³y
w 2005 r. 2 sprawy, w 2006 r. – 1, w 2007 r. – 3;

3) do Okrêgowej Izby Lekarskiej z siedzib¹ w Koszalinie wp³ynê³o w 2005 r. 5 spraw,
w 2006 r. – 4, w 2007 r. – 4;

4) do Okrêgowej Izby Lekarskiej z siedzib¹ w P³ocku wp³ynê³a w 2006 r. 1 sprawa,
w 2007 r. – 4;

5) do Okrêgowej Izby Lekarskiej z siedzib¹ w Tarnowie wp³ynê³y w 2005 r. 4 sprawy,
w 2006 r. – 2, w 2007 r. nie wp³ynê³a ¿adna sprawa;

6) do Kujawsko-Pomorskiej Okrêgowej Izby Lekarskiej z siedzib¹ w Toruniu wp³ynê-
³o 2005 r. 10 spraw, w 2006 r. – 18, w 2007 r. – 12;

7) do Beskidzkiej Okrêgowej Izby Lekarskiej z siedzib¹ w Bielsku Bia³ej wp³ynê³o
w 2005 r. – 7 spraw, 2006 r. – 13 spraw, natomiast w 2007 r. – 5 spraw.

Z powy¿szych danych wynika wiêc, ¿e ogólna liczba spraw rozpatrywanych przez
s¹dy lekarskie likwidowanych okrêgowych izb wynios³a w 2007 roku 27, przy ogólnej
liczbie spraw rozpatrywanych przez okrêgowe s¹dy lekarskie wynosz¹cej 421.

Ponadto informujê, i¿ zgodnie z art. 3 ust. 4 projektu ustawy o izbach lekarskich okrê-
gowe izby bêd¹ mog³y tworzyæ delegatury na obszarze dzia³ania izby, tak wiêc czêœæ zadañ
(np. w zakresie doskonalenia zawodowego lekarzy) bêdzie mog³a byæ nadal wykonywana
w miastach stanowi¹cych obecnie siedziby przewidzianych do likwidacji izb lekarskich.

Jednoczeœnie uprzejmie wyjaœniam, i¿ prace nad projektem przedmiotowej ustawy
nie zosta³y jeszcze zakoñczone. W szczególnoœci analizowana jest kwestia kszta³tu
umieszczonych w projekcie przepisów dotycz¹cych obszaru dzia³ania izb lekarskich.
Ostateczna decyzja w tej sprawie podjêta zostanie przez Radê Ministrów.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki
i innych senatorów

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
Czy jest prawd¹, ¿e w ramach reformy programowej oœwiaty zostanie

wyeliminowane z polskich szkó³ wychowanie do ¿ycia w rodzinie, a w to miej-
sce wprowadzi siê tak zwan¹ edukacjê seksualn¹? Czy jest prawd¹, ¿e w tej
sprawie na ministerstwo edukacji wywierane s¹ naciski ze strony stowarzy-
szeñ i œrodowisk feministycznych, lewicowych radyka³ów, Parlamentu Euro-
pejskiego, uwa¿aj¹cych jakoby polska m³odzie¿ nie dorasta³a mentalnie do
Zachodu w kwestii zasad obyczajowych?

Istnieje zasadnicza ró¿nica pomiêdzy faktycznym wychowaniem do od-
powiedzialnych postaw w sferze seksualnej, a wychowaniem pozornym, któ-
re w praktyce staje siê instrukta¿em antykoncepcyjnym i prymitywn¹ form¹
reklamy œrodków, które maj¹ zapobiec zajœciu w ci¹¿ê. Niestety, nie zapobie-
gaj¹. Najnowsze dane statystyki medycznej potwierdzaj¹, ¿e na przyk³ad
w Wielkiej Brytanii z roku na rok zwiêksza siê liczba nastolatek, które podej-
muj¹ decyzjê o dokonaniu aborcji. W 2007 r. przerwania ci¹¿y dokona³o po-
nad dwadzieœcia jeden tysiêcy dziewcz¹t poni¿ej osiemnastego roku ¿ycia.
Co druga nastolatka, u której stwierdzono ci¹¿ê, zdecydowa³a siê na aborcjê.
Przedstawiciele British Pregnancy Advisory Service, organizacji œwiadcz¹cej
„us³ugi aborcyjne”, okreœlili ten stan rzeczy jako nadzwyczaj pozytywne zja-
wisko. W ich mniemaniu rosn¹ca liczba nastolatek uœmiercaj¹cych swoje po-
czête dzieci jest dowodem na coraz bardziej tolerancyjne spo³eczeñstwo (za:
„Telegraph” – 27 lutego 2009 r. via SPUC – 27 lutego 2009 r.). Czy i u nas o to
chodzi?

Przedmiot: edukacja seksualna, od lat obecny w szko³ach na Zachodzie,
jest oparty na naiwnym za³o¿eniu, ¿e sama wiedza wystarczy, by wychowa-
nek w rozs¹dny sposób kierowa³ swoj¹ sfer¹ seksualn¹ i by w odpowiedzial-
ny sposób odnosi³ siê do samego siebie oraz do osób przeciwnej p³ci. Takie
za³o¿enie jest podobnym mitem jak przekonanie, ¿e wiedza z zakresu dietetyki
gwarantuje, ¿e ktoœ bêdzie siê zdrowo od¿ywia³, albo przekonanie, ¿e wiedza
z zakresu kodeksu karnego gwarantuje, ¿e ten, kto tê wiedzê posiada, nigdy
nie pope³ni przestêpstwa. Prawd¹ jest jednak, ¿e na Zachodzie, gdzie od lat
prowadzi siê seksedukacjê, rozlega siê wo³anie rodziców, aby wróciæ w szko-
³ach do wychowania do mi³oœci. Rodzice zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e sekse-
dukacja prze¿y³a siê, co wiêcej przynios³a z³e owoce w postaci ci¹¿
niepe³noletnich dziewcz¹t, zbyt wczesnej inicjacji seksualnej, a tak¿e wzrostu
liczby gwa³tów wœród m³odocianych.

Zapewne chodzi o to, by razem z seksedukacj¹ wprowadziæ do szkó³
tak¿e wychowanie do gender. Bêdzie to podstêpnie wpleciona w ten przed-
miot promocja homoseksualizmu, co obserwujemy obecnie w szko³ach na
Zachodzie. Widaæ w tym nawi¹zanie do treœci sprawozdania na temat prze-
strzegania praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004–2008,
og³oszonego z koñcem minionego roku. Dokument zawiera rezolucjê Parla-
mentu Europejskiego, a w niej postulaty wzajemnego uznania zwi¹zków ho-
moseksualnych we wszystkich krajach UE oraz przyjêcia takich rozwi¹zañ
w prawie pañstw cz³onkowskich. Wspomniany dokument w innej czêœci
broni tak zwanych praw reprodukcyjnych, co w jêzyku prawa miêdzynaro-
dowego oznacza miêdzy innymi swobodny dostêp do aborcji. Parlament Eu-
ropejski postuluje ponadto wprowadzenie zakazu wypowiadania przez
przywódców religijnych tak zwanych uwag dyskryminacyjnych, g³ównie
wyg³aszania krytyki zachowañ homoseksualnych. Krótko mówi¹c: czy
i u nas mamy nauczaæ o tak zwanych prawach podstawowych, które s¹
czyimœ wymys³em, nie istniej¹ bowiem ¿adne akty prawa miêdzynarodo-
wego czy europejskiego, które potwierdza³yby istnienie takich „praw”?

Aby unaoczniæ szkodliwoœæ seksedukacji warto siêgn¹æ do jak¿e pora-
¿aj¹cego obrazu rodziny, który znalaz³ siê w drugim raporcie hiszpañskiego
Instytutu Polityki Rodzinnej, „Evoluzione della Famiglia in Europa, 2008”,
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przedstawionego unijnym w³adzom w Brukseli. Raport dowodzi, ¿e pañ-
stwa Unii wymieraj¹, przyrost naturalny jest ujemny, liczba ludnoœci Euro-
py wzrasta tylko dziêki imigrantom. Gwa³townie zmienia siê proporcja
miêdzy m³odzie¿¹ a ludnoœci¹ po szeœædziesi¹tym pi¹tym roku ¿ycia, wyra-
¿ona w procentach. W³ochy, Niemcy i Grecja staj¹ siê krajami ludzi starych.
I jeszcze przytoczona w raporcie tragiczna liczba: z powodu aborcji ginie
ka¿dego roku w Europie jedno na piêcioro poczêtych dzieci. Na przyk³ad
w 2006 r. na oko³o 6,4 milionów mo¿liwych urodzeñ 1,2 milionów dzieci za-
mordowano przez aborcjê.

Wspomniany raport zwraca uwagê na to, ¿e w UE gwa³townie spada licz-
ba zawieranych ma³¿eñstw oraz konsekwentnie wzrasta procentowo liczba
dzieci urodzonych poza ma³¿eñstwem (33,9%). W Belgii, Luksemburgu i Hi-
szpanii co drugie ma³¿eñstwo rozpada siê. Wniosek: pañstwa europejskie
niemal zupe³nie nie interesuj¹ siê trwa³oœci¹ rodziny i pomoc¹ dla niej, ale ca-
³y czas promuje siê ró¿ne programy antyrodzinne, a nawet uchwala ustawy
antyrodzinne, jak ta zrównuj¹ca wobec prawa pary homoseksualne z natu-
raln¹ rodzin¹ (ostatnio w Danii uchwalono ustawê o adopcji dzieci przez
zwi¹zki homoseksualne).

Pani Minister! Polska postrzegana jest na tym tle jako jeden z ostatnich
przyczó³ków normalnej rodziny. Od 1993 r. mamy doœæ dobre prawo chro-
ni¹ce ¿ycie od poczêcia do naturalnej œmierci, nie ma przyzwolenia na usta-
wy o eutanazji czy ustawy dotycz¹ce zwi¹zków homoseksualnych. Polska
m³odzie¿ na pierwszym miejscu stawia rodzinne szczêœcie. Czy sekseduka-
cja w szko³ach ma za zadanie zniszczyæ jej marzenia oraz zburzyæ spo³eczny
kompromis co do wartoœci ¿ycia oraz poszanowania godnoœci ma³¿eñstwa
i rodziny?

Czes³aw Ryszka
Ryszard Bender
Tadeusz Skorupa
Janina Fetliñska
Kazimierz Jaworski
Piotr Kaleta
Zdzis³aw Pupa
Waldemar Kraska
Henryk Górski
Kazimierz Wiatr
Stanis³aw Zaj¹c
Maciej Klima

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.04.03

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Czes³awa Ryszki (znak: BPS/DSK-

-043-1492/09) w sprawie wprowadzenia w szkole edukacji seksualnej uprzejmie wy-
jaœniam co nastêpuje:

Minister Edukacji Narodowej, stosownie do postanowieñ zawartych w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego
i warunkach dopuszczalnoœci przerywania ci¹¿y (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z póŸn. zm.),
który stanowi, ¿e: „Do programów nauczania szkolnego wprowadza siê wiedzê o ¿yciu
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seksualnym cz³owieka, o zasadach œwiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
o wartoœci rodziny, ¿ycia w fazie prenatalnej oraz metodach i œrodkach œwiadomej pro-
kreacji”, zapewni³ warunki realizacji w szko³ach ww. treœci edukacyjnych.

Treœci nauczania z tego zakresu umieszczone zosta³y w podstawie programowej
wielu obszarów kszta³cenia, oprócz „Wychowania do ¿ycia w rodzinie” równie¿
w przedmiotach: przyroda, biologia, wychowanie fizyczne i etyka.

Treœci programowe zajêæ edukacyjnych „Wychowanie do ¿ycia w rodzinie” zosta³y
okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002
roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia
ogólnego w poszczególnych typach szkó³ (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z póŸn. zm.).

Treœci programowe uwzglêdniaj¹ postulaty i zobowi¹zania Konwencji o Prawach
Dziecka, Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Narodowego Programu Profilakty-
ki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Programu Przeciwdzia³ania
Narkomanii, Krajowego Programu Zapobiegania Zaka¿eniom HIV i Opieki nad ¯yj¹cy-
mi z HIV i Chorymi na AIDS.

W 2008 roku zosta³a opracowana nowa podstawa programowa wychowania przed-
szkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³, która w sposób
obszerny realizuje postanowienia przywo³anej powy¿ej ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.
oraz przewiduje kontynuacjê zajêæ edukacyjnych „Wychowanie do ¿ycia w rodzinie” –
nie zast¹piono ww. zajêæ edukacj¹ seksualn¹ dzieci i m³odzie¿y.

Zaplanowane treœci nauczania dotycz¹ce wiedzy o ¿yciu seksualnym, o zasadach
œwiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartoœci rodziny, ¿ycia w fazie prena-
talnej oraz metodach i œrodkach œwiadomej prokreacji pozwol¹ uczniom poznaæ i zro-
zumieæ z³o¿onoœæ problematyki nie tylko w aspekcie naukowym, lecz równie¿
spo³ecznym, kulturowym i etycznym.

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó³, która bêdzie realizowana pocz¹wszy od roku szkolnego
2009/2010 w klasach I szkó³ podstawowych i klasach I gimnazjów, przewiduje realiza-
cjê zajêæ edukacyjnych „Wychowanie do ¿ycia w rodzinie”, pocz¹wszy od V klasy szko³y
podstawowej, w niezmienionym wymiarze 14 godzin w ka¿dym roku szkolnym (w tym
po 5 godzin z podzia³em na grupy dziewcz¹t i ch³opców). W pozosta³ych klasach szko³y
podstawowej, gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych, do czasu zakoñczenia cyklu
kszta³cenia w tej szkole, stosuje siê dotychczasow¹ podstawê programow¹.

Realizacja zajêæ edukacyjnych „Wychowanie do ¿ycia w rodzinie” jest obligatoryj-
nym zadaniem wszystkich typów szkó³. Sposób nauczania w tym zakresie reguluje roz-
porz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treœci dotycz¹cych wiedzy o ¿yciu seksual-
nym cz³owieka, o zasadach œwiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartoœci ro-
dziny, ¿ycia w fazie prenatalnej oraz metodach i œrodkach œwiadomej prokreacji zawartych
w podstawie programowej kszta³cenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756 z póŸn. zm.).

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó³ powoduje koniecznoœæ wprowadzenia zmian w obo-
wi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu. Obecnie trwaj¹ prace nad projektem zmian – projekt roz-
porz¹dzenia znajduje siê w uzgodnieniach miêdzyresortowych.

Informujê tak¿e, ¿e ka¿da szko³a opracowuje w³asny program wychowawczy i profi-
laktyki, zgodnie z potrzebami œrodowiska, w którym funkcjonuje. Programy te uwzglêdniaj¹
wychowawcze potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i m³odzie¿y, w sposób ca³oœciowy
obejmuj¹ wszystkie treœci i dzia³ania z zakresu wychowania, nauczania, profilaktyki
i promocji zdrowia. Oba programy uchwala, zgodnie z kompetencjami, rada rodziców
w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

W dniu 15 stycznia 2009 r. podczas 25. posiedzenia Senatu RP wspólnie
z senatorem Norbertem Krajczym sk³ada³em oœwiadczenie dotycz¹ce dzia³añ
rz¹du premiera Donalda Tuska w kwestii:

— szybkiego zakoñczenia budowy obwodnicy Augustowa,
— braku ostatecznej decyzji w sprawie przysz³ego przebiegu trasy przez

dolinê Rospudy,
— informacji dotycz¹cej firmy konsultingowej DHV maj¹cej oceniæ najko-

rzystniejszy wariant przebiegu obwodnicy.
Prosi³em jednoczeœnie o wyjaœnienie, czy prawd¹ jest to, o czym informu-

je w mediach pose³ Platformy Obywatelskiej Leszek Cieœlik, by³y burmistrz
Augustowa, ¿e w przygotowaniu raportu przez firmê DHV bra³y udzia³ osoby,
które sprzeciwia³y siê budowie obwodnicy przez Rospudê i pisa³y w tej spra-
wie protesty do Komisji Europejskiej.

Z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e odpowiedŸ udzielona mi przez sekretarza
stanu w Ministerstwie Œrodowiska Stanis³awa Gaw³owskiego nie odpowiada
w istocie na ¿adne z zadanych pytañ.

Traktujê zatem sprawê jako lekcewa¿enie senatorów RP i ¿¹dam udziele-
nia odpowiedzi na pytania zawarte w oœwiadczeniu z dnia 15 stycznia
2009 r., na które ministerstwo wci¹¿ nie odpowiedzia³o.

1. Czy prawd¹ jest, ¿e raport w wymienionej sprawie przygotowywa³y
lub w przygotowywaniu raportu wspó³dzia³a³y osoby, które wystosowa³y lub
popiera³y protesty w tej sprawie wysy³ane do Komisji Europejskiej?

2. Jeœli taka sytuacja mia³a miejsce, to czy organy œcigania oraz Pe³no-
mocnik Rz¹du do spraw Walki z Korupcj¹ zostali powiadomieni?

3. Czy zosta³a o tym fakcie powiadomiona Komisja Europejska, która stoi
na stra¿y przejrzystoœci i transparentnoœci procedur w ¿yciu publicznym?

4. Je¿eli rz¹d chce realizowaæ d³u¿szy i dro¿szy wariant przebiegu drogi
przez miejscowoœæ Chodorki, to czy oszacowane s¹ koszty ekologiczne i spo-
³eczne budowy drogi?

5. Czy wykonawca raportu przeprowadzi³ wycenê, ocenê oraz inwenta-
ryzacjê przyrodnicz¹ nowego przebiegu trasy?

6. Czy mo¿emy pozwoliæ sobie na zw³okê, która wed³ug szacunków mo¿e
wynieœæ oko³o dziesiêciu lat?

7. Czy wiadomo, ile nowych dzia³ek trzeba bêdzie wykupiæ pod drogê, ile
budynków mieszkalnych wyburzyæ i jaki czas bêdzie potrzebny na przygoto-
wanie nowej dokumentacji projektowej?

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza z³o¿one podczas

29. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 r., przes³ane przy piœmie z dnia

132 29. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2009 r.



25 marca 2009 r., nr: BPS/DSK-043-1494/09, dotycz¹ce obwodnicy Augustowa, po-
ni¿ej przedstawiam stosowne informacje.

Inwestor sk³adaj¹c ponownie wniosek o wydanie decyzji œrodowiskowej dla przed-
siêwziêcia polegaj¹cego na budowie obwodnicy Augustowa, zaproponowa³ do realizacji
wariant przebiegaj¹cy przez miejscowoœæ Raczki. Za³¹czony do wniosku Raport o od-
dzia³ywaniu na œrodowisko okreœla koszty ekologiczne i spo³eczne rozumiane jako od-
dzia³ywanie inwestycji m.in. w zakresie œrodowiska przyrodniczego, na ¿ycie i zdrowie
ludzi oraz w zakresie konfliktów spo³ecznych i w sytuacjach awaryjnych.

Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e procedura oceny oddzia³ywania na œrodowisko
polegaj¹ca na wydaniu decyzji o uwarunkowaniach œrodowiskowych jest w toku, a de-
cyzja nie zosta³a jeszcze wydana.

Dla wszystkich analizowanych wariantów inwestycji zosta³a przeprowadzona in-
wentaryzacja przyrodnicza, a na jej podstawie dokonano oceny wp³ywu przedsiêwziê-
cia na œrodowisko. Informujê, ¿e w prowadzonych analizach œrodowiskowych brano
pod uwagê trzy warianty lokalizacyjne:

a) wariant I przez dolinê Rospudy, który otrzyma³ 40 punktów negatywnych pod
wzglêdem oddzia³ywania na œrodowisko;

b) wariant II w pobli¿u miejscowoœci Chodorki, który otrzyma³ 24 punkty negatywne
pod wzglêdem oddzia³ywania na œrodowisko;

c) wariant III w okolicach miejscowoœci Raczki, który uzyska³ 19,5 punktów negatyw-
nych pod wzglêdem oddzia³ywania na œrodowisko.

Ponadto w oparciu o szczegó³owe analizy na temat oddzia³ywañ na gatunki i sied-
liska objête ochron¹ w ramach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Puszcza Augu-
stowska” i Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Augustowska” do realizacji
zosta³ zarekomendowany wariant przez Raczki.

Odpowiadaj¹c na kolejne pytanie, wyjaœniam, ze w raporcie nie okreœlono iloœci
dzia³ek przeznaczonych do wykupienia dla ¿adnego z wariantów, jednak¿e okreœlona
zosta³a zajêtoœæ terenu oraz iloœæ budynków mieszkalnych przeznaczonych do wybu-
rzenia w stosunku do analizowanych wariantów. Z dokumentacji wynika, ¿e najmniej
budynków mieszkalnych zostanie wyburzonych w przypadku realizacji wariantu przez
Raczki, 6 lub 7 obiektów. Ponadto chcia³bym zaznaczyæ, ¿e liczba dzia³ek niezbêdna do
pozyskania pod realizacjê ww. przedsiêwziêcia bêdzie ustalona na etapie postêpowania
w sprawie wydania decyzji zezwalaj¹cej na realizacjê inwestycji drogowej. Z za³¹cznika
do wniosku o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, tj. z wypisu z reje-
stru gruntów dla wariantu przez Raczki, wynika, ¿e iloœæ dzia³ek przeznaczonych do
wykupienia wynosi oko³o 1300.

Obecnie rozpoczête zostan¹ procedury wy³onienia wykonawcy dokumentacji tech-
nicznej dla tej inwestycji. Wed³ug przewidywañ zezwolenie na realizacjê przedmiotowej
inwestycji drogowej mo¿e zostaæ wydane ju¿ w 2011 r., a wtedy prace przygotowawcze
powinny zostaæ zamkniête nie póŸniej ni¿ na koniec 2013 roku.

Natomiast w kwestii domniemanego zaistnienia sytuacji, w której osoby przygoto-
wuj¹ce dokumentacjê o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko wystosowa³y
lub popiera³y protesty do Komisji Europejskiej, Minister Œrodowiska nie mo¿e zaj¹æ
stanowiska. Wyjaœniam, i¿ zatrudnienie pracowników przez firmê DHV jest wewnêtrz-
n¹ spraw¹ inwestora (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Bia-
³ymstoku). Zatem minister w³aœciwy do spraw œrodowiska nie ma mo¿liwoœci
ingerencji w sprawy wyboru firmy i sk³adu zespo³u opracowuj¹cego raport.

Jednoczeœnie wyjaœniam, i¿ Komisja Europejska na bie¿¹co jest informowana
o wszystkich decyzjach dotycz¹cych budowy obwodnicy Augustowa.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Ze wzglêdu na fakt, ¿e specjalne strefy ekonomiczne odgrywaj¹ istotn¹

rolê w przyci¹ganiu nowych inwestycji, zarówno o charakterze produkcyj-
nym, jak i us³ugowym, w tym tak¿e inwestycji innowacyjnych, proszê
o udzielenie informacji, czy sensowne jest tworzenie w naszym kraju kolej-
nych specjalnych stref ekonomicznych. Czy Ministerstwo Gospodarki ma
sprecyzowane plany w tym zakresie? Czy zasadne by³oby utworzenie SSE
w rejonie pó³nocnego Mazowsza obejmuj¹cego nastêpuj¹ce powiaty: ciecha-
nowski, gostyniñski, m³awski, przasnyski, p³ocki, p³oñski, sierpecki, socha-
czewski, ¿uromiñski, ¿yrardowski?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 6 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odnosz¹c siê do oœwiadczenia Senatora Eryka Smulewicza z³o¿onego na 29. posie-

dzeniu Senatu w dniu 19 marca 2009 r., nades³anego przy piœmie Marsza³ka Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca br., znak: BPS/DSK-043-1495/09, uprzejmie
informujê, ¿e do ju¿ istniej¹cych stref systematycznie w³¹czane s¹ nowe obszary, nato-
miast nie przewiduje siê tworzenia kolejnych stref jako odrêbnych bytów prawnych.

W rejonie Mazowsza znajduj¹ siê ju¿ tereny o statusie specjalnej strefy ekonomicz-
nej. Tarnobrzesk¹ SSE objête s¹ grunty w powiecie radomskim, siedleckim, wyszkow-
skim, garwoliñskim i warszawskim, £ódzk¹ SSE – równie¿ w warszawskim,
grodziskim, ¿yrardowskim, Warmiñsko-Mazursk¹ SSE – w m³awskim, ciechanowskim
i ostro³êckim, a Suwalsk¹ SSE w powiecie ostrowskim.

W zwi¹zku z tym, ¿e specjalna strefa ekonomiczna okaza³a siê efektywnym instru-
mentem wsparcia nowych inwestycji, a jednoczeœnie mniej obci¹¿aj¹cym bud¿et pañ-
stwa ni¿ bezpoœrednie dotacje, uzasadnione jest optymalne wykorzystanie tej formy
pomocy publicznej w celu zachêcenia inwestorów do realizacji projektów w Polsce.

Jeœli wiêc wp³ynie do Ministra Gospodarki wniosek o objêcie stref¹ terenów
z pó³nocnego Mazowsza, zgodny z Koncepcj¹ rozwoju specjalnych stref ekonomicznych
przyjêt¹ przez Radê Ministrów w dniu 27 stycznia 2009 r., to z pewnoœci¹ bêdzie po-
traktowany przychylnie.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up. Rafa³ Baniak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o podanie informacji, jakie dzia³ania planuje podj¹æ Ministerstwo

Finansów wobec Urzêdu Skarbowego w Gostyninie w województwie mazo-
wieckiem w zakresie jego funkcjonowania i dalszego rozwoju. Czy jest plano-
wana modernizacja siedziby przedmiotowego urzêdu i podjêcie innych
dzia³añ prorozwojowych?

Przedmiotowy urz¹d obs³uguje podatników z terenu miasta Gostynina
i powiatu gostyniñskiego. W zwi¹zku z planowanymi licznymi inwestycjami
finansowymi z funduszy UE spodziewane jest przyspieszenie rozwoju gospo-
darczego tego obszaru, miêdzy innymi dziêki lokalizacji w Gostyninie term.
Projekt budowy Term Gostyniñskich jest projektem kluczowym w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przy piœmie z dnia 25 marca 2009 r., znak BPS/DSK-

-043-1496/09 oœwiadczeniem Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Eryka Smule-
wicza, z³o¿onym podczas 29. posiedzenia Senatu w dniu 19 marca 2009 r. w sprawie
funkcjonowania i dalszego rozwoju Urzêdu Skarbowego w Gostyninie, uprzejmie prze-
kazujê Panu Marsza³kowi nastêpuj¹ce stanowisko.

Jednym z priorytetów Ministra Finansów jest zapewnienie prawid³owego funkcjo-
nowania administracji podatkowej, a zw³aszcza w³aœciwej obs³ugi podatników przez te-
renowe jednostki tej administracji – urzêdy skarbowe. Osi¹gniêcie tego celu mo¿liwe
jest jedynie za pomoc¹ nowoczesnej, efektywnej i przyjaznej dla podatnika administra-
cji, zatrudniaj¹cej osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje oraz daj¹ce gwarancjê
w³aœciwego wizerunku s³u¿b skarbowych.

Minister Finansów organizuj¹c pobór podatków, w tym tak¿e ustalaj¹c sieæ orga-
nów podatkowych, musi kierowaæ siê mo¿liwoœciami finansowymi bud¿etu pañstwa
i koniecznoœci¹ optymalizacji wydatków niezbêdnych do wykonywania zadañ przez ad-
ministracjê podatkow¹. Sieæ urzêdów skarbowych tworzona jest wed³ug kryteriów eko-
nomicznych w³aœciwych dla administracji podatkowej, do których nale¿¹ zw³aszcza:
potencja³ regionu, liczba podatników oraz relacja miêdzy kosztami poboru a uzyskiwa-
nymi wp³ywami podatkowymi.

Maj¹c na uwadze skalê zadañ wykonywanych przez pracowników urzêdów skarbo-
wych, Ministerstwo Finansów w celu usprawnienia funkcjonowania aparatu podatko-
wego rozwa¿a wprowadzenie dzia³añ o charakterze organizacyjnym, w tym dotycz¹-
cych struktury administracji podatkowej odpowiedzialnej za wymiar, pobór, kontrolê
i egzekucjê danin publicznych.
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Urz¹d Skarbowy w Gostyninie nale¿y do tzw. ma³ych urzêdów skarbowych, zatrud-
niaj¹cych stosunkowo niewielk¹ liczbê osób. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ma³e urzêdy skarbowe
nie zawsze s¹ w stanie zapewniæ kompleksow¹ obs³ugê podatników (szkolenia, urlop,
choroba pracownika mog¹ powodowaæ utrudnienia w wype³nianiu zadañ nale¿¹cych
do zakresu dzia³ania urzêdu skarbowego). Ponadto nawet najmniejszy urz¹d skarbowy
wymaga zapewnienia odpowiedniej struktury organizacyjnej i w³aœciwej obsady kadro-
wej, co oznacza wydatki bud¿etu pañstwa nie zawsze pozostaj¹ce w korzystnej relacji
do uzyskiwanych dochodów bud¿etowych.

Podjêcie dzia³añ o charakterze organizacyjnym, poprzedzaæ bêdzie szczegó³owa
analiza obecnej sieci urzêdów skarbowych. Dopiero uzyskane wyniki analiz stanowiæ
bêd¹ podstawê ewentualnych decyzji dotycz¹cych racjonalizacji obci¹¿enia prac¹ po-
szczególnych urzêdów skarbowych i ich dalszego funkcjonowania.

Odnosz¹c siê zaœ do modernizacji budynku zlokalizowanego w Gostyninie przy ulicy
P³ockiej 10, bêd¹cego siedzib¹ Urzêdu Skarbowego w Gostyninie, uprzejmie informujê
Pana Marsza³ka, ¿e ograniczone œrodki zaplanowane w 2009 roku na wydatki bud¿eto-
we uniemo¿liwiaj¹ sk³adanie deklaracji finansowych w powy¿szym zakresie.

Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e warunki lokalowe budynku bêd¹cego siedzib¹
Urzêdu Skarbowego w Gostyninie, usytuowanego na nieruchomoœci bêd¹cej w trwa-
³ym zarz¹dzie Urzêdu zapewniaj¹ warunki pracy zarówno dla potrzeb w³asnych Urzê-
du, jak równie¿ poprawnie zabezpieczaj¹ potrzeby podatników obs³ugiwanych przez
Urz¹d Skarbowy w Gostyninie. Ponadto przedmiotowy budynek by³ modernizowany
w 2005 roku, posiada salê obs³ugi interesantów, jest te¿ przystosowany dla potrzeb
osób niepe³nosprawnych. Dodatkowo Urz¹d dla w³asnych potrzeb wynajmuje gara¿
oraz archiwum.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o podanie informacji, kiedy zostan¹ podjête ostateczne decyzje

dotycz¹ce rozbudowy drogi nr 7 oraz w jakim terminie planowane jest prowa-
dzenie inwestycji na odcinku P³oñsk–M³awa.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 25 marca 2009 r. nr BPS/DSK-043-1497/09

w sprawie oœwiadczenia senatora Eryka Smulewicza, z³o¿onego podczas dwudziestego
dziewi¹tego posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 r., dotycz¹cego budowy dro-
gi ekspresowej S-7, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

Budowa drogi ekspresowej S-7 jest jednym z priorytetów Rz¹du. Przedmiotowa in-
westycja zosta³a ujêta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012, za-
twierdzonym Uchwa³¹ Rady Ministrów nr 163/2007 z dnia 25 wrzeœnia 2007 roku.
W œwietle ww. Programu, budowa drogi ekspresowej S-7 Olsztynek (S-51) – P³oñsk
(S-10) jest podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

1. Olsztynek (S-51) – Nidzica;
2. Nidzica – Napierki (w. Napierki) z wêz³em;
3. Napierki (w. Napierki) – P³oñsk (S-10 w. Siedlin).
Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, budowa drogi ekspresowej S-7 Olsztynek (S-51)

– P³oñsk (S-10) przewidziana jest na lata 2009–2011. W zwi¹zku z powy¿szym, dnia
17 czerwca 2008 r. z³o¿ono wniosek o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia. Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad oczekuje na wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Œrodowiska przedmiotowej decyzji.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Pragnê wyraziæ zaniepokojenie w zwi¹zku z nieprawid³owoœciami w za-
kresie wyp³at kwot kilku rodzinom poszkodowanym przez tr¹bê powietrzn¹
maj¹c¹ miejsce 15–16 sierpnia 2008 r. w gminie Herby.

Do mojego biura senatorskiego zg³osili siê mieszkañcy, którzy do tej pory
nie uzyskali pe³nych wyp³at za utracone w wyniku dzia³ania ¿ywio³u mienie.
Przytoczê kilka faktów, pos³uguj¹c siê konkretnym przyk³adem jednej z ro-
dzin.

Otó¿ wójt gminy Herby na podstawie procedury szacowania strat w bu-
dynkach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku dzia³ania ¿ywio³u powo³a³
komisjê, w sk³ad której wszed³ miêdzy innymi gminny rzeczoznawca. Wyko-
nana przez rzeczoznawcê wycena strat w kilku przypadkach wywo³a³a pro-
testy. Jedna z rodzin odwo³a³a siê zgodnie z pktem 4 „Pomocy dla poszkodo-
wanych w wyniku klêski ¿ywio³owej, która mia³a miejsce 15–16 sierpnia
2008 r.”, mówi¹cym, ¿e odwo³ania od decyzji w sprawach przyznanych za-
si³ków powinny byæ kierowane do w³aœciwego terytorialnie wojewody. Nota-
bene wójt gminy Herby w piœmie do mnie zakwestionowa³ mo¿liwoœæ takiego
odwo³ania, co jest niezrozumia³e.

Wojewoda œl¹ski powo³a³ rzeczoznawcê, który oceni³ straty jako znacznie
wiêksze, w przypadku budynków mieszkalnych nawet o ponad 100%. Roz-
bie¿noœci w wycenie wynios³y a¿ 73 tysi¹ce 78 z³. Warto podkreœliæ, ¿e opis
szkody ujêty w protokole sporz¹dzonym w dniu 1 wrzeœnia 2008 r. przez ko-
misjê powo³an¹ przez wójta gminy Herby nie zosta³ przedstawiony do weryfi-
kacji nadzorowi budowlanemu, co potwierdzi³o pismo z dnia 12 stycznia
2009 r. od œl¹skiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w Ka-
towicach.

Kolejnym przykrym faktem jest to, ¿e wójt gminy Herby nie zabezpieczy³
wystarczaj¹cej kwoty na odwo³ania, zgodnie z zapisem mówi¹cym, ¿e w ra-
mach przyznanych kwot nale¿y przewidzieæ na szczeblu gminnym odpowied-
ni¹ rezerwê na realizacjê ewentualnych odwo³añ od decyzji w sprawach
przyznanych zasi³ków. W piœmie z dnia 17 grudnia 2008 r. GOPS w Herbach
zapewni³, ¿e wyst¹pi³ do wójta gminy Herby o zabezpieczenie œrodków wyni-
kaj¹cych z powsta³ej ró¿nicy w wycenach, ale do tej pory wójt gminy Herby
takich œrodków nie zabezpieczy³ i nie przekaza³. Wójt Herbów nie potrafi
uznaæ wyceny rzeczoznawcy powo³anego przez wojewodê œl¹skiego, gdy¿ od
dnia 11 grudnia 2008 r. nie dokona³ zmiany decyzji przyznaj¹cej pomoc po-
szkodowanemu, z uwzglêdnieniem wspomnianej wyceny.

Uwa¿am, ¿e w obliczu klêski ¿ywio³owej nie powinno mieæ miejsce takie
zachowanie, które utrudnia uzyskanie odszkodowania przyznanego przez
polski rz¹d poszkodowanym, tym bardziej i¿ wójt jest tylko i wy³¹cznie orga-
nem przekazuj¹cym œrodki.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e wójt gminy Herby rz¹dzi gmin¹, maj¹c na
koncie nieprawomocny wyrok roku wiêzienia w zawieszeniu na trzy lata i ka-
rê grzywny za nieprawid³owoœci, jakich siê dopuœci³, a mianowicie przekro-
czenie uprawnieñ s³u¿bowych przy wyborze dyrektora szko³y.

Zwracam siê do Pana Premiera z apelem o podjêcie skutecznych dzia³añ
w celu doprowadzenia sprawy do koñca i tym samym przekazania poszkodo-
wanym nale¿nych kwot. Jak wspomina³em, problem dotyczy kilku rodzin
z gminy Herby, które doceniaj¹ dotychczasow¹ pomoc i dzia³ania poczynione
przez polski rz¹d, ale jednoczeœnie czuj¹ siê bezsilne wobec budz¹cej w¹tpli-
woœci postawy wójta.

Wobec tego proszê w imieniu kilku polskich rodzin o podjêcie stosownych
dzia³añ.

Andrzej Szewiñski
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Odpowiedzi
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 23 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-1498/09),

przekazuj¹ce oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Szewiñskiego, z³o¿one na 29. po-
siedzeniu Senatu w dniu 19 marca 2009 roku, dotycz¹ce nieprawid³owoœci w wyp³a-
tach poszkodowanym przez tr¹bê powietrzn¹, z upowa¿nienia Prezesa Rady Minist-
rów, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Pomoc spo³eczna jest przyznawana ofiarom klêski ¿ywio³owej na podstawie art. 7
pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115,
poz. 728 z póŸn. zm.) i wyp³acana w formie bezzwrotnych pieniê¿nych zasi³ków celo-
wych (art. 40 ust. 2 ustawy), po przeprowadzeniu wywiadu œrodowiskowego przez pra-
cowników gminnego oœrodka pomocy spo³ecznej. Decyzjê w sprawie przyznania
zasi³ku wydaj¹ organy gminy. Administracja rz¹dowa sprawuje natomiast nadzór nad
wykorzystaniem œrodków przekazanych na to zadanie z bud¿etu pañstwa.

Z raportu nades³anego przez Œl¹ski Urz¹d Wojewódzki, uwzglêdniaj¹cego sytuacjê
na dzieñ 31 marca 2009 roku wynika, ¿e w gminie Herby poszkodowanych przez tr¹bê
powietrzn¹ zosta³o 168 rodzin. Wiêkszoœæ z tych rodzin, poza zasi³kiem celowym,
otrzyma³a tak¿e œrodki na odbudowê b¹dŸ remont uszkodzonych budynków.

Dane dotycz¹ce liczby rodzin poszkodowanych, liczby uszkodzonych budynków
oraz wysokoœæ kwot pomocy finansowej dla gminy Herby kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:

I. Socjalne zasi³ki celowe wyp³acone poszkodowanym w zwi¹zku z ich trud-
n¹ sytuacj¹ bytow¹:
1. liczba rodzin poszkodowanych 168
2. liczba rodzin, którym przyznano zasi³ek celowy 157
3. kwota wyp³aconych zasi³ków celowych 1.150.300 z³

Œredni zasi³ek wyniós³ 7.300 z³.
II. Œrodki wyp³acone na odbudowê/remont uszkodzonych budynków:

1. liczba uszkodzonych budynków 119
2. liczba rodzin, które otrzyma³y œrodki finansowe

na odbudowê/remont 117
3. kwota wyp³aconych na ten cel œrodków finansowych 3.631.200 z³

Œrednia kwota wyp³aconych œrodków wynios³a ponad 31.000 z³.
£¹cznie poszkodowane rodziny z gminy Herby otrzyma³y pomoc finansow¹ w kwo-

cie 4.781.500 z³.
Ponadto uprzejmie informujê, ¿e w marcu br. wp³yn¹³ do Ministerstwa Spraw We-

wnêtrznych i Administracji wniosek Wojewody Œl¹skiego o przyznanie dodatkowych
œrodków finansowych w kwocie 21.082 z³ na zwiêkszenie zasi³ków celowych dla 6 ro-
dzin, w tym dla 3 rodzin z gminy Herby. Do Ministra Finansów zosta³ ju¿ skierowany
wniosek o zwiêkszenie bud¿etu Wojewody Œl¹skiego na powy¿szy cel.

Podkreœlenia wymaga, ¿e w bud¿ecie pañstwa s¹ zapewnione œrodki finansowe na
zwiêkszenie wysokoœci zasi³ków dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ubieg³o-
rocznej tr¹by powietrznej. Warunkiem ich uzyskania jest odwo³anie siê przez poszko-
dowanego od decyzji o wysokoœci przyznanego dotychczas zasi³ku do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego i pozytywne rozstrzygniêcie sprawy.
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W zwi¹zku z sygnalizowanymi przez Pana Senatora nieprawid³owoœciami w wyko-
rzystaniu œrodków bud¿etu pañstwa przekazanych na pomoc dla poszkodowanych
w wyniku tr¹by powietrznej, do Wojewody Œl¹skiego zosta³o skierowane wyst¹pienie
z proœb¹ o ustosunkowanie siê do podniesionych zarzutów. Jednoczeœnie pragnê zapewniæ,
¿e niezw³ocznie po przedstawieniu stanowiska w sprawie przez Wojewodê, zostanie
Pan Senator o nim powiadomiony odrêbnym pismem.

Z wyrazami szacunku

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

Warszawa, 29 maja 2009 r.

Pan
Andrzej Szewiñski
Senator RP

Szanowny Panie Senatorze,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 23 kwietnia 2009 roku (sygn. BMP-0724-

-2826/09/EG), stanowi¹cego odpowiedŸ na oœwiadczenie Pana Senatora, z³o¿one na
29. posiedzeniu Senatu w dniu 19 marca 2009 roku, dotycz¹ce nieprawid³owoœci
w wyp³atach poszkodowanym przez tr¹bê powietrzn¹, uprzejmie przedstawiam infor-
macje przekazane przez Wojewodê Œl¹skiego.

Wojewoda Œl¹ski w piœmie z dnia 18 maja 2009 roku (ZK/I/0711/33/08/09) pod-
kreœli³, ¿e wed³ug ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U.
z 2008 roku, Nr 115, poz. 728 z póŸn. zm.) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celo-
wych nale¿y do zadañ w³asnych gminy o charakterze obowi¹zkowym. W zwi¹zku z po-
wy¿szym, Wojewoda przekaza³ wójtom i burmistrzom informacje na temat stosownych
procedur dotycz¹ce przyznawania zasi³ków i wnioskowa³ o niezbêdne œrodki finansowe.

Wojewoda wyjaœni³ natomiast, i¿ nie ma wp³ywu na sposób realizacji zadañ przez
wójtów i burmistrzów, gdy¿ nadzór nad realizacj¹ zadañ w³asnych nale¿y do wy³¹cz-
nych uprawnieñ rad gmin. W œwietle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) gminy, posiadaj¹c oso-
bowoœæ prawn¹, dzia³aj¹ we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Tak zdefi-
niowana samodzielnoœæ gminy podlega ochronie s¹dowej, dlatego te¿ jakakolwiek
ingerencja wojewody w wy³¹czne kompetencje w³adz samorz¹dowych nie jest mo¿liwa.

Wojewoda zaznaczy³ ponadto, ¿e wójt nie jest organem bezpoœrednio przekazu-
j¹cym œrodki, gdy¿ to podleg³y wójtowi kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej wydaje decyzjê o przyznaniu zasi³ku i ustala jego wysokoœæ. Od powy¿szej decyzji
przys³uguje prawo do odwo³ania siê do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego.

Jednoczeœnie Wojewoda poinformowa³, ¿e z terenu gminy Herby wp³ynê³y do Sa-
morz¹dowego Kolegium Odwo³awczego cztery odwo³ania od decyzji o przyznaniu za-
si³ku. Wszystkie zaskar¿one decyzje zosta³y uchylone i przekazane do ponownego
rozpoznania. Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej wyda³ nowe decyzje,
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nieznacznie podwy¿szaj¹c wysokoœæ zasi³ków. Œrodki finansowe na ich wykonanie zo-
sta³y zabezpieczone z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji. Poszkodowani w dalszym ci¹gu kwestionuj¹ wysokoœæ zasi³ków, w zwi¹zku
z czym prawdopodobne jest, ¿e po raz kolejny odwo³aj¹ siê od decyzji.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana Premiera w zwi¹zku z usytuowaniem linii wysokie-

go napiêcia w bliskim s¹siedztwie zabudowañ mieszkalnych i gospodar-
czych, a dok³adniej bezpoœrednio ponad zabudowaniami. Czy taki przebieg
linii spe³nia normy i normatywy dotycz¹ce ochrony ludzi oraz œrodowiska
przed negatywnym wp³ywem PEM, a w tym przypadku linii energetycznej
wysokiego i œredniego napiêcia?

Wielokrotnie zdarza siê, ¿e linie energetyczne s¹ tak wybudowane, ¿e
przebiegaj¹ nad ju¿ istniej¹cymi budynkami, a w dokumentach zak³adów
energetycznych i w³aœciwych organów samorz¹dowych nie ma zezwoleñ na
budowê tych linii. Proszê o informacje, kto wobec tego wydaje takie zezwole-
nia, czy mo¿liwe jest przesuniêcie tych linii i kto ma obowi¹zek to uczyniæ, tak
aby w³aœciciele tych budynków nie byli niepotrzebnie nara¿eni na niebezpie-
czeñstwo. Proszê te¿ o informacje, jakie mo¿liwoœci przebudowy lub rozbudo-
wy maj¹ w³aœciciele domów lub innych budynków znajduj¹cych siê
bezpoœrednio pod liniami wysokiego i œredniego napiêcia oraz jakie ograni-
czenia budowlane ich obowi¹zuj¹.

Panie Ministrze, proszê o udzielenie wyjaœnieñ w sprawie opisanego
przeze mnie problemu, a tak¿e o informacje o obowi¹zuj¹cym stanie praw-
nym w tym zakresie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego prze-

kazane przy piœmie z dnia 25 marca 2009 roku, znak: BPS-DSK-043-1499/09 w spra-
wie usytuowania linii wysokiego napiêcia w bliskim s¹siedztwie zabudowañ
mieszkalnych, pragnê przekazaæ nastêpuj¹ce stanowisko.

W przedmiotowym oœwiadczeniu Pan senator Grzegorz Wojciechowski poruszy³
miêdzy innymi kwestiê bliskoœci linii elektroenergetycznych wysokich napiêæ w sto-
sunku do zabudowañ mieszkalnych. Ponadto podniós³ równie¿ problem zgodnoœci bu-
dowanych linii wysokich napiêæ z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.

W zwi¹zku z tym pragnê uprzejmie poinformowaæ, ¿e proces inwestycyjny oraz pla-
nowanie budowy nowych i rozbudowy ju¿ istniej¹cych sieci energetycznych jest proce-
sem bardzo skomplikowanym, d³ugotrwa³ym i wymagaj¹cym przeprowadzenia
licznych uzgodnieñ i konsultacji. Najczêœciej inwestorem takiej budowy zw³aszcza
w przypadku linii elektroenergetycznych wysokich napiêæ jest przedsiêbiorstwo ener-
getyczne. W zwi¹zku z tym to ono inicjuje postêpowanie w sprawie uzyskania niezbêd-
nych zezwoleñ na rozpoczêcie inwestycji. Jednak wszelkie plany zwi¹zane z budow¹
linii energetycznych uzale¿nione s¹ przede wszystkim od wyra¿enia zgody na przebieg
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takiej inwestycji przez gminê, na której terenie ma zostaæ zlokalizowane to przedsiê-
wziêcie. Sytuacja ta sprawia, ¿e to gmina poprzez wprowadzenie inwestycji do miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego b¹dŸ poprzez wydanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, ma znacz¹cy wp³yw na proponowany przez przedsiêbior-
stwa energetyczne przebieg trasy linii energetycznych. Ponadto zgodnie z wymogami
polskiego prawa inwestor w trakcie procedury lokalizacyjnej inwestycji, jest obowi¹za-
ny do wykonania ekspertyz dotycz¹cych oddzia³ywania linii najwy¿szych napiêæ na or-
ganizmy ¿ywe i œrodowisko. Nale¿y tutaj równie¿ podkreœliæ, ¿e w trakcie planowania
takich inwestycji inwestor musi dzia³aæ zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. 2008 rok Nr 25, poz. 150) oraz wydanego
na bazie przepisów tej ustawy rozporz¹dzenia wykonawczego tzn.: Rozporz¹dzenie Mi-
nistra Œrodowiska z dnia 30 paŸdziernika 2003 roku w sprawie dopuszczalnych pozio-
mów pól elektromagnetycznych w œrodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzy-
mania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Poruszone w tych aktach prawnych
kwestie zwi¹zane s¹ z oddzia³ywaniem na cz³owieka pól elektromagnetycznych wytwa-
rzanych miêdzy innymi przez linie elektroenergetyczne wysokich napiêæ. Ww. rozpo-
rz¹dzenie okreœla dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w œrodowisku,
zró¿nicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ oraz dla
miejsc dostêpnych dla ludzi. Wyznacza ono zakres czêstotliwoœci pól elektromagnetycz-
nych, dla których okreœla siê parametry fizyczne charakteryzuj¹ce oddzia³ywanie pól
elektromagnetycznych na œrodowisko, okreœla metody sprawdzania i wyznaczania do-
trzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Przepisy te stano-
wi¹, ¿e dopuszczalne w œrodowisku poziomy pola elektromagnetycznego o czêsto-
tliwoœci 50 Hz (wytwarzane przez linie elektroenergetyczne wysokiego napiêcia) dla
miejsc dostêpnych dla ludzi wynosz¹ dla sk³adowej elektrycznej 10 kV/m, natomiast
dla sk³adowej magnetycznej 60 A/m. Ponadto stanowi¹ one, ¿e na terenach przezna-
czonych pod zabudowê mieszkaniow¹ natê¿enie pola elektrycznego nie mo¿e przekra-
czaæ wartoœci 1 kV/m, a natê¿enie pola magnetycznego 60 A/m. Rozporz¹dzenie to
okreœla równie¿ metody sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycz-
nych oddzia³uj¹cych na œrodowisko wraz z okreœleniem czêstotliwoœci dokonania tych
pomiarów. Ponadto nale¿y podkreœliæ, ¿e inwestor na etapie projektowania linii napo-
wietrznych powinien równie¿ kierowaæ siê zapisami zawartymi w polskich normach.
W praktyce oznacza to, ¿e inwestor nie mo¿e poprowadziæ linii wysokiego napiêcia, któ-
rej parametry nie bêd¹ spe³niaæ przedstawionych wy¿ej wymagañ.

Natomiast co do kwestii przebiegu linii elektroenergetycznych wysokich napiêæ
bezpoœrednio nad zabudowaniami mieszkalnymi, nale¿y zaznaczyæ, ¿e z punktu widze-
nia powy¿ej przedstawionych przepisów prawa taka sytuacja nie powinna mieæ miej-
sca. W praktyce wygl¹da to najczêœciej tak, ¿e przebieg linii wysokiego napiêcia
planowany jest tak aby omin¹æ zabudowania mieszkalne. Jednak zdarzaj¹ siê sytua-
cje, ¿e linia wysokiego napiêcia musi byæ przeprowadzona przez teren zamieszkany
przez ludzi lub w bezpoœredniej bliskoœci takiego terenu, co w konsekwencji oznacza,
¿e nie s¹ mo¿liwe do spe³nienia przedstawione powy¿ej normy. Wówczas inwestor po-
winien w odpowiedni sposób zadbaæ o bezpieczeñstwo mieszkaj¹cych na tym terenie
ludzi. Z informacji jakie nap³ywaj¹ do Ministerstwa Gospodarki wynika, ¿e sytuacje
w których linia wysokiego napiêcia przebiega bezpoœrednio nad budynkiem mieszkal-
nym zdarza siê niezwykle rzadko i najczêœciej wynika z winy samych obywateli, którzy
stawiaj¹ domy w bezpoœredniej bliskoœci istniej¹cej ju¿ linii, a bardzo czêsto równie¿
pod ni¹. W nastêpstwie czego wnioskuj¹ o przesuniêcie tej linii ze wzglêdu na negatyw-
ne oddzia³ywanie na cz³owieka. W tych sytuacjach winne s¹ równie¿ organy gmin, któ-
re wydaj¹ pozwolenia na budowê domów mieszkalnych w tych miejscach. Ponadto
zdarzaj¹ siê równie¿ sytuacje gdzie przedsiêbiorstwa energetyczne, od d³u¿szego czasu
rezerwuj¹ teren pod budowê nowych linii energetycznych, a mimo to gminy wydaj¹ po-
zwolenia na budowê w bezpoœredniej bliskoœci planowanej linii.

Natomiast co do kwestii mo¿liwoœci przesuniêcia istniej¹cych ju¿ linii, pragnê poin-
formowaæ, ¿e decyzje w tej sprawie podejmowane s¹ przez bezpoœredniego w³aœciciela
linii elektroenergetycznej i to do tego przedsiêbiorstwa obywatel, który czuje siê zagro-

29. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2009 r. 143



¿ony obecnoœci¹ takiej linii powinien siê zwróciæ. Jednak ze wzglêdu na olbrzymie ko-
szty jakie musia³oby ponieœæ przedsiêbiorstwa energetyczne z tytu³u przesuniêcia
takiej linii rzadko decyduj¹ siê one na podjêcie tego typu kroków.

Mam nadziejê, ¿e powy¿sze wyjaœnienia zostan¹ przyjête jako wyczerpuj¹ca odpo-
wiedŸ na zagadnienia podniesione w oœwiadczeniu Pana senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w zwi¹zku z planowanym wprowadze-

niem zmian do przepisów ustalaj¹cych sposób funkcjonowania planów zago-
spodarowania przestrzennego.

Jaki charakter maj¹ mieæ wprowadzane zmiany, czym one s¹ spowodo-
wane i jaki bêd¹ mia³y wp³yw na ewentualne rozstrzygniêcia prowadzonych
obecnie sporów dotycz¹cych planów zagospodarowania przestrzennego?

Panie Ministrze, proszê o omówienie planowanych zmian w przepisach
dotycz¹cych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na zapytanie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, z dnia

25 marca br., znak BPS/DSK-043-1500/09, w sprawie projektowanych przepisów
zmieniaj¹cych ustawê z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŸn. zm.), udzielam nastêpuj¹cych wy-
jaœnieñ.

Pragnê poinformowaæ, ¿e Ministerstwo Infrastruktury przygotowa³o projekt ustawy
o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz niektórych innych ustaw. Przes³ank¹ do podjêcia dzia³añ legislacyj-
nych zmierzaj¹cych do zmian przepisów ww. ustaw by³a szeroka krytyka obecnie
obowi¹zuj¹cych regulacji, umo¿liwienie skutecznej realizacji stale rosn¹cych potrzeb
inwestycyjnych oraz potrzeba zapanowania nad niekontrolowanym procesem rozlewa-
nia siê zabudowy. G³ównym celem projektu jest racjonalizacja procesu inwestycyjnego
poprzez usuniêcie istniej¹cych barier inwestycyjnych, przy jednoczesnym zapewnie-
niu przestrzegania zasad zrównowa¿onego rozwoju i ³adu przestrzennego.

Propozycje legislacyjne realizuj¹ przedmiotowe cele poprzez racjonalizacjê proce-
dur sporz¹dzania dokumentów planistycznych, eliminacjê niespójnych przepisów, po-
wi¹zanie planowania przestrzennego z wymogami zwi¹zanymi z ocen¹ wp³ywu
przedsiêwziêcia na œrodowisko, zintegrowanie planowania przestrzennego z planami
spo³eczno-gospodarczymi oraz wyeliminowanie uznaniowych i korupcjogennych pro-
cedur lokalizacyjnych.

Projektowane zmiany przepisów, odnosz¹ce siê do miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, dotycz¹ zarówno zakresu przedmiotowego tych planów, jak
i procedury ich sporz¹dzania. Przepisy, okreœlaj¹ce katalog ustaleñ miejscowego planu,
rozszerzono o uwarunkowania wynikaj¹ce z ustanowionych form ochrony przyrody
oraz zasady i wskaŸniki kszta³towania zabudówy i zagospodarowania terenu. Ponadto
projekt porz¹dkuje i upraszcza zasadê okreœlenia stawek procentowych renty planisty-
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cznej w planie miejscowym. Projekt wprowadza ogóln¹ regu³ê pobierania, w przypadku
sprzeda¿y nieruchomoœci, stawki procentowej w wysokoœci 30% wzrostu wartoœci nie-
ruchomoœci, która nast¹pi³a w zwi¹zku z uchwaleniem planu miejscowego i jednozna-
cznie rozstrzyga w¹tpliwoœæ dotycz¹c¹ mo¿liwoœci odst¹pienia od pobierania
przedmiotowej op³aty.

Nowym zagadnieniem uwzglêdnianym w miejscowym planie bêdzie ustalenie stawki
procentowej op³aty adiacenckiej, o której mowa w ustawie o gospodarce nieruchomo-
œciami. Umo¿liwi to samorz¹dom zmianê stawek op³aty adiacenckiej, czyli decydo- wa-
nia o wp³ywach do bud¿etu.

Plan miejscowy sporz¹dzany w oparciu o omawiane regulacje, w wiêkszym stopniu
ni¿ jest to obecnie, ustala³ bêdzie szczegó³owe cechy zabudowy i zagospodarowania te-
renu. Wynika to z rosn¹cych oczekiwañ spo³ecznoœci w stosunku do estetycznych wa-
lorów przestrzeni.

Projekt zak³ada równie¿ znaczne modyfikacje procedury sporz¹dzania miejscowego
planu. Proponowany w projekcie tryb postêpowania przy sporz¹dzaniu miejscowego
planu zosta³ wypracowany w oparciu o powi¹zanie procedury zwi¹zanej z ocen¹ wp³y-
wu przedsiêwziêcia na œrodowisko z procedur¹ planistyczn¹. W ten sposób projekt do-
precyzowuje i w³¹cza do procedury planistycznej przepisy ustawy z dnia 3 paŸdziernika
2008 roku o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñ-
stwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko oraz imple-
mentuje do prawodawstwa polskiego przepisy dyrektyw œrodowiskowych UE. W efek-
cie procedura zosta³a rozbudowana o te elementy, które wype³niaj¹ wymóg szerokiej
partycypacji spo³ecznej w planowaniu przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko oraz analizy wariantów ich lokalizacji w zale¿noœci od stopnia ich od-
dzia³ywania na œrodowisko. Przedsiêwziêcia, które zostan¹ zdefiniowane na etapie
sporz¹dzania planu i poddane zostan¹ procedurze przedmiotowej oceny, w wielu przy-
padkach nie bêd¹ wymaga³y na póŸniejszym etapie przeprowadzania takiej oceny tak,
jak to siê dzieje dzisiaj (decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przed-
siêwziêcia). A zatem projekt zak³ada w³¹czenie etapu wariantowania lokalizacji oma-
wianych inwestycji na poziomie aktów planistycznych (plany zagospodarowania
przestrzennego województwa, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy). Odstêpstwo od po-
wy¿szych regulacji przewiduje siê dla przedsiêwziêæ, dla których postêpowanie w sprawie
oceny ich oddzia³ywania na œrodowisko zosta³o przeprowadzone na etapie sporz¹dza-
nia studium, pod warunkiem, ¿e w momencie sporz¹dzania planu, zosta³o one uznane
za wystarczaj¹ce i aktualne przez regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska.

Omawiana nowelizacja przewiduje równie¿ uporz¹dkowanie kwestii organów w³a-
œciwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu oraz zakresu tego opiniowania
i uzgadniania. Projektowany przepis zawiera, podobnie jak obecnie obowi¹zuj¹ca re-
gulacja, rozró¿nienie organów opiniuj¹cych i uzgadniaj¹cych projekt planu, przy czym
proponuje siê, w przewa¿aj¹cej mierze, zrezygnowaæ z wyra¿ania stanowiska w formie
uzgodnienia na rzecz opiniowania. W zwi¹zku z powy¿szym, z uwagi na to, ¿e opinie nie
s¹ wi¹¿¹ce i nie podlegaj¹ zaskar¿eniu, przyczyni siê do uproszczenia i skrócenia pro-
cedury sporz¹dzania planu miejscowego. Ponadto w wyniku proponowanej zmiany
uporz¹dkowany zosta³ katalog organów w³aœciwych do opiniowania i uzgadniania pro-
jektu planu. Wszystkie organy uprawnione do wyra¿ania swojego stanowiska zosta³y
wymienione w jednej ustawie.

Ponadto warto podkreœliæ, ¿e projekt ustawy zak³ada wprowadzenie nowego aktu
planistycznego – miejscowych przepisów urbanistycznych. Ustawa nadaje im rangê
aktu prawa miejscowego, jednak w stosunku do planu miejscowego, przewiduje ogra-
niczon¹ ich rolê w systemie planowania przestrzennego. Celem przepisów urbanistycz-
nych jest realizacja polityki przestrzennej gminy okreœlonej w studium w odniesieniu
do terenów przewidzianych do zabudowy, dla których ustanowienie przepisów w pe³-
nym zakresie (uchwalenie miejscowego planu) jest niepotrzebne i niecelowe.

Omawiana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zak³ada równie¿ zmiany w przepisach dotycz¹cych planu zagospodarowania prze-
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strzennego województwa. Obecnie obowi¹zuj¹ce w tym zakresie regulacje powszechnie
uwa¿ane s¹ za niewystarczaj¹ce. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom marsza³ków
i ich s³u¿b planistycznych, projekt uszczegó³awia procedurê sporz¹dzania planu zago-
spodarowania przestrzennego województwa oraz rozszerza katalog jego ustaleñ.

Nowa procedura sporz¹dzania planu zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa, analogicznie jak w przypadku pozosta³ych dokumentów planistycznych, uwzglêd-
nia czynnoœci sk³adaj¹ce siê na postêpowanie w sprawie oceny oddzia³ywania na
œrodowisko skutków realizacji planu, w tym przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko i przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddzia³y-
waæ na œrodowisko. Projektowane przepisy szeroko traktuj¹ kwestie informowania
spo³eczeñstwa o etapach i efektach sporz¹dzania planu zagospodarowania przestrzen-
nego województwa wdra¿aj¹c potrzebê wczesnego i skutecznego informowania spo³e-
czeñstwa w celu zapewnienia mu udzia³u w procedurach dotycz¹cych miêdzy innymi
lokalizacji ww. przedsiêwziêæ.

Ponadto nowelizacja przewiduje rozbudowanie katalogu ustaleñ planu zagospoda-
rowania przestrzennego województwa oraz ich podzia³ na wi¹¿¹ce i niewi¹¿¹ce przy
sporz¹dzaniu studiów gminnych, planów miejscowych i przepisów urbanistycznych.

Nowym elementem planu zagospodarowania przestrzennego województwa bêdzie
plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego. Potrzeba wyró¿nienia
takiego obszaru wynika ze specyfiki i zwi¹zków funkcjonalnych pomiêdzy obszarami
wielkich miast oraz ich bezpoœredniego s¹siedztwa. Celem planu zagospodaro- wania
przestrzennego obszaru funkcjonalnego jest koordynacja sfery gospodarczej, infrastruk-
turalnej, spo³ecznej i przyrodniczej wielkich miast i terenów do nich przyleg³ych.

Omawiany projekt, wraz z ustaw¹ o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z wdra¿a-
niem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci, reformuje system planowania
przestrzennego na szczeblu krajowym. Efektem tego jest miêdzy innymi zast¹pienie
Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planem zagospodarowania prze-
strzennego kraju, którego celem bêdzie przede wszystkim koordynacja przestrzenna
polityki pañstwa zawartej w dokumentach strategicznych.

Odpowiadaj¹c na pytanie Pana Pos³a dotycz¹ce przewidywanych zmian przyczy-
niaj¹cych siê do eliminacji sporów towarzysz¹cych procesowi sporz¹dzania aktów pla-
nistycznych oraz skutecznego ich rozstrzygania, uprzejmie informujê, ¿e projekt
przewiduje wprowadzenie instytucji mediatora. Rol¹ mediatora bêdzie osi¹gniêcie po-
rozumienia zarówno pomiêdzy poszczególnymi cz³onkami spo³ecznoœci lokalnej, jak
i pomiêdzy spo³ecznoœci¹ lokaln¹ i w³adzami gminy. Udzia³ mediatora ma zapewniæ
mo¿liwoœæ obiektywnego zapoznania siê stron z ewentualnymi rozwi¹zaniami i osi¹g-
niêcie wspólnie satysfakcjonuj¹cego je porozumienia w sporze. Maj¹c na uwadze iloœæ
i rangê sporów towarzysz¹cych sporz¹dzaniu dokumentów planistycznych wyra¿am
g³êbokie przekonanie, ¿e omawiana inicjatywa legislacyjna jest jak najbardziej zasadn¹
propozycj¹, a jej wprowadzenie do systemu prawnego skutecznie ograniczy konflikto-
woœæ procedur planistycznych.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Olgierd Dziekoñski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ubieg³ym roku zwraca³em siê do Pana Ministra z zapytaniem odnoœnie

do programów wspierania uprawy roœlin wysokobia³kowych w Polsce, a tak-
¿e odnoœnie do poszukiwania mo¿liwoœci zast¹pienia bia³ka pochodz¹cego
z soi GMO importowanej ze Stanów Zjednoczonych bia³kiem pochodz¹cym ze
Ÿróde³ krajowych w celu wprowadzenia w ¿ycie przepisów ustawy o pa-
szach. W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ pragnê zapytaæ Pana Ministra, jakie zmiany
zasz³y w tej materii w ostatnim czasie? Jakim efektem zakoñczy³y siê prowa-
dzone w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prace w zakresie ustanowie-
nia systemów wsparcia dla zwiêkszenia wykorzystania pasz niezawie-
raj¹cych GMO? Czy Ministerstwo Rolnictwa przewiduje wprowadzenie kon-
kretnego programu wsparcia dla rolników uprawiaj¹cych roœliny wysoko-
bia³kowe? Ilu rolników skorzysta³o z dop³at do materia³u siewnego roœlin
str¹czkowych? Czy skala upraw roœlin wysokobia³kowych w Polsce w ostat-
nim czasie wzros³a? Zwraca³em siê równie¿ z zapytaniem odnoœnie do mo¿li-
woœci zast¹pienia soi GMO w paszach soj¹ niemodyfikowan¹, wyproduko-
wan¹ na Ukrainie i sprowadzon¹ z tego kraju. Jaki jest efekt negocjacji pro-
wadzonych z Ukraiñskim Zwi¹zkiem Producentów i Przetwórców Soi?

Panie Ministrze, przy rozwa¿aniu sposobów rozwoju mo¿liwoœci pozyski-
wania bia³ka wykorzystywanego do produkcji pasz ze Ÿróde³ krajowych pro-
szê uwzglêdniæ fakt, i¿ Stany Zjednoczone prawie ca³¹ produkcjê soi GMO
przeznaczaj¹ na eksport, a w kraju bia³ko do produkcji pasz pozyskuj¹ z od-
padów w przemyœle spirytusowym, to jest z ziemniaka, oraz z odpadów prze-
mys³u cukrowniczego, to jest z wys³odek. Dlaczego my w Polsce nie
wykorzystujemy efektywnie naszych zasobów, tylko stosujemy rozwi¹zania
³atwiejsze – co nie oznacza, ¿e tañsze – i nieprzyjazne dla naszego rolnictwa
zamiast korzystaæ z dostêpnych w kraju surowców, skoro jest to mo¿liwe?

Panie Ministrze, proszê o zapoznanie siê z przedstawionymi argumenta-
mi oraz o udzielenie wyjaœnieñ odnoœnie do stanowiska i planów resortu rol-
nictwa w zakresie rozwi¹zania przedmiotowej kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 kwietnia 2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 25 marca 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1501/09,

przy którym przekazany zosta³ tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Grzegorza
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Wojciechowskiego podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 r. przed-
stawiam wyjaœnienia stosownie do poruszonych zagadnieñ i postawionych pytañ.

Jakim efektem zakoñczy³y siê prowadzone w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
prace w zakresie ustanowienia systemów wsparcia dla zwiêkszenia wykorzystania
pasz niezawieraj¹cych GMO? Ilu rolników skorzysta³o z dop³at do materia³u siewnego
roœlin str¹czkowych? Czy skala upraw roœlin wysokobia³kowych w Polsce w ostatnim
czasie wzros³a? Dlaczego my w Polsce nie wykorzystujemy efektywnie naszych zaso-
bów do produkcji pasz, tylko stosujemy rozwi¹zania ³atwiejsze – co nie oznacza, ¿e tañ-
sze – i nieprzyjazne dla naszego rolnictwa zamiast korzystaæ z dostêpnych w kraju
surowców, skoro jest to mo¿liwe?

W chwili obecnej w resorcie trwaj¹ prace nad opracowaniem wieloletniego progra-
mu badawczego, którego efektem bêdzie rozwój produkcji roœlin str¹czkowych i wyko-
rzystanie krajowych Ÿróde³ bia³ka, co pozwoli w przysz³oœci na produkcjê pasz bez
udzia³u GMO. Poszukiwane s¹ równie¿ rozwi¹zania, które pozwol¹ na bezpoœrednie
wsparcie rolników produkuj¹cych roœliny wysokobia³kowe z przeznaczeniem na pasze.

Obecne dzia³ania na rzecz wspierania roœlin str¹czkowych realizowane przez resort
rolnictwa to m.in. finansowanie badañ z postêpu biologicznego w produkcji roœlinnej.
W ramach tego obszaru w roku 2009 realizowane s¹ nastêpuj¹ce tematy:

1) Podstawy genetyczne odpornoœci na wylêganie i cech jakoœciowych nasion grochu
– realizuje Instytut Genetyki Roœlin PAN w Poznaniu.

2) Markery molekularne sprzê¿one z cechami u¿ytkowymi w charakterystyce geno-
typu ³ubinu w¹skolistnego – realizuje Instytut Genetyki Roœlin PAN w Poznaniu.

3) Badania nad odpornoœci¹ grochu siewnego i bobiku na wybrane choroby grzybo-
we – realizuje Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin w Radzikowie.

4) Poszukiwanie fizjologicznych wskaŸników zwiêkszonej tolerancyjnoœci roœlin gro-
chu i ¿ó³tego ³ubinu na suszê (asymilacja, transport asymilatów, odcinanie m³odych
organów generatywnych) – realizuje Instytut Fizjologii Roœlin PAN w Krakowie.

Ca³kowita kwota zrealizowanych p³atnoœci w 2008 r. z tytu³u dop³at do zu¿ytego do
siewu materia³u siewnego, maj¹cych charakter pomocy de minimis wynios³a
66607810 z³ i dotyczy³a 593239 ha. Z pomocy skorzysta³o ok. 40 tys. rolników. Dop³aty
do roœlin str¹czkowych objê³y obszar 5816 ha na sumê 930560 z³. Wed³ug danych
Agencji Rynku Rolnego w bie¿¹cym roku w dalszym ci¹gu utrzymuje siê du¿e zaintere-
sowanie zakupem materia³u siewnego. W terminie od 1 grudnia do 15 lutego z³o¿ono
ponad 22 tysi¹ce wniosków na oko³o 22 mln z³.

Inn¹ form¹ zachêty do uprawy roœlin str¹czkowych s¹ równie¿ dop³aty w ramach
krajowych uzupe³niaj¹cych p³atnoœci obszarowych. Przys³uguj¹ one rolnikowi, który
w danym roku spe³nia³ warunki do przyznania jednolitej p³atnoœci obszarowej. Uzu-
pe³niaj¹ca p³atnoœæ obszarowa (UPO) przyznawana jest do powierzchni upraw m.in.
roœlin wysokobia³kowych, roœlin str¹czkowych oraz roœlin motylkowatych drobnona-
siennych. Stawka jednolitej p³atnoœci obszarowej (z³/ha) w roku 2008 wynosi³a 339,31 z³,
zaœ w ramach dop³at uzupe³niaj¹cych do sektora I, w którym znajdowa³y siê równie¿
roœliny str¹czkowe, przyznawana by³a ponadto kwota 269,32 z³/ha.

Odnosz¹c siê do kwestii uprawy roœlin str¹czkowych na nasiona informujê, ¿e
w Polsce w latach 2000–2007 roœliny str¹czkowe na nasiona by³y uprawiane na po-
wierzchni œrednio 118 tys. ha, w tym roœliny przeznaczone do konsumpcji na powierzchni
39,5 tys. ha, roœliny przeznaczone na pasze na powierzchni 78,4 tys. ha. Najmniejszy
obszar upraw roœlin str¹czkowych by³ odnotowany w 2002 roku. W nastêpnych latach
area³ upraw tych roœlin systematycznie wzrasta³. Wœród roœlin najczêœciej uprawia-
nych by³ ³ubin, bobik oraz groch. W ostatnich piêciu latach w strukturze zasiewów roœ-
lin str¹czkowych przeznaczonych na pasze ³ubin stanowi³ ok. 24%, bobik 11%, groch
6,5%. Najwiêkszy udzia³ roœlin str¹czkowych w strukturze zasiewów wystêpuje we
wschodniej i pó³nocno-wschodniej czêœci kraju. W omawianym okresie w Polsce zbie-
rano œrednio 245 tys. ton nasion roœlin str¹czkowych, w tym 77,4 tys. ton przeznaczo-
nych do konsumpcji i 167,7 tys. ton nasion zu¿ywanych na paszê. Do niniejszej
informacji za³¹czam równie¿ zestawienie powierzchni zasiewów, plonów i zbiorów roœ-
lin str¹czkowych na ziarno w Polsce w latach 2000–2007.
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Lata
Powierzchnia zasiewów, tys. ha Plony, dt/ha Zbiory, tys. ton

Ogó³em Konsumpcyjnie Paszowe Konsumpcyjnie Paszowe Ogó³em Konsumpcyjnie Paszowe

2000 141 49 92 19,0 18,4 263,8 92,8 171,0

2001 109 46 63 19,2 19,5 211,3 88,3 123,0

2002 100 45 55 20,9 24,6 229,1 94,9 134,2

2003 109 34 75 19,4 22,8 237,7 65,8 171,9

2004 108 36 72 21,5 27,0 270,4 76,6 193,8

2005 119 33 86 20,4 21,7 253,8 66,4 187,4

2006 120 38 82 15,6 18,1 206,6 59,5 147,1

2007 137 35 102 21,4 21,0 288,2 75,2 213,0

Œrednia 117,9 39,5 78,4 19,7 21,6 245,1 77,4 167,7

�ród³o: GUS.

Oprócz uprawy na nasiona roœliny str¹czkowe w niewielkich iloœciach s¹ w Polsce
wysiewane i zbierane w formie siana. W latach 2000–2007 w kraju zbierano œrednio
oko³o 100 tys. ton siana uzyskiwanego z roœlin str¹czkowych. Œrednio z 1 ha zbierano
33,7 dt siana. Powierzchnia roœlin str¹czkowych z przeznaczeniem na susz siêga³a œrednio
2,9 tys. ha.

Odnoœnie materia³ów paszowych wymienionych w oœwiadczeniu Pana Senatora
uprzejmie informujê, ¿e zagadnienie dotycz¹ce materia³ów paszowych jest objête regulacj¹
dyrektywy Rady 96/25 z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie obrotu materia³ami paszo-
wymi, zmieniaj¹c¹ dyrektywy 70/524/EWG, 74/63/EWG, 82/471/EWG i 93/74/EWG
oraz uchylaj¹cej dyrektywê 77/101/EWG implementowanej do krajowego porz¹dku
prawnego przez rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie materia³ów paszowych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. z 2007 r.
Nr 2, poz. 24). W za³¹czniku nr 1, czêœæ IV do ww. rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zosta³y wymienione przedmiotowe materia³y paszowe jako:

IV. BULWY, ROŒLINY KORZENIOWE, ICH PRODUKTY I PRODUKTY UBOCZNE

4.01 Wys³odki buraczane

Produkt uboczny uzyskany przy produkcji cukru, sk³adaj¹cy siê
z ekstrahowanej i suszonej krajanki buraków cukrowych Beta vulgaris L. ssp.
vulgaris odm. altissima Doell., w którym maksymalna zawartoœæ popio³u
nierozpuszczalnego w HCl wynosi 4,5% suchej masy

4.02 Melasa buraczana
Produkt uboczny sk³adaj¹cy siê z pozosta³oœci syropu z produkcji lub rafinacji
cukru z buraków

4.03
Wys³odki buraczane
melasowane

Produkt uboczny uzyskany przy produkcji cukru zawieraj¹cy wysuszone
wys³odki, do których dodano melasê, w którym maksymalna zawartoœæ popio³u
nierozpuszczalnego w HCl wynosi 4,5% suchej masy

4.04
Wywar melasowy
z buraków cukrowych

Produkt uboczny fermentacji melasy z buraków przy produkcji alkoholu,
dro¿d¿y, kwasu cytrynowego i innych substancji organicznych

4.05
Cukier z buraków
cukrowych

Cukier ekstrahowany z buraków cukrowych

4.09 Pulpa ziemniaczana
Produkt uboczny uzyskany przy produkcji skrobi ziemniaczanej
(Solanum tuberosum L.)

4.10 Skrobia ziemniaczana Technicznie czysta skrobia ziemniaczana

4.11 Bia³ko ziemniaczane
Wysuszony produkt uboczny uzyskany przy produkcji skrobi, sk³adaj¹cy siê
g³ównie z substancji bia³kowych otrzymanych po oddzieleniu skrobi

4.12 P³atki ziemniaczane
Produkt uzyskany przez suszenie bêbnowe umytych, obranych lub nieobranych,
parowanych ziemniaków

4.13
Koncentrat soku
ziemniaczanego

Produkt uboczny uzyskany przy produkcji skrobi ziemniaczanej, z której
usuniêto czêœciowo bia³ko i wodê

4.14
¯elowana skrobia
ziemniaczana

Produkt sk³adaj¹cy siê ze skrobi ziemniaczanej, w znacznej czêœci roz³o¿onej
w wyniku obróbki cieplnej
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Uprzejmie informujê, ¿e art. 7 dyrektywy Rady 96/25/WE stanowi, ¿e ... „Pañstwa
Cz³onkowskie ustal¹, ¿e materia³y paszowe wymienione w czêœci B Za³¹cznika mog¹
pozostawaæ w obiegu jedynie pod sprecyzowanymi tam¿e nazwami i pod warunkiem
odpowiadania przez nie opisom tam¿e podanym”. Tak wiêc maj¹c na uwadze wy¿ej cy-
towany przepis dyrektywy Rady 96/25 oraz art. 26 ust. 2 ustawy o paszach (Dz. U.
Nr 144, poz. 1045) w brzmieniu: „Minister w³aœciwy do spraw rolnictwa okreœli, w dro-
dze rozporz¹dzenia, materia³y paszowe inne ni¿ wymienione w art. 24 ust. 1, które mo-
g¹ byæ wprowadzane do obrotu wy³¹cznie pod nazw¹ okreœlon¹ w tym rozporz¹dzeniu,
z uwzglêdnieniem opisu tych materia³ów i rodzaju procesów technologicznych stosowa-
nych do ich wytworzenia oraz obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów Unii Europej-
skiej” opublikowane zosta³o ww. rozporz¹dzenie.

Jednak¿e powy¿sza sytuacja nie oznacza, ¿e materia³y paszowe niewymienione
w ww. za³¹czniku dyrektywy Rady 96/25 nie mog¹ byæ stosowane w ¿ywieniu zwierz¹t.
Stosowanie innych materia³ów paszowych ni¿ wymienione w za³¹czniku nr 1 czêœæ
A do przedmiotowego projektu umo¿liwia przepis § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporz¹dzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie oznakowania pasz
(Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 703) w brzmieniu:

… „§ 3. 1. Informacje obowi¹zkowe o materia³ach paszowych wprowadzanych do
obrotu zawieraj¹:

1) okreœlenie o treœci „materia³ paszowy”;
2) nazwê materia³u paszowego:

a) zgodn¹ z nazw¹ okreœlon¹ w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie materia³ów paszowych wprowadzanych do
obrotu (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 24),

b) niewprowadzaj¹c¹ nabywcy w b³¹d co do to¿samoœci materia³u paszowego –
w przypadku materia³ów paszowych innych ni¿ okreœlone w rozporz¹dzeniu,
o którym mowa w lit. a;”.

W oznakowaniu takich materia³ów paszowych nale¿y zamieœciæ deklaracjê za-
wartoœci sk³adników pokarmowych, w zale¿noœci od rodzaju tych materia³ów, za-
wieraj¹c¹ informacje okreœlone w 1 czêœæ B rozporz¹dzenia w sprawie oznakowania
pasz.

Reasumuj¹c, przepisy prawne wspólnotowe oraz krajowe umo¿liwiaj¹ stosowanie
wymienionych materia³ów paszowych, natomiast ich zastosowanie przez hodowców
w ¿ywieniu zwierz¹t jest dobrowolne.

Obecnie prowadzone s¹ prace nad projektem rozporz¹dzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.

Projekt tego rozporz¹dzenia porz¹dkuje „wspólnotowe prawo paszowe” i konsolidu-
je obszar regulowany dotychczas kilkoma dyrektywami, np. 79/373/EWG w sprawie
obrotu mieszankami paszowymi, 82/471/EWG w sprawie niektórych produktów sto-
sowanych w ¿ywieniu zwierz¹t tzw. „bioprotein”, 93/74/EWG w sprawie pasz dietetycz-
nych, 96/25/WE w sprawie obrotu materia³ami paszowymi i kilkoma innymi.
Przedmiotowy projekt rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wprowadzania na rynek i stosowania pasz zastêpuje ww. dyrektywy i wprowadzi jedno-
lite rozwi¹zania na obszarze UE, co niew¹tpliwie wp³ynie korzystnie na jakoœæ i bezpie-
czeñstwo pasz, zwierz¹t i œrodowiska, a tak¿e na jakoœæ i bezpieczeñstwo produktów
¿ywnoœciowych pochodzenia zwierzêcego.

Uproszczenie istniej¹cych przepisów nie stanowi zagro¿enia dla wysokiego pozio-
mu ochrony zdrowia zwierz¹t. Projekt rozporz¹dzenia zapewnia przejrzystoœæ prawn¹
i zharmonizowane wdra¿anie oraz u³atwia p³ynne funkcjonowanie rynku wewnêtrzne-
go. Aby doprowadziæ do wzrostu konkurencyjnoœci sektora pasz i rolnego UE wymogi
techniczne s¹ upraszczane i usuwane zbêdne obci¹¿enia administracyjne. Ponadto
u¿ytkownicy pasz s¹ upowa¿nieni do dokonywania œwiadomego wyboru i nie mog¹ byæ
wprowadzani w b³¹d. Je¿eli chodzi o procedury wydawania zezwoleñ, celem jest zapew-
nienie, ¿eby pojawiaj¹ce siê na rynku materia³y paszowe i mieszanki paszowe by³y

29. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2009 r. 151



odpowiednio okreœlone pod k¹tem odpowiedniego stosowania. W przypadku miesza-
nek paszowych innowacyjnoœæ i konkurencyjnoœæ s¹ zapewnione w drodze ogranicza-
nia zbêdnych wymogów dotycz¹cych etykietowania.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Marian Zalewski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Dwadzieœcia lat temu rozpoczê³y siê wydarzenia, które zmieni³y bieg hi-

storii nie tylko naszego kraju, ale i Europy. Dialog otwieraj¹cy drogê do politycz-
nego kompromisu przy Okr¹g³ym Stole zaowocowa³ wyborami parlamen-
tarnymi 4 czerwca 1989 r., a nastêpnie powo³aniem pierwszego niekomuni-
stycznego rz¹du Tadeusza Mazowieckiego. Te wielkie wydarzenia polityczne
da³y pocz¹tek jesiennemu zrywowi wolnoœciowemu narodów œrodkowej Eu-
ropy, którego symbolem sta³o siê obalenie muru berliñskiego.

Niestety, po dwudziestu latach symboliczne znaczenie berliñskiego muru
przes³oni³o w œwiadomoœci spo³ecznoœci europejskich Ÿród³o wielkich prze-
mian.

Historyczny wymiar tamtych niezwyk³ych wydarzeñ, ich znaczenie dla
narodów Europy przypominaj¹ uchwa³y okolicznoœciowe przyjête w styczniu
br. przez Sejm oraz Senat. Jest naszym obowi¹zkiem przywracaæ pamiêæ
tamtych dni, podkreœlaj¹c wybitny wk³ad Polaków do najnowszej historii po-
wszechnej. Tymczasem nie sposób dostrzec dzia³añ edukacyjnych ani lubus-
kiego kuratora oœwiaty, ani te¿ Ministerstwa Edukacji Narodowej, odnosz¹-
cych siê do przedmiotowej kwestii. Uprzejmie proszê Pani¹ Minister o odpo-
wiedŸ, czy w zwi¹zku z ni¹ bêd¹ podejmowane przez ministerstwo jakiekol-
wiek przedsiêwziêcia edukacyjne.

Z powa¿aniem
Henryk WoŸniak

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.04.06

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Henryka WoŸniaka

(BPS/DSK-043-1502/09) uprzejmie wyjaœniam, ¿e nowa podstawa programowa wy-
chowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³
zdefiniowana rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
bêdzie sukcesywnie wdra¿ana w szko³ach, pocz¹wszy od dnia 1 wrzeœnia 2009 r.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17). Nowa podstawa programowa kszta³cenia ogólnego zo-
sta³a napisana jêzykiem wymagañ, tzn. cele ogólne sformu³owano w jêzyku wymagañ
ogólnych, natomiast treœci nauczania oraz oczekiwane umiejêtnoœci na koniec ka¿de-
go etapu edukacyjnego sformu³owano w jêzyku wymagañ szczegó³owych.

G³ównym celem nowej podstawy programowej jest poprawa jakoœci edukacji,
osi¹gniêcie spójnego programowo procesu kszta³cenia, dostosowanego do mo¿liwoœci
i indywidualnych potrzeb uczniów oraz uwzglêdniaj¹cego zwiêkszone aspiracje eduka-
cyjne uczniów i m³odzie¿y.

Nowa podstawa programowa kszta³cenia ogólnego okreœla precyzyjnie zadania
szko³y, do których nale¿y m.in. przygotowanie uczniów do sprawnego i odpowiedzial-
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nego funkcjonowania we wspó³czesnym œwiecie. W zakresie szeroko rozumianego wy-
chowania dokument przewiduje jako najbardziej istotne kszta³towanie okreœlonych
postaw, takich jak m.in. uczciwoœæ, wiarygodnoœæ, odpowiedzialnoœæ, gotowoœæ do
uczestnictwa w kulturze oraz podjêcia dziedzictwa narodowego, postawa poszanowa-
nia tradycji i kultury w³asnego narodu, jak równie¿ aktywna postawa obywatelska
i patriotyczna.

Uprzejmie informujê, ¿e w nowej podstawie programowej ujête zosta³y treœci nau-
czania dotycz¹ce wydarzeñ roku 1989, w tym obrad Okr¹g³ego Sto³u oraz póŸniejszych
nastêpstw. Znajduj¹ siê one g³ównie w podstawie programowej Historii na IV etapie
edukacyjnym. Zakres podstawowy Historii ujmuje treœci takie jak znaczenie pontyfika-
tu Jana Paw³a II dla przemian politycznych w Polsce, przyczyny i skutki wydarzeñ sierpnio-
wych 1980 r. oraz rola Solidarnoœci w przemianach politycznych i ustrojowych,
okolicznoœci wprowadzenia i nastêpstwa stanu wojennego, najwa¿niejsze postanowie-
nia Okr¹g³ego Sto³u oraz przemiany polityczne, spo³eczno-gospodarcze i kulturowe po
1989 r.

Natomiast treœci nauczania Historii w zakresie rozszerzonym dotycz¹ce Polski w la-
tach 1980–1989 uwzglêdniaj¹ ideê Solidarnoœci, jej wp³yw na przemiany spo³eczno-
-polityczne w Polsce, pañstwo i spo³eczeñstwo w czasie stanu wojennego, przyczyny
i skutki obrad oraz oceny polskiej historiografii dotycz¹ce PRL-u.

W ramach przedmiotu uzupe³niaj¹cego Historia i spo³eczeñstwo realizowane bêd¹
zagadnienia dotycz¹ce sporów o kszta³t Polski w XX w. z uwzglêdnieniem cezur 1918 r.,
1944–1945, 1989 oraz prezentacj¹ sylwetek czo³owych uczestników tych wydarzeñ.

Wskazanie donios³oœci tych wydarzeñ jest równie¿ oczywiste w kontekœcie dyskusji
z uczniami na lekcjach Jêzyka polskiego oraz Wiedzy o spo³eczeñstwie o najnowszej hi-
storii Polski.

Je¿eli chodzi o obchody 20. rocznicy obrad Okr¹g³ego Sto³u, to przyjmuj¹ one bar-
dzo zró¿nicowane formy. Pocz¹wszy od wystaw, spotkañ z bohaterami tamtych wyda-
rzeñ, poprzez tworzenie stron i portali internetowych, a¿ po „lekcje historii przy
Okr¹g³ym Stole” w Sali Kolumnowej Pa³acu Prezydenckiego, w której odbywa³y siê
przed dwudziestu laty obrady. Bardzo pozytywnie ocenili takie spotkanie z histori¹
najnowsz¹ uczniowie z Karczewa, którzy jako pierwsi mogli „znaleŸæ siê” przy Okr¹g-
³ym Stole.

Z inicjatywy obywatelskiej zrodzi³a siê platforma „Razem ‘89”, która jest elementem
szeregu przedsiêwziêæ, zwi¹zanych z obchodami 20. rocznicy przemian demokratycz-
nych w Polsce, a ponadto poprzez kontakt internetowy www.razem89.pl organizuje
i zaprasza wszystkich do realizacji tych obchodów. W ramach dzia³añ organizacyjnych
uczniowie przeprowadzaj¹ wywiady ze œwiadkami wydarzeñ, bior¹ udzia³ w konkur-
sach, uczestnicz¹ w specjalnie przygotowanych zajêciach. Dat¹ kulminacyjn¹ obcho-
dów bêdzie dla Inicjatywy 4 czerwca 1989, rocznica wolnych wyborów. Zaplanowano
jednak tak¿e dzia³ania zwi¹zane z innymi wa¿nymi wydarzeniami 89 roku: Okr¹g³ym
Sto³em, powo³aniem rz¹du Tadeusza Mazowieckiego, reform¹ Balcerowicza, wyborami
samorz¹dowymi.

Uprzejmie informujê, ¿e Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall objê³a patro-
natem wszystkie dzia³ania Inicjatywy „Razem ‘89” skierowane do m³odzie¿y.

Znalaz³y siê poœród nich nastêpuj¹ce formy uczczenia 20. rocznicy Okr¹g³ego Sto³u:
1) Konkurs 1989 – Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza zespo³y rodzinne lub s¹siedz-

kie z³o¿one z trzech do piêciu osób, w tym co najmniej jednej osoby doros³ej do
udzia³u w konkursie poœwiêconym wydarzeniom prze³omu 1989 roku. Konkurs
odbywa siê w Internecie, przeznaczony jest dla osób mieszkaj¹cych w gminach
wiejskich i wiejsko-miejskich;

2) III Ogólnopolski Festiwal im. JONASZA KOFTY „MOJA WOLNOŒCI” 2009 – Sto-
warzyszenie Warszawska Scena Bardów przy wspó³pracy Centrum Promocji Kul-
tury w Dzielnicy Praga-Po³udnie m.st. Warszawy zaprasza m³odzie¿ od 16 roku ¿y-
cia i doros³ych do udzia³u w Ogólnopolskim Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja
Wolnoœci” – otwartym konkursie wokalnym dla solistów amatorów i profesjonali-
stów;
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3) Materia³y dla nauczycieli – Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowa³o propo-
zycje scenariuszy lekcji, z których mog¹ Pañstwo skorzystaæ w trakcie zajêæ.
Chêtnie zamieœcimy tutaj inne propozycje. Czekamy te¿ na Pañstwa uwagi: jak
rozmawiaæ z m³odzie¿¹ o najnowszej historii, pomóc jej rozumieæ spory i dylema-
ty, jak zachêciæ do uczestnictwa w ¿yciu publicznym czy zaanga¿owania na rzecz
innych?

4) Poznañ, spotkanie z Adamem Michnikiem | 31 marca, 2009 – w ramach cyklu roz-
mów o rocznicach 1989 roku;

5) Nabór filmów na festiwal Sztuka dokumentu „Rok 1989 w Europie. Wolnoœæ – me-
dia – demokracja”. Festiwal w ca³oœci poœwiêcony bêdzie wydarzeniom zwi¹zanym
z obaleniem komunizmu. Odbêdzie siê w dniach 9–21 listopada 2009. Poka¿emy
i nagrodzimy najciekawsze filmy nakrêcone zarówno w czasie re¿imu, jak i te, któ-
re powsta³y ju¿ po zmianach ustrojowych. Festiwal SZTUKA DOKUMENTU og³a-
sza nabór filmów!!! Szczególnie interesuj¹ nas filmy poœwiêcone takim wydarze-
niom jak: Ruch Solidarnoœci i opozycja w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej,
Stan wojenny w Polsce, Obrady i kulisy Okr¹g³ego Sto³u, Pierwsze wolne wybory
w Polsce, Wydarzenia prze³omowe krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej w roku
1989, Upadek muru berliñskiego;

6) 1989 Obrazy Prze³omu – miêdzynarodowy konkurs dla m³odych Europejczyków –
w roku 2009 Eustory og³asza ogólnoeuropejski konkurs „1989 – Obrazy Prze³o-
mu”. Efektem konkursu bêdzie jedyny w swoim rodzaju, miêdzynarodowy kalej-
doskop lat 1980–1991, które doprowadzi³y do upadku ¯elaznej Kurtyny dziel¹cej
Europê na dwie czêœci przez czterdzieœci lat.

Wzi¹wszy pod uwagê powy¿sze, nale¿y stwierdziæ, ¿e Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej w sposób godny, poparty wielkim zaanga¿owaniem przyczynia siê do uczczenia
przez uczniów 20. rocznicy wydarzeñ roku 1989 oraz ich przyczyn i nastêpstw.

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew Marciniak
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Oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister w sprawie programu „Sprawny dojazd”.

Program ten z za³o¿enia mia³ przede wszystkim u³atwiaæ osobom niepe³no-
sprawnym dojazd do pracy. Niestety, w ostatnim roku funkcjonowania pro-
gramu Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
wstrzyma³ wyp³atê œrodków na zakup samochodów przystosowanych do
przewozu osób niepe³nosprawnych, pozbawiaj¹c w ten sposób wiele z nich
mo¿liwoœci samodzielnego funkcjonowania w codziennym ¿yciu spo³ecznym.
Musi to budziæ zdziwienie, zw³aszcza ¿e aktualna sytuacja gospodarcza wy-
maga pobudzenia popytu.

Zwracam siê zatem do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o podjêcie dzia³añ
zmierzaj¹cych do wznowienia dofinansowania zakupu pojazdów dostoso-
wanych do przewozu osób niepe³nosprawnych.

Z powa¿aniem
Henryk WoŸniak

OdpowiedŸ

Warszawa, 17 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³ane przez Pana Marsza³ka przy piœmie z dnia 25 marca

2009 r., znak BPS/DSK-043-1503/09, oœwiadczenie Pana Senatora Henryka WoŸnia-
ka, z³o¿one podczas 29. posiedzenia Senatu RP w sprawie programu Sprawny dojazd –
proœba dotycz¹ca dofinansowania zakupu pojazdów dostosowanych do przewozu osób
niepe³nosprawnych, proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ:

Zgodnie z informacj¹ uzyskan¹ z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych Rada Nadzorcza PFRON Uchwa³¹ nr 3/2009 z dnia 17 marca 2009 r.
postanowi³a zakoñczyæ realizacjê pilota¿owego programu Sprawny dojazd. W zwi¹zku
z powy¿szym w 2009 roku nie bêdzie naboru wniosków w ramach tego programu.

Decyzja o zakoñczeniu realizacji programu w g³ównej mierze jest konsekwencj¹
spodziewanych, mniejszych wp³ywów do bud¿etu PFRON. W wyniku takiego stanu
rzeczy planowana kwota wydatków PFRON na wszystkie programy realizowane w 2009
roku zosta³a zmniejszona i bêdzie stanowi³a oko³o 42% bud¿etu przeznaczonego na re-
alizacjê tych programów w 2008 roku. W zwi¹zku z powy¿szym Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych zmuszony jest do ograniczenia zakresu swoich
dzia³añ. Dostêpne œrodki w pierwszej kolejnoœci musz¹ zaspokoiæ zobowi¹zania finan-
sowe PFRON, wynikaj¹ce z zadañ ustawowych oraz realizacji umów zawartych w ra-
mach programu w 2008 roku. Konsekwencje zwi¹zane ze spodziewanymi, ni¿szymi
wp³ywami do bud¿etu PFRON w bie¿¹cym roku dotycz¹ wiêkszoœci realizowanych
przez Fundusz programów – nie tylko pilota¿owego programu Sprawny dojazd.

Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e PFRON ka¿dego roku wspiera finansowo ró¿ne for-
my rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej tysiêcy osób niepe³nosprawnych i instytucji
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dzia³aj¹cych na ich rzecz, dok³adaj¹c ze swej strony starañ, aby pomoc ta obejmowa³a
jak najwiêksz¹ liczbê potrzebuj¹cych w jak najwiêkszym zakresie. Jednak¿e ze wzglê-
du na skalê potrzeb zwi¹zanych z u³atwieniem osobom niepe³nosprawnym codzienne-
go funkcjonowania, ich pe³na realizacja przekracza czêsto mo¿liwoœci finansowe
Funduszu, co te¿ ma miejsce w odniesieniu do wszystkich potencjalnych uczestników
pilota¿owego programu Sprawny dojazd.

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych od wielu lat prowadzi
dzia³alnoœæ zapewniaj¹c¹ wsparcie osób niepe³nosprawnych w rozwi¹zywaniu proble-
mów zawodowych i spo³ecznych. Œrodki PFRON w przewa¿aj¹cej czêœci pochodz¹ od
pracodawców niezatrudniaj¹cych osób niepe³nosprawnych. Ze wzglêdu na Ÿród³o ich
pochodzenia musz¹ byæ one wydatkowane przede wszystkim na cele zwi¹zane z reha-
bilitacj¹ zawodow¹ osób niepe³nosprawnych, w tym na dofinansowanie rynku pracy
osób niepe³nosprawnych. Jedynie ok. 22% osób niepe³nosprawnych w naszym kraju
ma pracê. Priorytetem pozostaje zatem kontynuacja dzia³añ zwiêkszaj¹cych szansê
znalezienia i utrzymania zatrudnienia przez tê grupê osób. Zwiêkszaj¹c zatrudnienie
osób niepe³nosprawnych dajemy im szansê na pozyskanie niezbêdnych œrodków na
ich potrzeby.

Realizacja przez PFRON ró¿nego rodzaju programów uzupe³niaj¹cych obligatoryjne
zadania ustawowe Funduszu jest odpowiedzi¹ na potrzeby zg³aszane przez œrodowisko
osób niepe³nosprawnych. Niemniej jednak ze wzglêdu na fakt, ¿e PFRON co roku dys-
ponuje œciœle okreœlonym bud¿etem, a potrzeby zg³aszane przez osoby niepe³nospraw-
ne znacznie przekraczaj¹ mo¿liwoœci ich sfinansowania, Fundusz zmuszony jest do
limitowania oferowanej pomocy. Z tego te¿ powodu poszczególne programy PFRON
maj¹ okreœlony czas realizacji. W przypadku pilota¿owego programu Sprawny dojazd
w bie¿¹cym roku zapad³a decyzja o zakoñczeniu realizacji programu. Ponadto decyzja
ta jest skutkiem osi¹gniêcia przyjêtych do oceny skutecznoœci dzia³ania pilota¿u pro-
gramu wskaŸników, tj. objêcia wsparciem ok. 10 tys. beneficjentów.

£¹czê wyrazy szacunku

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jak powszechnie wiadomo, sprawy ochrony œrodowiska s¹ uznawane

przez Uniê Europejsk¹ za niezwykle wa¿ny priorytet. To, w jaki sposób pol-
skie w³adze podchodz¹ do problemu segregacji odpadów oraz ich zagospoda-
rowania, decyduje nie tylko o stanie œrodowiska naturalnego, ale ma te¿
wp³yw na stan koniunktury gospodarczej. Bardzo zaawansowane technolo-
gie utylizacji odpadów s¹ z natury rzeczy bardzo kosztoch³onne, co wiêcej –
s¹ to z regu³y technologie i urz¹dzenia importowane. A to w naszej sytuacji
bud¿etowej musi sk³aniaæ do g³êbokiej refleksji. Dlatego w³aœnie zaintereso-
wa³em siê systemem odbioru i segregacji odpadów komunalnych EKO AB.

W systemie tym w innowacyjny sposób segreguje siê odpady, zastêpuj¹c
obecne altany i kontenery œmieciowe pawilonem kontenerowym, który obs³u-
guje pracownik. Mieszkañcy dziel¹ swoje œmieci na trzy grupy, to znaczy od-
pady organiczne, higieniczne i pozosta³e, a pracownik dokonuje ich szcze-
gó³owej segregacji.

Zalet¹ systemu EKO AB jest to, i¿ pozwala on na maksymalne posegrego-
wanie odpadów. Co wiêcej, odzyskane surowce wtórne s¹ stosunkowo wy-
sokiej jakoœci. Z moich informacji wynika, ¿e wprowadzenie tego systemu
w P³ocku doprowadzi³o do odzyskania i zagospodarowania odpadów na po-
ziomie wymaganym przez dyrektywy Unii Europejskiej.

Ponadto opisany system mo¿na po³¹czyæ z produkcj¹ energii odnawialnej.
Wydaje siê, i¿ takie rozwi¹zanie jest w stanie nie tylko tworzyæ tysi¹ce

nowych miejsc pracy, ale te¿ zwiêkszaæ niezale¿noœæ energetyczn¹ kraju. Re-
asumuj¹c, pragnê zwróciæ siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy w Minister-
stwie Œrodowiska dokonywano analizy efektywnoœci ekologicznej i ekono-
micznej systemu EKO AB wdro¿onego w P³ocku.

Z powa¿aniem
Henryk WoŸniak

OdpowiedŸ

Warszawa, 20 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 25 marca 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-1504/09),

w sprawie oœwiadczenia Senatora RP Pana Henryka WoŸniaka, z³o¿onego podczas
29. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 r., dotycz¹cego odbioru i segregacji
odpadów komunalnych systemem EKO-AB, przekazujê poni¿sze wyjaœnienia.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹d-
ku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z póŸn. zm.), rada gminy uchwala re-
gulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy, który okreœla szczegó³owe
zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy dotycz¹ce m. in. wymagañ
w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci (np. prowadze-
nia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunal-
nych, w tym powstaj¹cych w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych,
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odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów, czêstotliwoœci i sposobu pozby-
wania siê odpadów komunalnych oraz inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu
gospodarki odpadami). Równoczeœnie, na podstawie regulaminu utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie gminy, mog¹ byæ stosowane ró¿nego rodzaju zachêty do selektywne-
go zbierania odpadów.

Objêcie 100% mieszkañców zorganizowanym systemem zbierania odpadów komu-
nalnych oraz rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów jest równie¿ zadaniem
zapisanym w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010”, przyjêtym w dniu 29 grudnia
2006 r. przez Radê Ministrów uchwa³¹ Nr 233 (M.P. Nr 90, poz. 946). Zgodnie z ww. do-
kumentem, program selektywnego zbierania odpadów powinien byæ opracowany na
poziomie gminnym b¹dŸ miêdzygminnym, jako integralna czêœæ gminnego lub miêdzy-
gminnego planu gospodarki odpadami.

Wobec powy¿szego, to od w³adz lokalnych zale¿y, czy system EKO-AB inicjowany
przez Pana Andrzeja Bartoszkiewicza bêdzie wdro¿ony na danym terenie.

Pragnê zaznaczyæ, ¿e w Ministerstwie Œrodowiska zapoznano siê z propozycj¹ sys-
temu EKO-AB i pismem z dnia 6 listopada 2003 r., znak: PEpe 405/222/C/2003/BK,
zaproponowano Panu Andrzejowi Bartoszkiewiczowi objêcie patronatem przedsiêwziê-
cia, pod warunkiem przes³ania szczegó³owego opisu projektu pilota¿owego, m.in.
okreœlaj¹cego dane techniczne, sposób monitorowania wyników uzyskanych w trakcie
realizacji projektu pozwalaj¹cych oceniæ efektywnoœæ organizacyjn¹, ekologiczn¹ i eko-
nomiczn¹ systemu EKO-AB. Niestety Pan Andrzej Bartoszkiewicz do dnia dzisiejszego
nie odpowiedzia³ na tê propozycjê.

W zwi¹zku z tym, bez szczegó³owej analizy efektywnoœci proponowanych roz-
wi¹zañ, nie ma mo¿liwoœci jednoznacznej oceny tego przedsiêwziêcia, w szczególnoœci
jego wp³ywu na znacz¹cy wzrost zatrudnienia na danym terenie oraz efektów ekologicz-
nych i ekonomicznych.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e decyzja o wdra¿aniu przedmiotowego syste-
mu na danym terenie powinna zostaæ podjêta na poziomie w³adz samorz¹dowych. W³a-
œciwym miejscem, na obecnym etapie, dla zaplanowania tego systemu do danej gminy
jest gminny plan gospodarki odpadami, do którego powinien byæ dostosowany regula-
min utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy, a który stanowi akt prawa
miejscowego.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Unia Europejska zaleci³a, aby rz¹dy pañstw cz³onkowskich opracowa³y

i poda³y do publicznej wiadomoœci strategiê przejœcia od telewizji analogowej
do telewizji cyfrowej.

W lutym 2009 r. Komisja Europejska opublikowa³a raport o cyfryzacji te-
lewizji w dwudziestu siedmiu pañstwach cz³onkowskich. Wynika z niego, ¿e
Polska znajduje siê na szarym koñcu, zarówno je¿eli chodzi o stan prac
zwi¹zanych z przejœciem na telewizjê cyfrow¹, jak i perspektywê ich zakoñ-
czenia. Wszystkie pañstwa unijne, z wyj¹tkiem Polski, maj¹ zakoñczyæ pro-
ces cyfryzacji do 2012 r. Rz¹d nie wydaje siê zainteresowany tym wa¿nym
z powodów spo³ecznych, kulturowych i gospodarczych zagadnieniem. Wyra-
zem tego jest brak strategii przejœcia od telewizji analogowej do telewizji cyf-
rowej. Brakuje tak¿e rozwi¹zañ prawnych reguluj¹cych wdra¿anie telewizji
cyfrowej.

W zwi¹zku z tym rodz¹ siê nastêpuj¹ce pytania.
1. Jakie s¹ wyniki pracy powo³anego w 2006 r. miêdzyresortowego ze-

spo³u do spraw telewizji i radiofonii cyfrowej?
2. Kiedy zostanie opracowana strategia przejœcia od telewizji analogowej

do telewizji cyfrowej?
3. Kiedy zostan¹ okreœlone standardy nadawania naziemnej telewizji cy-

frowej w Polsce oraz techniczne parametry odbiorników telewizyjnych?
4. Czy perspektywa sprawnej organizacji przekazu z Euro 2012 nie po-

winna mobilizowaæ do dzia³añ, w rezultacie których z Polski zostanie zdjête
piêtno skansenu telewizji analogowej w Unii Europejskiej?

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 maja 2009 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pytania zawarte w oœwiadczeniu senatora Jana Wyrowiñskiego,

z³o¿onym na 29. posiedzeniu Senatu w dniu 19 marca 2009 r., przes³anego przy piœmie
BPS/DSK-043-1505/09 z dnia 25 marca 2009 r., pragnê udzieliæ poni¿szych wyjaœ-
nieñ:

Ad 1. Miêdzyresortowy Zespó³ do Spraw Telewizji i Radiofonii Cyfrowej (dalej „Ze-
spó³”) zosta³ powo³any Zarz¹dzeniem nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dn. 2 stycznia
2006 r. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Ra-
dzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z póŸn. zm.). Zespó³ jest organem po-
mocniczym Prezesa Rady Ministrów i nie posiada samodzielnych uprawnieñ
decyzyjnych.

W okresie od pocz¹tku 2008 r. w ramach Zespo³u podjêto w szczególnoœci nastêpu-
j¹ce dzia³ania:
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– skonsultowano wewnêtrznie projekt rozporz¹dzenia, o którym mowa w punkcie
zwi¹zanym z pytaniem nr 3 Pana Senatora;

– powo³ano grupê problemow¹, zajmuj¹c¹ siê kwestiami spo³eczno-ekonomicznymi
pod przewodnictwem pani Anny Stre¿yñskiej, Prezes Urzêdu Komunikacji Elek-
tronicznej (dalej „UKE”). W wyniku prac tej grupy opracowane zosta³y podstawowe
za³o¿enia programu wsparcia dla osób najubo¿szych oraz projekt powo³ania Fun-
dacji „Polska Cyfrowa”. W zwi¹zku z powy¿szym wystosowane w dniu 12 stycznia
2009 r. zosta³o pismo do Prezesa Rady Ministrów o podjêcie kierunkowych decyzji
w tym zakresie;

– utworzono „w¹sk¹” grupê problemow¹ w celu opracowania Strategii cyfryzacji tele-
wizji naziemnej, o której mowa w punkcie zwi¹zanym z pytaniem nr 2 Pana Sena-
tora. W jej sk³ad weszli: Pani Anna Stre¿yñska, Prezes UKE, Pan Piotr
Dmochowski-Lipski, Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Pan Witold Ko³odziejski, Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji (dalej „KRRiT”) oraz Pani Magdalena Gaj, Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Infrastruktury, pe³ni¹ca jednoczeœnie rolê przewodnicz¹cego Zespo³u.

Ad 2. W dniu 4 maja 2005 r. Rada Ministrów przyjê³a Strategiê przejœcia z techniki
analogowej na cyfrow¹ w zakresie telewizji naziemnej. Nale¿y przyznaæ, ¿e dokument
ten uleg³ pewnej dezaktualizacji, równie¿ w zakresie rozstrzygniêæ technicznych, które
zostan¹ wprowadzone w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem, o którym mowa w punkcie
zwi¹zanym z pytaniem nr 3 Pana Senatora.

Dlatego te¿ w planach Zespo³u jest opracowanie Strategii cyfryzacji telewizji na-
ziemnej (tytu³ roboczy, dalej „Strategii”), która ma obejmowaæ w szczególnoœci:

– zidentyfikowanie dzia³añ, zwi¹zanych z wdra¿aniem telewizji cyfrowej, które wy-
magaæ bêd¹ rozwi¹zañ legislacyjnych,

– okreœlenie za³o¿eñ dla ww. rozwi¹zañ legislacyjnych, o ile stwierdzona zostanie ich
zasadnoœæ,

– zdefiniowanie docelowego kszta³tu rynku naziemnych mediów elektronicznych po
wy³¹czeniu nadawania cyfrowego (liczba programów darmowych, tematycznych,
udzia³ mediów publicznych w ofercie naziemnej, liczba programów wysokiej roz-
dzielczoœci),

– wskazanie wytycznych dla przysz³ego wykorzystania dywidendy cyfrowej (tj. czê-
stotliwoœci zwolnionych w wyniku przejœcia z nadawania analogowego na cyfrowe
dla celów innych zapewniania dostêpu do podstawowej oferty telewizyjnej),

– za³o¿enia programu wsparcia dla najubo¿szych przy zakupie dekoderów/przysta-
wek,

– kwestie kampanii informacyjno-edukacyjnej w celu wypromowania i skutecznego
upowszechnienia telewizji cyfrowej oraz przekonania konsumentów do zaopatrze-
nia siê w niezbêdny sprzêt lub modernizacjê posiadanego.

Projekt Strategii zostanie opracowany przez Zespó³ i przekazany Radzie Ministrów
do koñca maja br.

Ad 3. Obecnie na etapie notyfikowania Komisji Europejskiej znajduje siê projekt
rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagañ technicznych i eksploata-
cyjnych dla urz¹dzeñ konsumenckich s³u¿¹cych do odbioru cyfrowych naziemnych
transmisji telewizyjnych przygotowany na podstawie art. 132 ust. 3 ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póŸn. zm.).

Ponadto w ramach Zespo³u powo³ana zostanie grupa problemowa do spraw techni-
ki i sprzêtu. Przygotowany zosta³ ju¿ projekt uchwa³y w sprawie powo³ania tej grupy
problemowej wraz z wykazem zadañ szczegó³owych, ich rozdysponowania miêdzy pod-
grupy zadaniowe oraz wstêpnym harmonogramem prac. W szczególnoœci planowane
jest utworzenie podgrupy zadaniowej do spraw specyfikacji odbiornika, której celem
jest opracowanie – w oparciu o przysz³e rozporz¹dzenie – projektu szczegó³owej specy-
fikacji technicznej dla odbiorników telewizji cyfrowej wraz z propozycjami w zakresie
sposobu ich wdro¿enia.

Ad 4. Niew¹tpliwie, organizacja Euro 2012 wi¹¿e siê koniecznoœci¹ dokonania sze-
regu dzia³añ modernizacyjnych – równie¿ w zakresie cyfryzacji przekazu telewizyjnego.
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Pragnê jednak zwróciæ uwagê Pana Senatora, ¿e ju¿ obecnie przekaz telewizyjny na
etapie rejestracji oraz obróbki studyjnej jest realizowany w sposób w pe³ni cyfrowy.
Tym samym nie wystêpuje niebezpieczeñstwo obni¿enia jakoœci przekazu z meczów
rozgrywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Euro 2012,
retransmitowanych do innych krajów, w których dostêpny dla odbiorcy koñcowego
jest cyfrowy sygna³ telewizyjny.

Pragnê zwróciæ uwagê Pana Senatora, ¿e w dniu 27 lutego 2009 r. w Dzienniku
Urzêdowym Monitor Polski nr 12 zosta³o opublikowane og³oszenie Przewodnicz¹cego
KRRiT o mo¿liwoœci uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.
Dotyczy ono tzw. pierwszego multipleksu cyfrowego, którego uruchomienie ma zapew-
niæ ci¹g³oœæ dostêpu do obecnej naziemnej oferty programowej, czyli powieliæ w formie
cyfrowej obecnie dostêpne analogowe programy telewizji naziemnej. Zgodnie z harmo-
nogramem zawartym w og³oszeniu pokrycie sygna³em cyfrowym kolejnych obszarów
kraju ma nast¹piæ odpowiednio:

– do dnia 30 wrzeœnia 2009 r. na nastêpuj¹cych obszarach: Zielona Góra, ¯agañ,
Warszawa, Poznañ oraz, w miarê mo¿liwoœci technicznych, na obszarze Rzeszowa
i Wis³y,

– do dnia 31 marca 2010 r. na nastêpuj¹cych obszarach: Kalisz, Czêstochowa, Opo-
le, Szczecin, Bydgoszcz, Wroc³aw, Lublin, Olsztyn, Konin, Pi³a, Bia³ogard, Œwino-
ujœcie, Koszalin, Lêbork, P³ock, Opoczno, Jelenia Góra, K³odzko, Zakopane-Rab-
ka, Dêblin, Zamoœæ, Elbl¹g, Gi¿ycko, I³awa, jak równie¿ Rzeszów i Wis³a, je¿eli nie
zosta³y one uruchomione w etapie wczeœniejszym,

– do dnia 31 lipca 2011 r. na pozosta³ych obszarach.
W zwi¹zku z powy¿szym w roku 2012 na ca³ym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

powinna ju¿ wystêpowaæ mo¿liwoœæ odbioru podstawowego pakietu programowego
(w tym – telewizji publicznej) w postaci cyfrowej, a wiêc równie¿ – transmisji z meczów
rozgrywanych w ramach Euro 2012.

Równolegle z powy¿szymi dzia³aniami Prezes UKE prowadzi postêpowanie w sprawie
rezerwacji czêstotliwoœci z zakresu 470-862 MHz na cele rozpowszechniania lub rozpro-
wadzania programów radiowych lub telewizyjnych w ogólnopolskim multipleksie
DVB-T. W ramach tego (tzw. „drugiego”) multipleksu udostêpnione by³yby kolejne pro-
gramy, poszerzaj¹ce podstawow¹ ofertê zawart¹ w „pierwszym” multipleksie.

Pragnê wyraziæ nadziejê, ¿e przedstawione informacje Pan Senator uzna za satys-
fakcjonuj¹ce.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Magdalena Gaj
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zg³osili siê doktoranci pobieraj¹cy stypen-

dia naukowe przyznawane ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki”, Priorytet 8, Dzia³anie 8.2, Poddzia³anie
8.2.2.

Na podstawie umów stypendialnych – „Inwestycja w wiedzê motorem
rozwoju innowacyjnoœci w regionie”, doktoranci pobieraj¹ stypendia nauko-
we zwi¹zane z przygotowywanymi rozprawami doktorskimi. Niestety, od
przekazywanych kwot stypendiów urzêdy wojewódzkie, jako p³atnicy i dys-
ponenci œrodków, musz¹ pobieraæ podatek dochodowy. W rezultacie œrodki,
które powinny byæ wykorzystywane na rozwój m³odych naukowców, trafiaj¹
do bud¿etu pañstwa w formie podatków.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych wolne od podatku dochodowego s¹ stypendia otrzymywane na
podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-
niach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na
podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, a tak¿e inne stypen-
dia: naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zosta³y za-
twierdzone przez ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego po
zasiêgniêciu opinii Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego albo przez ministra
w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania.

Niestety, stypendia przyznawane w przedstawionej sytuacji nie kwalifi-
kuj¹ siê do kategorii objêtej wskazanym zwolnieniem podatkowym. Dlatego
te¿ wnoszê do Pani Minister o rozwa¿enie przeprowadzenia procedur, o któ-
rych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, co w rezultacie umo¿liwi doktorantom uzyskanie realnie wiêk-
szych œrodków na prowadzone badania naukowe.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski

Odpowiedzi

Warszawa, 31 marca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Pana Piotra Zientarskiego

(BPS/DKS-043-1506/09) dotycz¹ce zwolnieñ od podatku dochodowego od osób fizycz-
nych stypendiów naukowych, przyznawanych przez urzêdy wojewódzkie doktorantom
w ramach Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki”, Priorytet 8, Dzia³anie 8.2, Pod-
dzia³anie 8.2.2. przedstawiam, co nastêpuje.

29. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2009 r. 163



Dostrzegaj¹c problem zwolnienia od podatku dochodowego stypendiów dla stu-
dentów i doktorantów, otrzymywanych w ramach dzia³añ przewidzianych w Programie
Operacyjnym „Kapita³ Ludzki” przewidujê uregulowanie tego problemu w nowelizowa-
nej ustawie – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

Dodatkowo informujê, i¿ trwaj¹ prace nad przygotowaniem projektu ustawy.

£¹czê wyrazy szacunku

prof. Barbara Kudrycka

Warszawa, 27 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Piotra Zientarskiego podczas
29. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 r. uprzejmie informujê, ¿e stypendia
przyznawane w ramach Dzia³ania 8.2 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki mog¹
byæ zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1
pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z. póŸn. zm.). Zgodnie z brzmieniem tego artyku³u sty-
pendia naukowe, których zasady przyznawania zosta³y zatwierdzone przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego po zasiêgniêciu opinii Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿-
szego s¹ wolne od podatku dochodowego. Maj¹c powy¿sze na uwadze Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego poinformowa³o Instytucje Poœrednicz¹ce w Priorytecie VIII
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki o mo¿liwoœci przedk³adania regulaminów
przyznawania stypendiów naukowych w ramach Dzia³ania 8.2 Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki do zatwierdzenia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
prof. Maria E. Or³owska
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Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zosta³ zg³oszony problem zwi¹zany z nie-

rozliczeniem przez pañstwo polskie rekompensat z tytu³u wykonania przez
obywateli œwiadczeñ rzeczowych na rzecz Wojska Polskiego w zwi¹zku z wy-
buchem II wojny œwiatowej.

Wraz z wybuchem II wojny œwiatowej obywatele polscy byli zobowi¹zy-
wani do przekazywania na rzecz Wojska Polskiego rzeczy niezbêdnych dla
armii. Przedmiotowym œwiadczeniem objête by³y g³ównie zwierzêta, wozy,
uprzê¿e itp.

W zamian za œwiadczenia pañstwo polskie przyjê³o zobowi¹zanie do wy-
p³aty ekwiwalentu w ustalonej indywidualnie wysokoœci. Organami zobo-
wi¹zanymi do realizacji wyp³at by³y urzêdy skarbowe.

Niestety, wskutek losów pañstwa polskiego do dzisiaj nie zrealizowano
przedmiotowych wyp³at. Dlatego te¿ rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia
form rekompensat dla osób, które wykona³y œwiadczenia rzeczowe dla woj-
ska w zwi¹zku z wybuchem II wojny œwiatowej i do dzisiaj nie otrzyma³y ja-
kiejkolwiek rekompensaty, nadal pozostaje zasadne.

Ci¹g³oœæ pañstwa polskiego niejako nakazuje, aby zobowi¹zania finan-
sowe, nawet te powsta³e przed wieloma laty, zosta³y w jakiœ sposób uregulo-
wane.

Maj¹c to na uwadze, proszê o rozwa¿enie wprowadzenia instytucji praw-
nych, daj¹cych mo¿liwoœæ wyp³aty uprawnionym stosownych rekompensat.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pa-

na Piotra Zientarskiego na 29. posiedzeniu Senatu, w dniu 19 marca 2009, w sprawie
wyp³acenia rekompensat z tytu³u wykonania przez obywateli œwiadczeñ rzeczowych na
rzecz Wojska Polskiego w zwi¹zku z wybuchem II wojny œwiatowej, pragnê poinformo-
waæ co nastêpuje:

Zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listo-
pada 1927 roku o obowi¹zku odstêpowania zwierz¹t poci¹gowych, wozów, pojazdów
mechanicznych i rowerów dla celów obrony Pañstwa (Dz. U. z 1939 roku Nr 74,
poz. 502) roszczenia do Skarbu Pañstwa z tytu³u dope³nienia obowi¹zków przewidzia-
nych w art. 2 tj. odst¹pienia pañstwu zwierz¹t poci¹gowych, wozów, pojazdów mecha-
nicznych itd., winny byæ zg³oszone pod rygorem ich utraty najdalej w ci¹gu roku od
terminu okreœlonego w art. 4.
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Zgodnie z art. 4 ww. rozporz¹dzenia bieg terminu zg³aszania powsta³ych roszczeñ
rozpocz¹³ siê z koñcem 9 maja 1945 roku, a zakoñczy³ siê, jak wynika z art. 28,
w zwi¹zku z art. 4 przedmiotowego rozporz¹dzenia – w dniu 9 maja 1946 roku. Tak
wiêc w chwili obecnej, maj¹c na wzglêdzie równie¿ ci¹g³oœæ Pañstwa Polskiego, pragnê
wyjaœniæ, i¿ nie ma mo¿liwoœci realizacji powy¿szego roszczenia, poniewa¿ nie istnieje
podstawa prawna, która by to umo¿liwia³a.

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Banasia

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Spo³ecznoœæ regionu œwiêtokrzyskiego z wielkim niepokojem przyjmuje

decyzjê wstrzymuj¹c¹ finansowanie przebudowy drogi krajowej nr 73 na od-
cinku Kielce – Wola Morawicka wraz z obwodnic¹ Morawiny i Woli Morawic-
kiej. W ci¹gu paru dni zebrano wiele tysiêcy podpisów pod petycj¹ skierowan¹
do Pana Ministra o przywrócenie œrodków na realizacjê tej inwestycji.

Trzeba przypomnieæ, i¿ wojewoda œwiêtokrzyski wyda³ ju¿ decyzjê loka-
lizacyjn¹ w tej sprawie, pomyœlnie koñcz¹c etap administracyjnych przygoto-
wañ do budowy drogi. W takiej sytuacji decyzja o wycofaniu œrodków na
odszkodowania zwi¹zane z wyw³aszczeniem terenów pod przysz³¹ budowê,
stawia ca³y proces inwestycyjny pod znakiem zapytania i ma charakter po-
wa¿nego zaniedbania.

Zwracam siê zatem do Pana Ministra o przywrócenie œrodków przypisa-
nych tej inwestycji, tak aby w roku bie¿¹cym zrealizowaæ wykupy niezbêd-
nych nieruchomoœci.

Ponadto uprzejmie proszê Pan Ministra o rozwa¿enie zmiany decyzji do-
tycz¹cej przyznania œrodków unijnych z Programu Operacyjnego „Infrastruk-
tura i Œrodowisko” na realizacjê miejskiego odcinka tej drogi, œciœle powi¹zane-
go z zadaniem przygotowywanym do realizacji przez Kielecki Oddzia³ Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Z dostêpnych informacji wynika, i¿ wniosek Miejskiego Zarz¹du Dróg
w Kielcach otrzyma³ zaledwie dwadzieœcia dwa punkty w postêpowaniu kon-
kursowym na tego typu zadania prowadzonym w ramach POIiS.

Proszê Pana Ministra o informacjê o kryteriach i zasadach, które wp³ynê-
³y na tak nisk¹ ocenê tego projektu.

Proszê te¿ o zapewnienie, i¿ zadanie modernizacji drogi krajowej nr 73
pozostanie nadal w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata
2008–2012.

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Banaœ

OdpowiedŸ

Warszawa, 20 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Grzegorza Banasia z dnia 2 kwietnia

2009 r., dotycz¹cego zadania „przebudowa drogi nr 73 Kielce – Wola Morawicka wraz z ob-
wodnic¹ Morawicy i Woli Morawickiej”, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

W uchwale nr 163/2007 Rady Ministrów z dnia 25 wrzeœnia 2007 r. w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pod nazw¹ „Program Budowy Dróg Krajowych
na lata 2008–2012” pod poz. 142 ujêto zadanie o nazwie „Przebudowa drogi 73 Kielce –
Wola Morawicka wraz z obwodnic¹ Morawicy i Woli Morawickiej”, którego realizacja
przewidziana jest na lata 2009–2011. Zadanie polega na budowie dwujezdniowej drogi
klasy GP o dwóch pasach ruchu w ka¿d¹ stronê z drogami dojazdowymi umo¿liwia-
j¹cymi po³¹czenie z przyleg³ym terenem.
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Dla przedmiotowego zadania uzyskano ju¿ decyzjê o œrodowiskowych uwarunko-
waniach oraz decyzjê o ustaleniu lokalizacji drogi. Do rozpoczêcia robót budowlanych
niezbêdne jest jeszcze uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowê.

Ponadto informujê, i¿ w bie¿¹cym roku kontynuowane bêd¹ prace przygotowaw-
cze. W szczególnoœci przewiduje siê zakoñczenie wyp³at odszkodowañ za przejmowane
pod budowê drogi tereny. Jednak¿e nale¿y podkreœliæ, i¿ jest to uzale¿nione od termi-
nów wydawania przez wojewodów decyzji ustalaj¹cych odszkodowanie. W chwili obec-
nej trwaj¹ prace okreœlaj¹ce wartoœæ nieruchomoœci. Na podstawie tych wycen
sporz¹dzanych przez rzeczoznawców maj¹tkowych, wojewoda wyda indywidualne de-
cyzje administracyjne, z których bêdzie wynika³ obowi¹zek wyp³aty okreœlonej kwoty
odszkodowania w ci¹gu 14 dni od dnia, w którym dana decyzja sta³a siê ostateczna. Na
dzieñ dzisiejszy na wyp³atê odszkodowañ zarezerwowanych jest 14,5 mln z³. Kwota ta
zosta³a tak¿e potwierdzona na zorganizowanym w dniu 1 kwietnia br. spotkaniu z par-
lamentarzystami regionu œwiêtokrzyskiego oraz z wojewod¹ œwiêtokrzyskim.

Natomiast z uwagi na niezakoñczony jeszcze proces przygotowania inwestycji do
realizacji niecelowe jest w bie¿¹cym roku rezerwowanie œrodków na roboty budowlane,
które nie zostan¹ w tym roku rozpoczête.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ konkursy na wybór projektów w Programie
Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko na lata 2007–2013 w ramach powy¿szych
dzia³añ zosta³y ju¿ og³oszone, nabór wniosków w przypadku dzia³ania 8.2 zakoñczy³
siê 10 listopada 2008 r., a w dzia³aniu 6.1 – 9 lutego br. Na obecnym etapie zg³aszanie
dodatkowych projektów nie jest mo¿liwe.

Z uwagi na du¿e zainteresowanie og³oszonymi konkursami przewiduje siê. ¿e ca-
³oœæ alokacji przeznaczonej na konkursowy tryb wyboru projektów w ramach powy¿-
szych dzia³añ zostanie wyczerpana, w zwi¹zku z powy¿szym nie przewiduje siê
kolejnych naborów.

Projekty, które spe³niaj¹ kryteria strategiczne wpisane s¹ natomiast na listê pro-
jektów indywidualnych POIiŒ. Aktualizacja listy, a tym samym mo¿liwoœæ ujêcia zada-
nia „Przebudowa drogi 73 Kielce – Wola Morawicka wraz z obwodnic¹ Morawicy i Woli
Morawickiej” bêdzie mia³a miejsce w lipcu br.

Odnosz¹c siê natomiast do kwestii dofinansowania inwestycji realizowanej przez
miasto Kielce, a polegaj¹cej na rozbudowie ul. Œciegiennego w ci¹gu drogi krajowej
nr 73, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ inwestycja ta zosta³a zg³oszona do konkursu w ramach prio-
rytetu 8.2. Niestety wniosek miasta Kielce otrzyma³ jedynie 22 punktów na 56 mo¿li-
wych i nie znalaz³ siê na liœcie projektów przewidzianych do dofinansowania z POIiŒ.

Jeœli chodzi o kryteria postêpowania konkursowego, wyjaœniam, i¿ z³o¿one wnioski
o dofinansowanie podlegaj¹ ocenie formalnej, merytorycznej I stopnia i merytorycznej
II stopnia w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 do „Szcze-
gó³owego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko”, za-
mieszczone na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/
ProgramyOperacyjne%202007-2013/Infrastruktura%20i%20Srodowisko/Strony/poi
is.aspx. Ocena formalna jest ocen¹ 0–1, tj. wnioski oceniane s¹ pod k¹tem spe³nienia
lub niespe³nienia danego kryterium. Podczas oceny merytorycznej I stopnia projektom
przyznawane s¹ punkty w zale¿noœci od stopnia spe³nienia danego kryterium, w tym
m.in. wartoœci podanych wskaŸników. Instytucja oceniaj¹ca wnioski – Centrum Unij-
nych Projektów Transportowych przesy³a Wnioskodawcy szczegó³owy wynik oceny da-
nego projektu wraz z uzasadnieniem po ka¿dym etapie oceny. Do dofinansowania
zostaj¹ wybrane projekty, które spe³ni¹ wszystkie kryteria w ocenie formalnej i meryto-
rycznej II stopnia oraz uzyskaj¹ najwiêksz¹ liczbê punktów podczas oceny merytorycz-
nej I stopnia, do wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs.

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

skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszê o rozwa¿enie mo¿liwoœci utrzymania dotychczasowych

zasad prowadzenia i rozliczania programu Orlik 2012. Przekazanie wszyst-
kich uprawnieñ samorz¹dom wojewódzkim, a zabranie ich s³u¿bom wojewo-
dów mo¿e w moim przekonaniu spowodowaæ ba³agan i parali¿
organizacyjny. Je¿eli chcemy zmieniæ dobrze funkcjonuj¹ce zasady, to mo¿e
z odpowiednim wyprzedzeniem, na przyk³ad od 1 stycznia 2010 r., a nie w tej
chwili, gdy zosta³o ju¿ uruchomionych wiele procedur.

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o rozwa¿enie propozycji, aby nastêpnym

po programie Orlik 2012 by³ program „Stadion lekkoatletyczny w ka¿dym po-
wiecie”. Zasady finansowania mog³yby byæ podobne. Uwa¿am, ¿e jeœli nie
stworzymy dzieciom i m³odzie¿y warunków do uprawiania lekkiej atletyki, to
nigdy nie odbudujemy potêgi królowej sportu, jak¹ niegdyœ w naszym kraju
by³a ta dyscyplina.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na dwa oœwiadczenia z³o¿one przez Senatora RP Stanis³awa Bisztygê

podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 roku przekazane pismem
z dnia 7 kwietnia 2009 r. (sygn. BSP/DSK-043-1510/09), uprzejmie informujê, co na-
stêpuje.

Ad 1.
Ministerstwo Sportu i Turystyki nie ma mo¿liwoœci utrzymania dotychczasowych

zasad prowadzenia i rozliczania programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Ustawa z dnia 17 paŸdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek

samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 220, poz. 1419) na³o¿y³a na ministra w³aœciwego
do spraw kultury fizycznej i sportu obowi¹zek okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia za-
kresu zadañ zwi¹zanych z budow¹ i remontami obiektów sportowych oraz zadañ
zwi¹zanych z rozwijaniem sportu, przede wszystkim wœród dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e
sportu osób niepe³nosprawnych objêtych dofinansowaniem z bud¿etu pañstwa oraz
sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania.

Rozporz¹dzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie do-
finansowania z bud¿etu pañstwa zadañ zwi¹zanych z budow¹ i remontami obiektów
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sportowych oraz rozwijaniem sportu (Dz. U. Nr 56, poz. 463) pozwoli na przekazywanie
bêd¹cych w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki œrodków bud¿etowych bezpoœred-
nio do jednostek samorz¹du terytorialnego realizuj¹cych kompleksy sportowe „Moje
Boisko – Orlik 2012”.

Wnioski w sprawie dotacji, po zaopiniowaniu przez w³aœciwego terytorialnie mar-
sza³ka województwa, sk³adane bêd¹ w Ministerstwie Sportu i Turystyki odpowiednio
do dnia 30 listopada roku poprzedzaj¹cego rok realizacji zadania albo do dnia 31 mar-
ca roku, w którym dotacja ma byæ udzielona. Minister Sportu i Turystyki bêdzie móg³
og³osiæ dodatkowy termin naboru wniosków. Przepis ten stanowi wyj¹tek od zasady
przewidzianej w § 3 ust. 1 rozporz¹dzenia.

Dodatkowo ze wzglêdu na przed³u¿aj¹cy siê proces uzgodnienia brzmienia projektu
rozporz¹dzenia zaproponowano by w roku 2009 wnioski by³y sk³adane do dnia 30 kwiet-
nia i 30 listopada. Wnioski bêd¹ rozpatrywane w terminie do 3 miesiêcy od dnia zakoñ-
czenia ich naboru.

W rozporz¹dzeniu okreœlono warunki formalne, jakie powinien spe³niaæ wniosek
oraz kryteria brane pod uwagê przy ich ocenie.

Dotacje na zadania bêd¹ udzielane na podstawie umów zawieranych przez jedno-
stki samorz¹du terytorialnego z Ministrem Sportu i Turystyki. Umowa taka zawiera
w szczególnoœci: opis zadania, kwotê dotacji przyznanej jednostce samorz¹du teryto-
rialnego oraz tryb i termin jej przekazania, sposób kontroli realizacji wykonania zada-
nia, sposób rozliczania dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej czêœci dotacji oraz
zasady zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokoœci.

Ad 2.
Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje od 2008 roku najwiêkszy polski projekt

inwestycyjny „Moje Boisko – Orlik 2012”. Jego istot¹ jest wybudowanie do 2012 roku
w ka¿dej polskiej gminie, przynajmniej jednego nowoczesnego kompleksu sportowo-
-rekreacyjnego. Z obiektów, których utrzymanie obci¹¿aæ bêdzie bud¿et gminy, bez-
p³atnie bêdzie mog³a korzystaæ, miêdzy innymi m³odzie¿ szkolna, dzieci i m³odzie¿ zrze-
szona w klubach sportowych i uczniowskich klubach sportowych, osoby niepe³no-
sprawne. Minister Sportu i Turystyki wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom samo-
rz¹dów lokalnych, postanowi³ wspieraæ program inwestycyjny (przynajmniej w pocz¹t-
kowym okresie funkcjonowania obiektów) poprzez skierowanie œrodków na dofinanso-
wanie zakupu sprzêtu dla uczniowskich klubów sportowych dzia³aj¹cych przy nowo
wybudowanych obiektach „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz na dofinansowanie organi-
zacji i prowadzenia na tych obiektach zajêæ sportowo-rekreacyjnych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki po zakoñczeniu wy¿ej wymienionego programu
rozwa¿y mo¿liwoœæ stworzenia dzieciom i m³odzie¿y warunków do uprawiania lekkiej
atletyki poprzez program „Stadion lekkoatletyczny w ka¿dym powiecie”.

Z powa¿aniem

Miros³aw Drzewiecki
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zesz³ym miesi¹cu skierowano do Najwy¿szej Izby Kontroli zawiado-

mienie o pope³nieniu przestêpstwa przez rz¹d premiera Donalda Tuska
w zwi¹zku z rzekomym niewywi¹zaniem siê gabinetu z ustawowych obo-
wi¹zków dotycz¹cych budowy zbiornika wodnego w Œwinnej Porêbie. Istnie-
j¹ wszelako dane, wedle których wiele œrodków przeznaczonych pierwotnie
na budowê zbiornika zosta³o przekierowanych na inne cele. Dzia³o siê tak,
zanim rz¹dy objê³a koalicja PO–PSL.

W zwi¹zku z tymi kontrowersjami pragnê zapytaæ Pana Ministra, jaki jest
stan prac nad budow¹ zbiornika w Œwinnej Porêbie i na kiedy przewidywane
jest ich zakoñczenie. Czy faktycznie mamy do czynienia ze spowolnieniem
prac w zwi¹zku z brakiem œrodków i czy samorz¹dy gmin otaczaj¹cych zbior-
nik otrzymaj¹ wsparcie z bud¿etu pañstwa?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 6 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na pismo znak: BPS/DSK-043-1511/09 z dnia 07.04.2009 r. prze-
kazuj¹ce tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Stanis³awa Bisztygê podczas
30. posiedzenia Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r., w sprawie budowy Zbiornika Wod-
nego Œwinna Porêba, przedstawiam poni¿ej stosowne informacje.

Rozpoczêta w 1986 roku budowa przedsiêwziêcia inwestycyjnego pn.: „Budowa
Zbiornika Wodnego Œwinna Porêba na Skawie” od pocz¹tku realizacji finansowana by-
³a niezgodnie z za³o¿onym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W drugiej po³owie
lat dziewiêædziesi¹tych wyst¹pi³ faktycznie brak finansowania tego przedsiêwziêcia
przez bud¿et pañstwa.

Przyznawane œrodki nie zawsze wystarcza³y na pokrycie kosztów utrzymania budo-
wy. Od roku 2000, kiedy na mocy decyzji parlamentu finansowanie inwestycji gospo-
darki wodnej przej¹³ Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,
otrzymywane dotacje pozwoli³y na prowadzenie robót w ograniczonym zakresie.

W³aœciwy sposób finansowania zapewniony zosta³ dopiero poprzez uchwalenie
ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budo-
wy Zbiornika Wodnego Œwinna Porêba w latach 2006–2010” (Dz. U. z dnia 30 maja
2005 r. Nr 94, poz. 784). Pozwoli³o to na intensyfikacjê prac.

W zwi¹zku z przed³u¿aj¹cym siê okresem realizacji niezbêdne by³o sporz¹dzenie
nowych (niewykonanych uprzednio) dokumentacji projektowych lub zaktualizowanie
istniej¹cych projektów.

Najwiêcej problemów zwi¹zanych jest z realizacj¹ zadania III – przebudowa kolei.
Prace zwi¹zane z aktualizacj¹ dokumentacji trwaj¹ od roku 2007. Projekt linii musi
spe³niaæ wszystkie obowi¹zuj¹ce warunki techniczne z uwzglêdnieniem aktualnego
stanu prawnego, w szczególnoœci w zakresie ochrony przyrody. Zakoñczenie projekto-
wania linii kolejowej limituje mo¿liwoœæ opracowania aktualizacji dokumentacji na
niektóre obiekty innych zadañ przedsiêwziêcia.
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W 2008 roku œrodki na realizacjê programu budowy zbiornika, na wniosek inwe-
stora, zosta³y zaplanowane w kwocie znacznie ni¿szej ni¿ przewidywa³a ustawa z dnia
4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika
Œwinna Porêba w latach 2006–2010”. Wynika³o to z ograniczonych mo¿liwoœci realiza-
cyjnych spowodowanych g³ównie powszechnie wystêpuj¹cymi problemami w trakcie
postêpowañ przetargowych oraz przed³u¿aj¹cymi siê procedurami pozyskiwania de-
cyzji administracyjnych. Sk³adaj¹c wniosek o zarezerwowanie w bud¿ecie pañstwa
kwoty znacznie ni¿szej od zapisanej w ustawie, zasygnalizowa³em w uzasadnieniu ko-
niecznoœæ zmiany terminu zakoñczenia realizacji przedsiêwziêcia, przed³u¿aj¹c go
o dwa lata, czyli do roku 2012, a zwi¹zku z tym – zmianê harmonogramu finansowego
bêd¹cego za³¹cznikiem do ustawy. Planowa³em, ¿e nast¹pi to po zakoñczeniu aktuali-
zacji planów i rozwi¹zañ technicznych w bie¿¹cym roku.

Obecnie mogê poinformowaæ, ¿e prace zwi¹zane z aktualizacj¹ zbiorczego zestawie-
nia kosztów realizacji przedsiêwziêcia dobiegaj¹ koñca. Po zaakceptowaniu obliczonej
na poziomie cen 2009 roku wartoœci kosztorysowej przedsiêwziêcia mo¿liwe bêdzie spo-
rz¹dzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego.

Poni¿ej przedstawiam stan zaawansowania realizacji projektu.
Zadanie I – Zbiornik
– Obiekty hydrotechniczne w przekroju piêtrzenia zrealizowane s¹ w oko³o 99%.
– Czasza zbiornika – inwestor naby³ 382 gospodarstwa.
– Infrastruktura – wybudowano i oddano do u¿ytku przenoszone z terenu zbiornika

szko³y podstawowe w Jaszczurowej, Mucharzu i Œwinnej Porêbie oraz budynek wielo-
funkcyjny Urzêdu Gminy w Mucharzu. Partycypowano w rozbudowie i modernizacji
szko³y podstawowej w D¹brówce i £êkawicy. Zrealizowano dwa budynki socjalne
w Mucharzu i Skawcach o ³¹cznej liczbie 35 mieszkañ. Wybudowano remizê stra¿ack¹
w Mucharzu.

Zadanie II – Prze³o¿enie dróg
W 1998 r. prze³o¿ono drogê krajow¹ nr 28 na odcinku Œwinna Porêba – Skawce (na

d³ugoœci 7,7 km) obejmuj¹cym 5 obiektów mostowych. W 2006 r. wykonano I etap wy-
koñczenia budowy drogi krajowej nr 28 (odcinek 1,5 km). Rozpoczêto realizacjê II eta-
pu drogi krajowej nr 28 – odcinek oko³o 1,1 km wraz z obiektem mostowym nr 9.
Pozosta³ do prze³o¿enia oko³o 1 km drogi na odcinku Tarnawa Dolna – Zembrzyce.

Wybudowano lub rozbudowano ³¹cznie 29 km dróg lokalnych na terenach przezna-
czonych do zamieszkania przez ludnoœæ przeniesion¹ z terenu czaszy zbiornika.

W 2009 r. zaplanowano budowê krótkich odcinków dróg gminnych na terenach
Mucharza, Stryszowa i Zembrzyc, w tym do osiedli: D¹brówka, Brañkówka, Zar¹bka
oraz Zapotocze.

Pozostanie jeszcze do wykonania ok. 8 km dróg publicznych (termin ich realizacji
zwi¹zany jest z prze³o¿eniem linii kolejowej relacji Stryszów – Zembrzyce).

Zadanie III – Przebudowa i modernizacja kolei
Do roku 1996 zrealizowano zadanie w zakresie modernizacji linii Wadowice – Spyt-

kowice – Kalwaria. Pozosta³o jeszcze 7,2 km linii kolejowej do prze³o¿enia wzd³u¿
wschodniego brzegu zbiornika. W czerwcu 2007 r. zawarta zosta³a umowa na spo-
rz¹dzenie koncepcji projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania „Prze³o¿enie li-
nii kolejowej Kraków – Zakopane, odc. Stryszów – Zembrzyce wraz z drog¹ publiczn¹
klasy L, przewidzianego do realizacji w ramach budowy Zbiornika Wodnego Œwinna
Porêba na rzece Skawie w woj. ma³opolskim”. Wykonawca zakoñczy prace projektowe
oraz uzyska ostateczne pozwolenie na budowê nasypu hydrotechnicznego i linii kolejo-
wej do paŸdziernika 2009 roku. Po otrzymaniu niezbêdnych dokumentów nast¹pi wej-
œcie na plac budowy do koñca IV kwarta³u 2009 roku.

Zadanie IV – Ochrona zlewni zbiornika przed zanieczyszczeniem
£¹cznie w ramach inwestorstwa bezpoœredniego i partycypacji wykonano ok. 120 km

kanalizacji sanitarnej z szesnastoma przepompowniami sieciowymi oraz trzy oczysz-
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czalnie œcieków mechaniczno-biologicznych w Jaszczurowej gm. Mucharz, Stryszowie
i Zembrzycach. Zrealizowano sieci wodoci¹gowe na terenie trzech gmin: Mucharz,
Stryszów i Zembrzyce o d³ugoœci ok. 85 km oraz 4 zbiorniki wody pitnej. Partycypowa-
no w rozbudowie oczyszczalni œcieków w Suchej Beskidzkiej oraz w Wadowicach.

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego pn.: „Program budowy zbiornika
wodnego Œwinna Porêba w latach 2006–2010”, przewidywa³a w latach 2006–2008
kwotê 34 mln z³ na realizacjê tego zadania. W roku 2007, maj¹c na wzglêdzie troskê
o czystoœæ wody w budowanym zbiorniku wodnym, a zarazem wychodz¹c naprzeciw
postulatom spo³eczeñstwa i samorz¹dów terytorialnych, Prezes Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej zdecydowa³ o zwiêkszeniu nak³adów na finansowanie zadania IV
o kwotê 18 mln z³. Przekroczenie zapisanej w ustawie kwoty nast¹pi³o poprzez przesu-
niêcie kwot z rezerwy zadania I – budowa zbiornika.

W sumie na realizacjê zadania IV w latach 2006–2008 przeznaczone zosta³y œrodki
w wysokoœci 53,5 mln z³ zamiast zapisanych w ustawie 34 mln z³.

Wykonana przez inwestora w ramach budowy zbiornika modernizacja infrastruk-
tury rejonu przysz³ego zbiornika, jak równie¿ œrodki wydatkowane na realizacjê zada-
nia IV stanowi¹ du¿e wsparcie dla gmin otaczaj¹cych przysz³y zbiornik.

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W ostatnich latach obserwujemy coraz wiêkszy wzrost liczby zachoro-

wañ na choroby przewlek³e, wymagaj¹ce opieki paliatywnej.
Pos³uguj¹c siê przyk³adem województwa ma³opolskiego, a konkretnie Hospi-

cjum Stacjonarnego w Miechowie, mo¿na wskazaæ, ¿e w latach 1998–2008 opie-
k¹ objêtych by³o oko³o tysi¹ca osób tylko z jednego powiatu miechowskiego.
Podobna liczba osób wymagaj¹cych opieki paliatywnej jest w ka¿dym powiecie.

W podanym wy¿ej okresie znacznie wzros³y standardy œwiadczenia
opieki i konieczne jest poszerzenie bazy placówek hospicyjnych. Oczekiwa-
nia w stosunku do samorz¹dów w tym zakresie s¹ wysokie.

Chcia³bym zapytaæ, czy w bud¿ecie centralnym s¹ wystarczaj¹ce œrodki
na finansowanie tych placówek, a tak¿e o to, w jaki sposób bêdzie wygl¹da³a
polityka ministerstwa wobec widocznego wzrostu zapotrzebowania na dzia-
³alnoœæ hospicjów.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.11

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Stanis³awa Bisztygê,

podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 r., otrzymanym przy piœ-
mie z dnia 7 kwietnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1512/09, w sprawie rozwoju opieki
paliatywnej i hospicyjnej, w szczególnoœci odniesienia siê do mo¿liwoœci sfinansowania
ze œrodków publicznych zwiêkszonego zapotrzebowania na opiekê paliatywn¹, uprzej-
mie proszê o przyjêcie poni¿szych informacji w przedmiotowej sprawie.

Opieka paliatywna i hospicyjna jest istotn¹ i integraln¹ czêœci¹ opieki zdrowotnej,
a zabezpieczenie jej rozwoju stanowi wa¿ny element dzia³añ Ministra Zdrowia. Rozwój
opieki paliatywnej winien tak¿e uwzglêdniaæ „Rekomendacje Komitetu Ministrów dla
pañstw cz³onkowskich w sprawie organizacji opieki paliatywnej”, przyjête przez Komi-
tet Ministrów Rady Europy w dniu 12 listopada 2003 roku.

W dokumencie tym zapisano, ¿e opieka paliatywna nie sprowadza siê jedynie do
opieki instytucjonalnej: jest raczej filozofi¹ opieki, która mo¿e byæ zastosowana we
wszystkich miejscach pobytu chorego. Zwykle obserwuje siê tworzenie zespo³ów œro-
dowiskowych, które oferuj¹ opiekê nad chorym w jego w³asnym domu lub w domu
opieki spo³ecznej. Równie czêsto obserwuje siê inne modele opieki paliatywnej prowa-
dzonej w szpitalach. Je¿eli to mo¿liwe, chorzy powinni mieæ mo¿liwoœæ skorzystania
z ró¿nych form opieki, zale¿nie od ich potrzeb zdrowotnych i osobistych preferencji.

W przywo³anym dokumencie zaleca siê, aby rz¹dy pañstw cz³onkowskich:
1) podjê³y programowe, legislacyjne i inne dzia³ania konieczne dla opracowania ram

dla spójnych i wszechstronnych narodowych regulacji prawnych w zakresie opie-
ki paliatywnej;
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2) d¹¿y³y do zrealizowania, na ile jest to mo¿liwe, ujêtych w dokumencie dzia³añ;
3) promowa³y rozwój wspó³pracy miêdzynarodowej pomiêdzy organizacjami, instytu-

cjami badawczymi i innymi aktywnymi na polu opieki paliatywnej strukturami.
W odniesieniu do powy¿szych zaleceñ, Ministerstwo Zdrowia podjê³o dzia³ania

zwi¹zane z wypracowaniem ram prawnych dla rozwoju opieki paliatywnej, a w szcze-
gólnoœci dla podniesienia jakoœci udzielanych œwiadczeñ w ramach opieki paliatywnej
i hospicyjnej. Podjête zosta³y prace nad projektem rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
w sprawie standardów postêpowania i procedur medycznych z zakresu opieki paliatywnej
i hospicyjnej w zak³adach opieki zdrowotnej, którego przyjêcie przyczyni siê z pewno-
œci¹ do poprawy opieki nad pacjentami wymagaj¹cymi œwiadczeñ z powy¿szego zakresu.

Natomiast zasady realizacji œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych zosta³y okreœlone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.
2135 ze zm.), aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarz¹dzeniach Prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, dotycz¹cych postêpowañ w sprawie zawarcia umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach.

Zgodnie z przepisem art. 15 ww. ustawy, œwiadczeniobiorcy maj¹ na zasadach
okreœlonych w ustawie, prawo do œwiadczeñ opieki zdrowotnej, których celem jest za-
chowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, le-
czenie, pielêgnacja oraz zapobieganie niepe³nosprawnoœci i jej ograniczanie.
Œwiadczeniobiorcom zapewnia siê i finansuje ze œrodków publicznych m.in. podstawo-
w¹ opiekê zdrowotn¹, ambulatoryjne œwiadczenia specjalistyczne, rehabilitacjê leczni-
cz¹, œwiadczenia stomatologiczne, leczenie w domu chorego, leczenie szpitalne,
œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze, opiekê paliatywno-hospicyjn¹ oraz zaopatrze-
nie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i œrodki pomocnicze.

Podstaw¹ udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z art. 132 wy¿ej wymienionej
ustawy, jest umowa o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej zawarta pomiêdzy
œwiadczeniodawc¹ a dyrektorem oddzia³u wojewódzkiego Funduszu.

Przedmiot postêpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej, kryteria oceny ofert i warunki wymagane od œwiadczeniodawców, zgodnie
z przepisem art. 146 ust. 1 wy¿ej wymienionej ustawy, okreœla Prezes Narodowego
Funduszu Zdrowia, który w celu ustalenia jednolitych sposobów realizacji zadañ
zwi¹zanych z zawieraniem umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej wydaje za-
rz¹dzenia, w których okreœla szczegó³owe warunki zawierania i realizacji umów w po-
szczególnych rodzajach i zakresach. Przy czym przed okreœleniem przedmiotu
postêpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej,
kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od œwiadczeniodawców Prezes Fundu-
szu zasiêga opinii w³aœciwych konsultantów krajowych (art. 146 ust. 2 ww. ustawy).

Ponadto, zgodnie z art. 97 ust. 3 przywo³anej ustawy, do zakresu dzia³ania Fundu-
szu nale¿y miêdzy innymi:

1) okreœlanie jakoœci i dostêpnoœci do œwiadczeñ oraz analiza kosztów œwiadczeñ
opieki zdrowotnej w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej,

2) przeprowadzanie konkursów ofert, rokowañ oraz zawieranie umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej, a tak¿e monitorowanie ich realizacji i rozliczanie.

Szczegó³owe kwestie dotycz¹ce opieki paliatywnej i hospicyjnej znajduj¹ siê w za-
rz¹dzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 96/DSOZ/2008 w sprawie
okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: œwiadczenia pielêgna-
cyjne i opiekuñcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna. W celu zapewnienia odpowied-
niego standardu realizowania œwiadczeñ, wspomniane zarz¹dzenie okreœla zasady
postêpowania oraz wymagania wobec œwiadczeniodawców, a w szczególnoœci:

1) wzór umowy o udzielanie œwiadczeñ,
2) zasady udzielania œwiadczeñ,
3) tryb kierowania do œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w warunkach sta-

cjonarnych oraz domowych,
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4) zasady udzielania œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w warunkach sta-
cjonarnych,

5) tryb kierowania i zasady udzielania œwiadczeñ opieki paliatywnej i hospicyjnej
w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych oraz domowych,

6) katalog zakresów œwiadczeñ w opiece paliatywnej i hospicyjnej,
7) katalog œrodków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, w które powinien

zaopatrzyæ œwiadczeniobiorcê stacjonarny zak³ad opiekuñczy,
8) wykaz schorzeñ kwalifikuj¹cych do objêcia opiek¹ hospicyjn¹ osoby doros³e,
9) wykaz schorzeñ kwalifikuj¹cych do objêcia opiek¹ hospicyjn¹ dzieci i m³odzie¿,
10) zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania œwiadczeñ.
Œwiadczenia dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych realizowane s¹ w ramach

opieki d³ugoterminowej w rodzajach: œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze oraz
opieka paliatywna i hospicyjna w nastêpuj¹cych zakresach:

– œwiadczenia w zak³adzie pielêgnacyjno-opiekuñczym/opiekuñczo-leczniczym.
W zak³adach tych kontraktowane s¹ œwiadczenia dla pacjentów, którzy w ocenie zmo-
dyfikowan¹ skal¹ Bartel uzyskali „0–40” punktów;

– œwiadczenia w zak³adzie pielêgnacyjno-opiekuñczym/opiekuñczo-leczniczym dla
dzieci i m³odzie¿y. W zak³adach tych Fundusz kontraktuje to¿same œwiadczenia
jw., lecz ukierunkowane na opiekê nad dzieæmi. Oznacza to, ¿e dzieci w stanie ca³kowi-
tego uzale¿nienia w funkcjonowaniu od osób drugich, równie¿ maj¹ zapewnione
œwiadczenia w zak³adach stacjonarnych;

– œwiadczenia w zak³adzie pielêgnacyjno-opiekuñczym/opiekuñczo-leczniczym dla
doros³ych i dzieci wentylowanych mechanicznie. W zak³adach tych Fundusz kontrak-
tuje œwiadczenia dla pacjentów, którzy wentylowani s¹ przy pomocy respiratora i nie
mog¹ przebywaæ w swoich domach;

– œwiadczenia zespo³u opieki d³ugoterminowej domowej dla doros³ych i dzieci wen-
tylowanych mechanicznie. Œwiadczenie przeznaczone jest dla tych chorych, którymi
rodzina chce i potrafi opiekowaæ siê w warunkach domowych;

– œwiadczenia w pielêgniarskiej opiece d³ugoterminowej domowej. Z tego rodzaju
œwiadczeñ korzystaj¹ chorzy, którymi opiekuj¹ siê rodziny w swoich domach. Ponadto
chorzy ci, mog¹ korzystaæ ze œwiadczeñ rehabilitacji leczniczej, które wykonywane s¹
w warunkach domowych;

– œwiadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym, które
obejmuj¹ nieuleczalnie chorych z postêpuj¹c¹, zagra¿aj¹c¹ ¿yciu chorob¹;

– hospicjum domowe dla doros³ych i dzieci. Lekarze, pielêgniarki, psycholodzy, re-
habilitanci zatrudniani w tych hospicjach, pomagaj¹ rodzinom w opiece nad nieule-
czalnie chorym, który przebywa w domu;

– poradnia medycyny paliatywnej. Opieka sprawowana jest nad chorymi, którzy
mog¹ przybyæ do poradni lub chorymi w ogólnym stanie stabilnym, którzy ze wzglêdu
na ograniczon¹ mo¿liwoœæ poruszania siê, wymagaj¹ porad w domu chorego.

Wartoœæ zakontraktowanych w danym roku œwiadczeñ zdrowotnych, zdetermino-
wana jest wysokoœci¹ œrodków finansowych zapisanych w planach oddzia³ów wojewódz-
kich Funduszu. Zgodnie z treœci¹ art. 132 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (t.j. Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.) „wysokoœæ ³¹cznych zobowi¹zañ Funduszu wy-
nikaj¹cych z zawartych ze œwiadczeniodawcami umów nie mo¿e przekraczaæ wysoko-
œci kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu”. W zwi¹zku
z tym dyrektorzy oddzia³ów wojewódzkich Funduszu, zawieraj¹c ze œwiadczeniodaw-
cami umowy o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych kieruj¹ siê w szczególnoœci koniecz-
noœci¹ jak najlepszego zabezpieczenia œwiadczeniobiorcom dostêpu do œwiadczeñ
zdrowotnych w ramach œrodków przeznaczonych na ten cel w planie finansowym.

Informujê, ¿e w Polsce obserwuje siê sukcesywny rozwój opieki nad nieuleczalnie
i przewlekle chorymi, niepe³nosprawnymi oraz osobami w podesz³ym wieku, odzwier-
ciedleniem powy¿szego jest fakt, ¿e Narodowy Fundusz Zdrowia co roku zwiêksza na-
k³ady finansowe przeznaczone na realizacjê œwiadczeñ zdrowotnych w opiece
d³ugoterminowej. Wzrost nak³adów ilustruje poni¿sze zestawienie:
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– w 2007 r. wykonano œwiadczenia zdrowotne na kwotê 702.290,88 tys. z³;
– w 2008 r. wykonano œwiadczenia zdrowotne na kwotê 911.956,07 tys. z³;
– w 2009 r. plan na dzieñ 2 kwietnia wynosi 1.085.228,00 tys. z³.
Przedstawiaj¹c powy¿sze, dziêkujê Panu Senatorowi za wyra¿one zaanga¿owanie

i troskê o odpowiednie zabezpieczenie œwiadczeñ opieki zdrowotnej dla osób ob³o¿nie
i przewlekle chorych, niesamodzielnych bêd¹cych w schy³kowym okresie ¿ycia, wyma-
gaj¹cych wsparcia i opieki osób drugich.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W œwietle rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.

w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych oddzia³ywaæ na œro-
dowisko oraz szczególnych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko
(DzU nr 257, poz. 2573 wraz z póŸniejszymi zmianami) pragnê zapytaæ, dla-
czego przy sporz¹dzaniu raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodo-
wisko inne s¹ wspó³czynniki przeliczeniowe sztuk zwierz¹t w granicach
administracyjnych miast, gdzie plan zagospodarowania przestrzennego czê-
sto wskazuje, ¿e dany teren jest przeznaczony pod produkcjê roln¹, a inny
jest przelicznik wzglêdem terenów wiejskich. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e
w ramach reformy administracyjnej i samorz¹dowej 1998 r. granice wielu
miast zosta³y rozszerzone na tereny wiejskie.

Czy Ministerstwo Œrodowiska i Rada Ministrów maj¹ zamiar zmieniæ te ku-
riozalne zapisy rozporz¹dzenia?

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ

Warszawa, 30.04.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 7 kwietnia 2009 r., znak BPS/DSK-043-1513/09,

dotycz¹ce oœwiadczenia senatora Przemys³awa B³aszczyka w sprawie kwalifikowania
przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, z³o¿onego pod-
czas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 r., poni¿ej przedstawiam sto-
sowne informacje.

Zgodnie z delegacj¹ zawart¹ w art. 60 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udo-
stêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227
oraz Nr 227, poz. 1505), Rada Ministrów okreœli w drodze rozporz¹dzenia rodzaje
przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze lub potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko
oraz przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach s¹ kwalifikowane jako przed-
siêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko. W myœl art. 173 przywo³anej
ustawy ww. przepisy wykonawcze winny zostaæ wdro¿one w okresie do 24 miesiêcy od
wejœcia w ¿ycie ustawy (czyli do dnia 15 listopada 2010 r.).

W celu pe³nego uwzglêdnienia w krajowym prawodawstwie przedsiêwziêæ mo-
g¹cych oddzia³ywaæ na œrodowisko wykazanych w za³¹czniku II dyrektywy Rady nr:
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez
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niektóre przedsiêwziêcia publiczne i prywatne na œrodowisko, prace zwi¹zane z przygo-
towaniem projektu rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko zosta³y rozpoczête (przygotowany przez General-
n¹ Dyrekcjê Ochrony Œrodowiska dokument zosta³ przekazany do konsultacji spo³ecz-
nych).

W zwi¹zku z powy¿szym przedstawiony przez senatora Przemys³awa B³aszczyka
problem zostanie rozwa¿ony na etapie rozpatrywania uwag bêd¹cych wynikiem kon-
sultacji spo³ecznych.

Z powa¿aniem

Maciej Nowicki
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Oœwiadczenie senator Barbary Borys-Damiêckiej

skierowane do prezydent miasta sto³ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani Prezydent!
Oœwiadczenie dotyczy problemów lokalowych mieszkanki Warszawy –

pani A.S.
Ju¿ od d³u¿szego czasu na wniosek skar¿¹cej siê wymieniam korespon-

dencjê, pogl¹dy i argumenty z poszczególnymi instancjami decydenckimi
miasta Warszawy, w³aœciwymi w sprawie sytuacji mieszkaniowej pani A.S.
Rozumiem jej rozgoryczenie i rozpacz oraz poczucie beznadziejnoœci. Nie bêdê
opisywaæ ca³ej sprawy, bo powsta³aby z tego gruba ksiêga. Przekazujê wszyst-
kie zgromadzone materia³y i bardzo proszê Pani¹ Prezydent o spowodowanie
zaanga¿owania w tê sprawê fachowego i rzetelnego urzêdnika Pani urzêdu,
na szczeblu kierownika, który móg³by poszukaæ optymalnego rozwi¹zania
problemu, trudnego dla mieszkanki Warszawy, która zbywana jest przez
urzêdników – pocz¹wszy od szeregowych, na burmistrzu W³och koñcz¹c – ko-
lejnymi pismami zawieraj¹cymi powo³ywanie siê na przepisy; te zaœ czasami
s¹ bezduszne, ale nie beznadziejne.

Sprawa zasadniczo wygl¹da tak: przed dwudziestu laty pani S. podpisa-
³a umowê z urzêdem na zajmowany przez ni¹ lokal, potem nikt tej umowy
z ni¹ nie rozwi¹za³ ani nie zaproponowa³ nowego lokum, dziœ zaœ budynek
jest w³asnoœci¹ firmy, która nie poczuwa siê do dzia³añ na rzecz pani S.

Pani Prezydent, raz jeszcze proszê, aby decydenci miasta Warszawy za-
jêli siê t¹ spraw¹ solidnie, rzetelnie i uczciwie, posi³kuj¹c siê wszystkimi na-
rzêdziami obowi¹zuj¹cego prawa.

Za³¹czniki przesy³am poczt¹.

Z powa¿aniem
Barbara Borys-Damiêcka

Stanowisko
ZASTÊPCY DYREKTORA
BIURA POLITYKI LOKALOWEJ
w URZÊDZIE MIASTA
STO£ECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, 6 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w za³¹czeniu przekazujê kopiê odpowiedzi udzielonej przez Prezydenta m.st. War-

szawy w zwi¹zku z wyst¹pieniem Pani Barbary Borys-Damiêckiej Senator Rzeczypo-
spolitej Polskiej w sprawie udzielenia pomocy mieszkaniowej Pani A.S.

Z powa¿aniem

ZASTÊPCA DYREKTORA
BIURA POLITYKI LOKALOWEJ
Katarzyna £êgiewicz
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OdpowiedŸ
PREZYDENTA MIASTA
STO£ECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, 5 maja 2009 r.

Pani
Barbara Borys-Damiêcka
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Nawi¹zuj¹c do wyst¹pienia z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotycz¹cego mo¿liwoœci udzie-
lenia pomocy mieszkaniowej Pani A.S. zamieszka³ej w budynku niewchodz¹cym
w sk³ad zasobu nieruchomoœci m.st. Warszawy uprzejmie informujê, i¿ trudna sytua-
cja prawna i ¿yciowa czêœci lokatorów zamieszka³ych w budynkach prywatnych jest mi
doskonale znana.

Pragnê nadmieniæ, i¿ obecna sytuacja jest w znacznej mierze efektem dzia³añ Pañ-
stwa we wczeœniejszych okresach, co w szczególnoœci jest widoczne w niedoborze lokali
mieszkalnych, który jest problemem trwa³ym na pewno od koñca II wojny œwiatowej.

Lokale komunalne wynajmowane s¹ zgodnie z przepisami prawa miejscowego wy-
danymi na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).

Najem lokali na terenie poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy uregulowany jest
przepisami uchwa³y Nr XLIII/1010/2004 Rady miasta sto³ecznego Warszawy z dnia
2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad miesz-
kaniowego zasobu miasta sto³ecznego Warszawy.

Z mieszkaniowego zasobu wynajmowane s¹ lokale osobom, które pozostaj¹ w trud-
nych warunkach mieszkaniowych, tj. zajmuj¹ lokale, w których na osobê przypada nie
wiêcej ni¿ 6 m2 powierzchni ³¹cznej pokoi, a nadto osi¹gaj¹ œredni dochód na cz³onka
gospodarstwa domowego w okresie szeœciu miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia
wniosku, nie wy¿szy ni¿ 150% minimalnego wynagrodzenia za pracê, w gospodarstwie
jednoosobowym oraz samotnie wychowuj¹cych dzieci i 100% w gospodarstwie wieloo-
sobowym. Aktualnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1 276 z³.

W celu zachowania spo³ecznej kontroli zgodnie z § 21 ww. uchwa³y wniosek o na-
jem lokalu zostaje przedstawiony do zaopiniowania przez Komisjê Mieszkaniow¹,
w której sk³ad wchodz¹ Radni Dzielnicy, nastêpnie Zarz¹d Dzielnicy rozstrzyga o za-
kwalifikowaniu i umieszczeniu na liœcie osób oczekuj¹cych na najem lokalu.

Prezydent m.st. Warszawy nie dysponuje odrêbn¹ pul¹ mieszkañ przeznaczonych
na realizacjê szczególnie trudnych przypadków.

Z uzyskanych w Dzielnicy W³ochy wyjaœnieñ wynika, i¿ z³o¿ony przez Pani¹ A.S.
wniosek nie uzyska³ pozytywnej kwalifikacji z uwagi na niespe³nienie kryterium me-
tra¿owego, tym samym wnioskuj¹ca nie zosta³a umieszczona na liœcie oczekuj¹cych
na wskazanie do najmu lokalu.

Maj¹c na uwadze, i¿ ustawa nie chroni lokatora zamieszka³ego w budynku pry-
watnym w sposób wystarczaj¹cy, w obowi¹zuj¹cej uchwale dopuszczono mo¿liwoœæ
ubiegania siê o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego miasta przez
lokatora z wypowiedzian¹ umow¹ najmu na podstawie art. 11 ust. 5 wy¿ej przytoczo-
nej ustawy (wypowiedzenie trzyletnie), przy uwzglêdnieniu jedynie kryterium docho-
dowego.

Jak wynika ze zgromadzonych dokumentów w³aœciciel lokalu nie wypowiedzia³
Pani A.S. umowy najmu w powy¿szym trybie, co dawa³oby podstawê do ponownej
oceny wniosku przez Zarz¹d Dzielnicy W³ochy m.st. Warszawy. Na marginesie warto
zauwa¿yæ, i¿ zgodnie z art. 678 KC w razie zbycia rzeczy najêtej w czasie trwania najmu
nabywca wstêpuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy. W³aœciciel nieruchomoœci
budynkowej staje siê stron¹ zawartych umów najmu lokali mieszkalnych.
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Ponadto pragnê wyjaœniæ, i¿ brak jest równie¿ mo¿liwoœci udzielenia pomocy mie-
szkaniowej zainteresowanej poprzez wskazanie do najmu lokalu zamiennego. W myœl
art. 32 w zwi¹zku z art. 11 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy na dzielnicy spoczywa obowi¹zek
zapewnienia lokalu zamiennego lokatorom op³acaj¹cym w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy
czynsz regulowany i zamieszkuj¹cym w budynkach prywatnych w przypadku, gdy na-
jemcom zosta³a wypowiedziana umowa najmu z tytu³u opró¿nienia lokalu w zwi¹zku
z koniecznoœci¹ rozbiórki lub remontu budynku. Do dnia dzisiejszego organ nadzoru
budowlanego nie wyda³ ¿adnej decyzji nakazuj¹cej rozbiórkê lub remont budynku.

W tej sytuacji faktycznej i prawnej wydaje siê, i¿ jedyn¹ mo¿liwoœci¹ rozwi¹zania
problemu mieszkaniowego Pani A.S. jest wynajêcie mieszkania z zasobu Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego. Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego dzia³aj¹ m.in.
w postaci spó³ek, których celem jest budowa mieszkañ z przeznaczeniem na wynajem.
Osoby staraj¹ce siê o najem lokalu z zasobów TBS zgodnie z ustaw¹ z dnia 26 paŸdzier-
nika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – nie mog¹
posiadaæ tytu³u prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tym samym mieœcie, a tak-
¿e zobowi¹zuj¹ siê do pokrycia 30% kosztów budowy wybranego lokalu oraz wp³acaj¹
kaucjê zabezpieczaj¹c¹ pokrycie nale¿noœci czynszowych w wysokoœci 12-krotnoœci
miesiêcznego czynszu za wynajmowane mieszkanie. Istnieje mo¿liwoœæ realizacji
ksi¹¿eczek mieszkaniowych w zwi¹zku z wp³at¹ kaucji. W regulaminach miejskich To-
warzystw Budownictwa Spo³ecznego znajduj¹ siê zapisy daj¹ce pierwszeñstwo przy
naborze lokatorów zamieszkuj¹cych w budynkach prywatnych, a legitymuj¹cych siê
decyzjami administracyjnymi o przydziale.

W chwili obecnej Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego pozyskuj¹ grunty pod
kolejne inwestycje. W przypadku, gdyby Pani A.S. by³a zainteresowana najmem takiego
lokalu bli¿sze informacje o planowanych inwestycjach oraz o naborze na najemców
mo¿e uzyskaæ bezpoœrednio w siedzibach spó³ek miejskich pod numerami telefonów:

– TBS Bemowo, ul. Pe³czyñskiego 30, tel. 022 3041111, 3041112, 3041113,
– TBS Mokotów, ul, Modzelewskiego 27, tel. 022 6470228, 8531545,
– TBS Praga P³d., ul. Miñska 52/54, tel. 022 6986018, 6989670, 6989512,
– TBS Praga P³n., ul. Strzelecka 21/25 lok. 4, tel. 022 6198964.

PREZYDENT
MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
Hanna Gronkiewicz-Waltz
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Oœwiadczenie senatora Zbigniewa Cichonia

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Pragnê z³o¿yæ oœwiadczenie w sprawie dzia³añ w naszych s¹dach,
w moim przekonaniu ograniczaj¹cych publicznoœci dostêp do uczestnictwa
w rozprawach w charakterze obserwatorów, jak równie¿ dzia³añ, które ogra-
niczaj¹ mo¿liwoœæ obrony stron w konkretnych sprawach.

Pierwsza kwestia. Otó¿ w wielu budynkach s¹dowych pojawi³y siê przy
wejœciach og³oszenia, ¿e osoby wchodz¹ce na teren s¹du proszone s¹ o oka-
zanie wezwania do s¹du. Jest to, moim zdaniem, praktyka sprzeczna z zasa-
d¹ powszechnej dostêpnoœci s¹dów dla publicznoœci. Jest to jeden
z elementów kontroli wymiaru sprawiedliwoœci przez spo³eczeñstwo, do cze-
go ma ono prawo w demokratycznym pañstwie prawa. Nie mówiê ju¿ o in-
nym wa¿nym elemencie, jakim s¹ walory edukacyjne uczestnictwa
spo³eczeñstwa poprzez obserwowanie procesów, jakie siê tocz¹.

Druga kwestia zwi¹zana jest z prawem do obrony, czyli mo¿liwoœci¹ ko-
rzystania z akt sprawy. W s¹dach pojawiaj¹ siê takie praktyki, ¿e siê nie
udostêpnia stronom akt sprawy, tylko ¿¹da siê umówienia na okreœlony
dzieñ, czasami dopiero za kilka dni, wzglêdnie na okreœlon¹ godzinê. Uwa-
¿am, ¿e jest to praktyka, która ogranicza prawo do obrony. Nie mo¿na wyma-
gaæ od stron – od osób, które przybywaj¹ do s¹du nieraz z odleg³ych
miejscowoœci, ¿eby czeka³y kilka dni albo kilka godzin na to, aby móc prze-
czytaæ akta. Dlatego zwracam siê do ministra sprawiedliwoœci, ¿eby po³o¿y³
kres tej praktyce. Oczywiœcie ma tak¹ mo¿liwoœæ poprzez wskazanie preze-
som s¹dów, ¿e tego typu ograniczenia w dostêpie do s¹dów i w dostêpie do
akt stanowi¹ pogwa³cenie elementarnej zasady, która wynika chocia¿by
z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, mówi¹cego, i¿ s¹dy w demo-
kratycznym pañstwie prawa proceduj¹ w sposób jawny, chyba ¿e ogranicze-
nie jawnoœci jest niezbêdne ze wzglêdu na obronê moralnoœci czy praw
innych osób. Polska przegrywa wiele spraw z tego powodu, ¿e na przyk³ad
w sprawach karnych stronom nie udostêpnia siê akt s¹dowych, zw³aszcza
na etapie postêpowania zwi¹zanego ze stosowaniem tymczasowego aresztu.

Dlatego uwa¿am, ¿e jest tu potrzebna interwencja ze strony ministra
sprawiedliwoœci, który powinien wskazaæ prezesom s¹dów, ¿e powinni do-
pilnowaæ – w ramach nadzoru czysto administracyjnego, oczywiœcie, bo pre-
zes s¹du nie ma nadzoru judykacyjnego, czyli nie mo¿e wp³ywaæ na treœæ
wyroku s¹dowego, mo¿e natomiast wp³ywaæ na pewne czynnoœci admini-
stracyjnoprawne – ¿eby publicznoœæ mia³a zapewnion¹ mo¿liwoœæ udzia³u
w rozprawach i ¿eby by³o respektowane prawo do obrony ka¿dego.

Zbigniew Cichoñ

OdpowiedŸ

Warszawa, 5.05.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2009 r. Nr BPS/DSK-043-1515/09, przy

którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Zbigniewa Cichonia z³o¿one na
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30. posiedzeniu Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 roku w sprawie ograniczenia publicz-
noœci dostêpu do uczestnictwa w rozprawach w charakterze obserwatorów, które ma
siê przejawiaæ tym, ¿e przy wejœciach do wielu s¹dów pojawi³y siê og³oszenia o okazy-
waniu wezwania do s¹du przez osoby wchodz¹ce do budynku s¹du, uprzejmie przed-
stawiam, co nastêpuje:

Prezesi S¹dów Okrêgowych przedstawili pisemne wyjaœnienia odnoœnie opisanej
przez Pana Senatora sytuacji. Spoœród wszystkich 45 s¹dów okrêgowych i 320 s¹dów
rejonowych, tylko w S¹dzie Rejonowym w Be³chatowie przy wejœciu do budynku znaj-
duje siê og³oszenie zobowi¹zuj¹ce do okazywania wezwañ przez osoby wchodz¹ce do
s¹du. Jak jednak zapewnia Prezes tego S¹du, og³oszenie to nie powoduje, ¿e do budyn-
ku nie s¹ wpuszczane osoby nieposiadaj¹ce stosownych wezwañ, a co za tym idzie, nie
ogranicza dostêpu do uczestnictwa w rozprawach w charakterze obserwatorów. Po-
nadto, Prezes S¹du Okrêgowego w Warszawie poinformowa³, ¿e w budynkach s¹dów
rejonowych okrêgu warszawskiego oraz S¹du Okrêgowego nie zamieszczano takich og³o-
szeñ zobowi¹zuj¹cych do okazywania wezwania przez osoby wchodz¹ce do s¹du, z wy-
j¹tkiem wejœcia do budynku przy ul. Chopina 1, w którym znajduj¹ siê dwa wydzia³y
tego S¹du (IX i X Wydzia³ Karny Odwo³awczy), gdzie sprawdzane s¹ wezwania i wysta-
wiane przepustki, z tym ¿e budynek ten nie jest administrowany przez S¹d Okrêgowy.

Stosowane w niektórych s¹dach takie czynnoœci, jak proœby skierowane do intere-
santów, by okazywali wezwania lub zawiadomienia, maj¹ na celu udzielenie im pomo-
cy poprzez skierowanie tych osób do w³aœciwego miejsca – sali rozpraw lub sekreta-
riatu wydzia³u.

Podkreœlano, i¿ w niektórych s¹dach osoby nieposiadaj¹ce wezwania lub zawiado-
mienia, proszone s¹ o zarejestrowanie swego wejœcia i pobytu w ksi¹¿ce kontroli ruchu
osobowego prowadzonej przez pracowników ochrony budynku. Jednak tego rodzaju
procedury nie ograniczaj¹ dostêpu chêtnych do uczestnictwa w rozprawach, a ich sto-
sowanie jest zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa obiektu i znajduj¹cych siê
w nim ludzi.

W niektórych jednostkach, zgodnie z zarz¹dzeniami prezesów s¹dów, nadzwyczajne
œrodki ostro¿noœci w postaci legitymowania oraz okazania przez osoby wchodz¹ce do
s¹du wezwania lub zawiadomienia, wprowadzane s¹ w przypadku rozpoznawania
w danym dniu spraw o szczególnym charakterze, które mog¹ zagroziæ bezpieczeñstwu
osób przebywaj¹cych w gmachu s¹du. W takich okolicznoœciach osoby wchodz¹ce do
budynku s¹du s¹ legitymowane i zobowi¹zane do wyjaœnienia powodu swojego przyj-
œcia. Zatem w tych s¹dach, w których funkcjonuje policja s¹dowa lub s³u¿ba ochrony,
w celu zapewnienia bezpieczeñstwa w budynkach, osoby wchodz¹ce s¹ zobowi¹zane
do przejœcia przez bramkê bezpieczeñstwa, a niektóre z nich s¹ legitymowane przez po-
licjê s¹dow¹. Przyczyn¹ takich sytuacji s¹ warunki techniczne, to jest brak wydzielo-
nych stref bezpieczeñstwa, do których wstêp mieliby tylko pracownicy s¹du.

Przedstawione przez prezesów informacje nie wskazuj¹ na celowe dzia³ania s¹dów
ograniczaj¹ce publicznoœci dostêp do uczestnictwa w rozprawach w charakterze ob-
serwatorów.

Ponadto, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ czêsto iloœæ osób uczestnicz¹cych w charakterze pub-
licznoœci uzale¿niona jest od iloœci miejsc siedz¹cych na danej sali rozpraw. W takich
sytuacjach o udziale i o liczbie publicznoœci decyduje przewodnicz¹cy sk³adu orzeka-
j¹cego. Wyj¹tkowe ograniczenia dostêpu maj¹ umocowanie w stosownych przepisach
prawnych, m.in. w § 67 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 23 lutego 2007 r.
Regulamin urzêdowania s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249), zgodnie z któ-
rym prezes s¹du mo¿e zarz¹dziæ wydanie kart wstêpu na salê rozpraw w razie przewi-
dywanego przybycia licznej publicznoœci. Prezes mo¿e równie¿ wyznaczyæ odpowiednie
miejsce dla przedstawicieli prasy i innych œrodków masowego przekazu.

Odnosz¹c siê do drugiej kwestii, zwi¹zanej z realizacj¹ prawa do obrony, w kontek-
œcie mo¿liwoœci korzystania z akt sprawy, na wstêpie zauwa¿yæ nale¿y, ¿e przepis
art. 156 § 1 Kodeksu postêpowania karnego nak³ada na s¹d obowi¹zek udostêpniania
stronom, podmiotowi okreœlonemu w art. 416 k.p.k., obroñcom i pe³nomocnikom
ustawowym, akt sprawy s¹dowej i daje mo¿noœæ sporz¹dzenia z nich odpisów. Jedno-
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czeœnie wymienione uregulowanie uzale¿nia udostêpnienie akt innym osobom od zgo-
dy prezesa s¹du.

Do zasygnalizowanej w art. 156 k.p.k. kwestii odnosi siê tak¿e regulacja w rozpo-
rz¹dzeniu – Regulamin urzêdowania s¹dów powszechnych. Zgodnie z § 94 cytowanego
rozporz¹dzenia przewodnicz¹cy wydzia³u zezwala na przejrzenie akt sprawy w sekreta-
riacie upowa¿nionym przedstawicielom organizacji spo³ecznych, które mog¹ wst¹piæ
do tocz¹cego siê postêpowania w danej sprawie lub zg³osiæ w mm swój udzia³, a tak¿e
decyduje o udostêpnieniu akt s¹dowych innym osobom, niemaj¹cym uprawnieñ pro-
cesowych oraz o zakresie wykorzystania przez nie tych akt. W myœl ust. 3 wskazanego
przepisu, w celu udostêpnienia wiêkszej liczby akt, np. dla celów naukowo-badaw-
czych, wymagana jest zgoda prezesa s¹du.

Ponadto warto zwróciæ uwagê, i¿ w zwi¹zku z przepisem § 96 ust. 1 cytowanego wy-
¿ej rozporz¹dzenia przewiduje siê mo¿liwoœæ przes³ania akt s¹dowych do s¹du rejono-
wego w³aœciwego dla miejsca zamieszkania osób uprawnionych, w celu u³atwienia im
przejrzenia akt i sporz¹dzenia z nich odpisów. Z kolei ust. 2 wskazanego przepisu
umo¿liwia przes³anie, za zgod¹ przewodnicz¹cego wydzia³u, akt s¹dowych do zak³adu
karnego lub aresztu œledczego w celu zapoznania siê z nimi przez osoby pozbawione
wolnoœci.

Wobec zapewnienia aktom s¹dowym pe³nej ochrony, ustawodawca wprowadzi³
ograniczenia, co do podmiotu (prezes s¹du, przewodnicz¹cy wydzia³u) podejmuj¹cego
decyzje o zakresie i sposobie ich udostêpnienia, uwzglêdniaj¹cego indywidualne realia
ka¿dego postêpowania.

W zwi¹zku z powy¿szym, w przypadku bezzasadnej odmowy wydania akt przez pre-
zesa s¹du lub przewodnicz¹cego wydzia³u, uprawnione osoby mog¹ kwestionowaæ wy-
mienion¹ sytuacjê na drodze postêpowania skargowego.

W myœl § 98 ust. 1 cytowanego rozporz¹dzenia, poza przypadkami okreœlonymi
w § 95–97, akta spraw s¹dowych nie mog¹ byæ wynoszone poza siedzibê s¹du, a zatem
nie powinny mieæ miejsca przypadki braku mo¿liwoœci fizycznego zapoznania siê z akta-
mi sprawy. W tym kontekœcie wystêpuj¹ca sytuacja, w której zainteresowany musi siê
umawiaæ na konkretny dzieñ w celu wgl¹du do akt sprawcy mo¿e byæ najczêœciej spowo-
dowana tym, ¿e w chwili zg³oszenia takiej proœby przez uprawnion¹ osobê akta znajduj¹
siê poza siedzib¹ s¹du. S¹ to zwykle przypadki, kiedy akta zosta³y przes³ane do bieg³ego
celem sporz¹dzenia przez niego opinii albo znajduj¹ siê w innym s¹dzie, w zwi¹zku
z czynnoœciami s¹du odwo³awczego w sprawie lub te¿ zosta³y ju¿ przekazane do archi-
wum s¹dowego, które nie zawsze znajduje siê w tym samym budynku, co s¹d.

Na zakoñczenie, pragnê zapewniæ Pana Senatora, ¿e Minister Sprawiedliwoœci
w ramach swoich uprawnieñ wynikaj¹cych z art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Pra-
wo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póŸn. zm.) obejmuj¹cych
nadzór nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹ s¹dów powszechnych monitoruje na bie-
¿¹co funkcjonowanie s¹dów, równie¿ w kontekœcie problemów podniesionych w wy-
st¹pieniu.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Jest spraw¹ powszechnie wiadom¹, ¿e sytuacja ekonomiczna czêœci jed-

nostek udzielaj¹cych œwiadczeñ zdrowotnych jest bardzo trudna. Jest oczy-
wiste, ¿e mimo wzrastaj¹cych wci¹¿ nak³adów finansowych na s³u¿bê zdro-
wia jej poprawne funkcjonowanie nie bêdzie mo¿liwe bez dobrze
zorganizowanych i racjonalnie gospodaruj¹cych szpitali. W obecnej sytuacji,
gdy wiêkszoœæ szpitali jest zad³u¿ona, nie ma mowy o wprowadzaniu plano-
wanych zmian w postaci koszyka œwiadczeñ gwarantowanych, reformy p³at-
nika, wyceny technologii medycznych czy ubezpieczenia uzupe³niaj¹cego.
W zwi¹zku z tym mam pytanie, jak¹ pomoc przewiduje rz¹d w celu realizacji
przekszta³ceñ i restrukturyzacji zak³adów opieki zdrowotnej. Realizacja do-
tychczasowych programów restrukturyzacji w oparciu o zasady okreœlone
w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opie-
ki zdrowotnej z dnia 15 kwietnia 2005 r. (DzU nr 78, poz. 684) dokonywana
jest dziêki udzia³owi finansowemu jednostek samorz¹du terytorialnego, co
stanowi du¿e obci¹¿enie dla ich bud¿etów. Ponadto trzeba dodaæ, ¿e przez la-
ta na restrukturyzacjê wydano ju¿ 20 miliardów z³, a szpitale nadal ton¹
w d³ugach.

W przedstawionym kontekœcie odniosê siê do programu rz¹dowego „Ra-
tujmy polskie szpitale”. Trwaj¹ w³aœnie konsultacje spo³eczne na jego temat.
Samorz¹dy, zachêcone pieniêdzmi z bud¿etu na pokrycie czêœci d³ugów, mia³y-
by dobrowolnie zacz¹æ przekszta³caæ szpitale w spó³ki. Rz¹d zak³ada, ¿e w ten
sposób w najbli¿szych latach uda siê doprowadziæ do komercjalizacji wielu
placówek. Czy jednak faktycznie ka¿dy samorz¹d bêdzie móg³ oraz, co rów-
nie¿ istotne, bêdzie chcia³ skorzystaæ z dotacji? Program zak³ada, ¿e samorz¹d
musi zlikwidowaæ dzia³aj¹cy zad³u¿ony ZOZ i stworzyæ spó³kê, która przejmie
maj¹tek szpitala. Jednak jest to propozycja jedynie dla szpitali z niewielkim
d³ugiem i bogatych samorz¹dów. Wiele samorz¹dów po prostu nie bêdzie mog-
³o przej¹æ d³ugów, bo same s¹ ju¿ powa¿nie zad³u¿one, a w tym przypadku
mog¹ siê zad³u¿yæ maksymalnie na 60% swoich dochodów. Jeœli zaœ chodzi
o dotacjê, która mia³aby zachêcaæ samorz¹dy, to trzeba podkreœliæ, ¿e samo-
rz¹d dostanie j¹ dopiero wtedy, gdy skoñczy przekszta³cenie, a to mo¿e trwaæ
wiele miesiêcy. Ponadto pañstwo nie sp³aci wszystkich d³ugów szpitala, samo-
rz¹dy du¿¹ ich czêœæ bêd¹ musia³y sp³aciæ same. Zachodzi uzasadniona oba-
wa, ¿e samorz¹dy po przeliczeniu, ile faktycznie mog¹ dostaæ od rz¹du,
uznaj¹, ¿e nie op³aca im siê przystêpowaæ do programu.

Podsumowuj¹c treœæ swojego oœwiadczenia, pragnê jeszcze raz wyraziæ
zdanie o koniecznoœci wspierania samorz¹dów w finansowaniu s³u¿by zdro-
wia. Przedstawiony do konsultacji spo³ecznych program „Ratujmy polskie
szpitale” nie jest jednak dobrym rozwi¹zaniem. Po stronie rz¹du podejmowa-
ne bêd¹ wybiórcze decyzje, komu darowaæ d³ugi i udzieliæ dotacji, ze strony
samorz¹dów mo¿e wiêc po prostu nie byæ zainteresowania przyst¹pieniem
do programu.

Grzegorz Czelej
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.04.28

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja przekazane przy piœmie

z dnia 7 kwietnia 2009 r. znak: BPS/DSK-043-1516/09 dotycz¹ce realizacji Programu
wieloletniego „Wsparcie jednostek samorz¹du terytorialnego w dzia³aniach stabilizu-
j¹cych system ochrony zdrowia” uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹c¹ informacjê.

W swoim oœwiadczeniu, zasygnalizowa³ Pan wiele istotnych problemów doty-
cz¹cych funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym nieefektywnoœci propono-
wanych dotychczas rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do restrukturyzacji zak³adów opieki
zdrowotnej, które czêsto przybiera³y formê „prostego odd³u¿enia” jednostek bez istot-
nej zmiany racjonalnoœci zarz¹dzania takimi zak³adami.

Jedn¹ z przyczyn trudnej i z³o¿onej sytuacji w ochronie zdrowia jest niespójna for-
ma funkcjonowania jednostki ochrony zdrowia, jak¹ jest samodzielny publiczny za-
k³ad opieki zdrowotnej. Zawiera ona szereg ograniczeñ uniemo¿liwiaj¹cych szybki
rozwój tych zak³adów. Do zmian, jakie zachodz¹ w œrodowisku, w którym funkcjonuj¹
zak³ady opieki zdrowotnej, mo¿e siê dostosowaæ tylko elastycznie i szybko reaguj¹cy
podmiot, przystosowany do dzia³ania w realiach rynkowych, zdolny do adaptowania
nowych technologii medycznych i reaguj¹cy na zmieniaj¹ce siê potrzeby pacjentów.

Program „Wsparcie jednostek samorz¹du terytorialnego w dzia³aniach stabilizu-
j¹cych system ochrony zdrowia” zosta³ przygotowany w celu wsparcia jednostek samo-
rz¹du terytorialnego, bêd¹cych podmiotami za³o¿ycielskimi samodzielnych publicz-
nych zak³adów opieki zdrowotnej, w dzia³aniach zmierzaj¹cych do zmiany formy
organizacyjno-prawnej funkcjonowania samodzielnego publicznego zak³adu opieki
zdrowotnej na niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej.

Realizacja tych dzia³añ mog³aby byæ zagro¿ona w sytuacji ponoszenia przez jedno-
stki samorz¹du terytorialnego du¿ego wysi³ku organizacyjnego i finansowego przy
wdra¿aniu zmian organizacyjno-prawnych funkcjonowania zak³adów opieki zdrowot-
nej. Z uwagi na powy¿sze powi¹zano wysokoœæ wsparcia udzielanego w ramach Pro-
gramu z wysokoœci¹ przejêtych przez jednostkê samorz¹du terytorialnego zobowi¹zañ.

Przekroczenie progu zad³u¿enia bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego po
przejêciu zobowi¹zañ zlikwidowanego SP ZOZ-u nie wyklucza samorz¹du z uczestnic-
twa w Programie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jeœli samorz¹d realizuje program naprawczy, to
przekroczenie 60% zad³u¿enia nie jest równoznaczne z wprowadzeniem zarz¹du komi-
sarycznego. Ten problem jest uregulowany w odrêbnych przepisach (m.in. Ustawa
o finansach publicznych). Ocena sytuacji finansowej jednostki samorz¹du jest dokony-
wana przez Regionalne Izby Obrachunkowe, które bêd¹ rozpatrywaæ ka¿dy przypadek
indywidualnie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Dajczaka

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Moi wyborcy, zarówno konsumenci, jak i przedsiêbiorcy zajmuj¹cy siê
sprzeda¿¹ konsumenck¹, sygnalizuj¹ mi problemy zwi¹zane ze stosowa-
niem niektórych zapisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych wa-
runkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (DzU
z 2002 r. nr 141, poz. 1176). Szczególnie czêsto podnoszone s¹ k³opoty z in-
terpretacj¹ art. 8 wspomnianej ustawy. W razie niezgodnoœci towaru z umo-
w¹ uprawnienia konsumenta pozwalaj¹ mu ¿¹daæ od sprzedawcy
doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umow¹ przez nieodp³atn¹ na-
prawê albo wymianê na nowy. W wyj¹tkowych przypadkach, opisywanych
w art. 8 ust. 4, kupuj¹cy mo¿e te¿ domagaæ siê stosownego obni¿enia ceny al-
bo odst¹piæ od umowy.

Kluczow¹ spraw¹ jest jednak rozumienie art. 8 ust. 3 ustawy, którego
brzmienie jest nastêpuj¹ce: „Je¿eli sprzedawca, który otrzyma³ od kupuj¹ce-
go ¿¹danie okreœlone w ust. 1, nie ustosunkowa³ siê do tego ¿¹dania w termi-
nie 14 dni, uwa¿a siê, ¿e uzna³ je za uzasadnione”. Najwiêksze w¹tpliwoœci
budzi charakter czternastodniowego terminu, w którym sprzedawca powi-
nien ustosunkowaæ siê do ¿¹dania kupuj¹cego. Czy w tym terminie sprzeda-
j¹cy powinien jedynie nadaæ na poczcie pismo zawieraj¹ce ustosunkowanie
siê do ¿¹dania, czy te¿ pismo to powinno w tym terminie dotrzeæ do kupuj¹ce-
go w taki sposób, aby móg³ on zapoznaæ siê z jego treœci¹?

Ze wzglêdu na fakt, i¿ wartoœæ przedmiotu sporu jest zazwyczaj niewiel-
ka, sprawy konsumenckie stosunkowo rzadko trafiaj¹ do s¹dów. Wydaje siê
jednak, i¿ tak niejednoznaczny zapis, jak przepis art. 8 ust. 3 wymienionej
ustawy, nie powinien obowi¹zywaæ w sprawach ¿ycia codziennego. Lepiej
by³oby, zarówno dla przedsiêbiorców, jak i dla konsumentów, aby sama
ustawa rozstrzyga³a jak najwiêcej w¹tpliwoœci i aby obywatele nie musieli
w tego typu drobnych sprawach udawaæ siê do s¹dów.

Maj¹c na uwadze przedstawiony problem, dotykaj¹cy wiêkszoœci obywate-
li, zwracam siê do Ministerstwa Gospodarki z zapytaniem, czy resort monitoruje
spory s¹dowe dotycz¹ce umów sprzeda¿y konsumenckiej i czy s¹ prowadzone
w Ministerstwie Gospodarki jakiekolwiek prace maj¹ce na celu poprawienie
wspomnianej ustawy w taki sposób, aby uczyniæ j¹ jak najbardziej jednoznacz-
n¹ i precyzyjn¹.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Dajczak

Stanowisko

Warszawa, 15.04.2009 r.

Pan Andrzej Czuma
Minister Sprawiedliwoœci

Szanowny Panie Ministrze,
uprzejmie informujê Pana Ministra, ¿e otrzyma³em od Marsza³ka Senatu RP Pana

Bogdana Borusewicza oœwiadczenie z³o¿one przez senatora W³adys³awa Dajczaka pod-
czas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnieñ kon-
sumenta i obowi¹zków sprzedaj¹cego w razie niezgodnoœci towaru z umow¹ oraz
prowadzenia monitoringu sporów s¹dowych dotycz¹cych umów sprzeda¿y konsumen-
ckiej (pismo z dnia 7 kwietnia 2009 r., BPS/DSK-043-1517/09). Pan Senator wnosi

190 30. posiedzenie Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r.



o ocenê zasadnoœci zmiany przepisów pozostaj¹cej w kompetencji Pana Ministra usta-
wy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z póŸn. zm.), w celu wyelimino-
wania wystêpuj¹cych w¹tpliwoœci interpretacyjnych.

Bior¹c pod uwagê, ¿e przedmiotem i zakresem oœwiadczenia s¹ sprawy nienale¿¹ce
bezpoœrednio do w³aœciwoœci ministra w³aœciwego do spraw gospodarki, uprzejmie
przysy³am w za³¹czeniu oœwiadczenie senatora W. Dajczaka z proœb¹ o udzielenie od-
powiedzi.

Z powa¿aniem

MINISTER
z upowa¿nienia
Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 11 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora W³adys³awa Dajczaka,

na 30. posiedzeniu Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r., dotycz¹ce problemów zwi¹za-
nych ze stosowaniem niektórych przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprze-
da¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, przekazane przy piœmie Pana
Marsza³ka z dnia 7 kwietnia 2009 r. Ministrowi Gospodarki, a nastêpnie przes³ane
w dniu 21 kwietnia 2009 r. – wed³ug w³aœciwoœci – Ministrowi Sprawiedliwoœci, uprzej-
mie przedstawiam, co nastêpuje.

Stosownie do treœci art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych wa-
runkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141,
poz. 1176, z póŸn. zm.) je¿eli sprzedawca, który otrzyma³ od kupuj¹cego ¿¹danie do-
prowadzenia towaru konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umow¹ przez nieodp³atn¹
naprawê lub wymianê na nowy, nie ustosunkowa³ siê do tego ¿¹dania w terminie
14 dni, uwa¿a siê, ¿e uzna³ je za uzasadnione.

Poprzez ustosunkowanie siê nale¿y rozumieæ z³o¿enie oœwiadczenia w zakresie za-
sadnoœci roszczenia oraz kwestii jego wykonania. W doktrynie wyra¿ono pogl¹d (por.
M. Pecyna: Komentarz do art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warun-
kach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Lex/el. 2003), ¿e
bieg wskazanego wy¿ej terminu winien byæ wyznaczony na zasadzie analogicznej jak
z art. 61 k.c. stosowanej do oœwiadczeñ woli, tj. za moment pocz¹tkowy terminu nale¿y
uznaæ chwilê dorêczenia ¿¹dania sprzedawcy, w sposób umo¿liwiaj¹cy mu zapoznanie
siê z jego treœci¹. OdpowiedŸ sprzedawcy powinna dojœæ do kupuj¹cego przed up³ywem
terminu 14-dniowego liczonego od chwili dorêczenia ¿¹dania.

Uprzejmie informujê, ¿e Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego dzia³aj¹ca przy
Ministrze Sprawiedliwoœci prowadzi prace nad przegl¹dem prawa konsumenckiego
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w Polsce, bêd¹ce czêœci¹ projektu nowego kodeksu cywilnego, który zak³ada komplek-
sow¹ reformê uregulowañ dotycz¹cych umowy sprzeda¿y (w tym umowy sprzeda¿y
konsumenckiej). Niew¹tpliwie wynikiem powy¿szych prac bêdzie stworzenie przejrzy-
stych uregulowañ w zakresie problematyki sprzeda¿y konsumenckiej.

Wskazaæ równie¿ nale¿y, ¿e obecnie trwaj¹ negocjacje dyrektywy o prawach konsu-
mentów (KOM(2008) 614/3), która swoim zakresem obejmuje kwestiê sprzeda¿y kon-
sumenckiej. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e przyjêcie wskazanej dyrektywy bêdzie siê wi¹zaæ
z koniecznoœci¹ modyfikacji polskiej regulacji prawnej odnosz¹cej siê do umowy sprze-
da¿y konsumenckiej.

W zakresie poruszonej w oœwiadczeniu kwestii monitorowania sporów s¹dowych
dotycz¹cych roszczeñ z umów sprzeda¿y konsumenckiej, uprzejmie informujê, ¿e do-
tychczas w ramach dzia³añ nadzorczych nie zachodzi³a potrzeba monitorowania ogó³u
spraw zwi¹zanych z dochodzeniem wskazanych roszczeñ, albowiem do Ministerstwa
Sprawiedliwoœci nie dociera³y sygna³y wskazuj¹ce na potrzebê takiego ca³oœciowego
nadzoru tych spraw.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Dajczaka

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Niezwykle istotnym problemem w Polsce jest trudne ³¹czenie rodziciel-
stwa z prac¹. Maj¹ to u³atwiaæ pewne instytucje prawa pracy. Jednym z ta-
kich rozwi¹zañ jest prawo do przerw w pracy, przys³uguj¹ce pracownicom
karmi¹cym dziecko piersi¹. Przerwy te s¹ uregulowane w art. 187 kodeksu
pracy. Niestety, dociera do mnie wiele sygna³ów, zarówno od matek, jak i od
pracodawców, o problemach ze stosowaniem przepisów o przerwach. Matki
sygnalizuj¹ czêsto nieprzyjazn¹ atmosferê towarzysz¹c¹ korzystaniu z tych
uprawnieñ. Przedsiêbiorcy zaœ podkreœlaj¹, i¿ w wielu przypadkach nara¿e-
ni s¹ na nadu¿ycia ze strony nieuczciwych kobiet. Niektóre z nich nie karmi¹
dzieci piersi¹, a korzystaj¹ z uprawnieñ. Pracodawca nie jest w stanie w ¿a-
den sposób zweryfikowaæ prawdziwoœci deklarowanego faktu, a kobiety bez
wiêkszych problemów uzyskuj¹ od lekarzy stosowne zaœwiadczenia o kar-
mieniu piersi¹.

W mojej ocenie powy¿sze problemy mog¹ wynikaæ ze sposobu uregulo-
wania tej instytucji. Czy ministerstwo dostrzega istnienie problemu doty-
cz¹cego wykorzystywania przerw w pracy przez matki karmi¹ce piersi¹
swoje dzieci? Czy istnieje mo¿liwoœæ zmian w kodeksie pracy w celu okreœle-
nia maksymalnego wieku dziecka, do którego kobiety mog³yby korzystaæ
z prawa do przerw w pracy? Czy takie rozwi¹zanie, oparte na zasadzie pew-
noœci prawa i jego jednoznacznoœci, mog³oby przyczyniæ siê do poprawienia
sytuacji matek karmi¹cych piersi¹, a jednoczeœnie zapewniæ przedsiêbior-
ców, ¿e kobiety nie bêd¹ nadu¿ywaæ swoich praw kosztem pracodawców?
Proszê o informacjê, czy w ministerstwie prowadzone s¹ jakiekolwiek prace
zwi¹zane ze zmian¹ prawa dotycz¹cego powy¿szego zagadnienia.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Dajczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora W³adys³awa Dajczaka w sprawie
ewentualnych zmian w Kodeksie pracy dotycz¹cych przerw w pracy dla pracownic kar-
mi¹cych dziecko piersi¹, z³o¿one podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia
2009 r., przes³ane przy piœmie z dnia 7 kwietnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1518/09,
uprzejmie informujê, co nastêpuje:

Uprawnienie pracownic karmi¹cych dziecko (lub dzieci) piersi¹ do przerwy (lub
przerw) w pracy wynika z art. 187 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracowni-
ca karmi¹ca dziecko piersi¹ ma prawo do dwóch pó³godzinnych przerw w pracy wlicza-
nych do czasu pracy. Pracownica karmi¹ca wiêcej ni¿ jedno dziecko ma prawo do
dwóch przerw w pracy, po 45 minut ka¿da. Przerwy na karmienie mog¹ byæ na wniosek
pracownicy udzielane ³¹cznie. Natomiast pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy
ni¿ 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przys³uguj¹. Je¿eli czas pracy pracow-
nicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przys³uguje jej jedna przerwa na karmienie.

30. posiedzenie Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r. 193



Jak wynika z art. 6 Kodeksu cywilnego ciê¿ar udowodnienia faktu spoczywa na
osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. A zatem pracodawca ma prawo
¿¹daæ, aby pracownica, która chce korzystaæ z przerw w pracy, o których mowa
w art. 187 Kodeksu pracy, udowodni³a fakt karmienia dziecka piersi¹. Dowodem takim
mo¿e byæ w pierwszej kolejnoœci samo oœwiadczenie pracownicy, a je¿eli pracodawca
ma w¹tpliwoœci co do jego prawdziwoœci mo¿e ¿¹daæ zaœwiadczenia od lekarza, po-
twierdzaj¹cego fakt karmienia przez pracownicê dziecka piersi¹. Je¿eli zdaniem praco-
dawcy zaœwiadczenie lekarskie nie odpowiada prawdzie – ma on prawo odmówiæ
udzielania pracownicy przerw w pracy. Wówczas pracownica mo¿e dochodziæ swoich
praw w s¹dzie pracy, który jest w³aœciwy do rozstrzygniêcia sporu w tej kwestii.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e nie wydaje siê mo¿liwe ograniczenie pracow-
nicom prawa do karmienia dziecka piersi¹ do osi¹gniêcia przez dziecko okreœlonego
wieku. Trudno bowiem, aby ustawodawca ingerowa³ w tak prywatn¹ decyzjê kobiety.
Natomiast przerwy w pracy s¹ przerwami celowymi, maj¹ one na celu umo¿liwiæ
pracownicy karmienie dziecka piersi¹, a zatem powinny byæ pracownicy udzielane
przez ca³y okres tego karmienia.

W zwi¹zku z powy¿szym w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej nie s¹ aktual-
nie prowadzone ¿adne prace legislacyjne dotycz¹ce przerw na karmienie.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W obecnej sytuacji gospodarczej – a co za tym idzie, tak¿e sytuacji finan-

sowej – w jakiej znalaz³a siê Rzeczpospolita Polska, widz¹c potrzebê poszuki-
wania oszczêdnoœci we wszystkich dzia³ach gospodarki, w tym nawet
w polskiej armii oraz s³u¿bach mundurowych, nale¿y odnieœæ siê równie¿ do
wydatków ponoszonych przez administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ oraz
ich faktycznego uzasadnienia.

Olbrzymie premie przyznawane wysokim urzêdnikom w dobie narasta-
j¹cej recesji s¹ niew¹tpliwie nie na miejscu oraz bulwersuj¹ opiniê publiczn¹.
Nie do zaakceptowania jest bowiem przyznawanie urzêdnikom, którzy nie-
rzadko zarabiaj¹ miesiêcznie po kilkanaœcie tysiêcy z³otych, dodatkowych pre-
mii, stanowi¹cych wielokrotnoœæ ich miesiêcznego wynagrodzenia. Nie jest tu
istotne, pod jak¹ nazw¹ nastêpuje tu wyp³acanie takich profitów. Równie dob-
rze mo¿na nazwaæ je nagrodami, a nawet podwy¿kami.

W sytuacji spowolnienia polskiej gospodarki, kiedy coraz czêœciej s³yszy
siê o upad³oœci polskich firm oraz zwolnieniach grupowych, nale¿a³oby raczej
odst¹piæ od przyznawania premii wysokim urzêdnikom, a przynajmniej
zmniejszaæ ich wymiar. Przekazywanie kwoty w wysokoœci kilkudziesiêciu
milionów z³otych na „nagrody” wysokim urzêdnikom w skali jednego miasta,
w ¿adnym wypadku nie mo¿na nazwaæ „motywowaniem pracowników”.
Jest to sytuacja nie do przyjêcia.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy widzi Pan potrzebê i jednoczeœnie przewiduje Pan podjêcie jakich-

kolwiek kroków celem zapobie¿enia opisanym sytuacjom? Je¿eli tak, to jakie
to mia³yby byæ kroki oraz kiedy zamierza Pan je podj¹æ?

2. Czy widzi Pan potrzebê podejmowania takich dzia³añ równie¿ w odnie-
sieniu do wysokich urzêdników samorz¹dowych?

Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 7.05.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 7 kwietnia 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-1519/09)

przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Jana Dobrzyñskiego
podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 roku w sprawie olbrzymich
premii przyznawanych wysokim urzêdnikom, z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów,
uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie pragnê zauwa¿yæ, i¿ zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 21 listopada 2008
roku o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505), cz³onkom korpusu s³u¿by cywilnej
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za szczególne osi¹gniêcia w pracy zawodowej mo¿na przyznaæ nagrodê ze specjalnie
utworzonego w tym celu funduszu nagród w s³u¿bie cywilnej.

W zwi¹zku z powy¿szym w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji
utworzony jest fundusz nagród w wysokoœci 3% planowanych wynagrodzeñ osobo-
wych, który pozostaje w dyspozycji Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ w stosunku do pracowników niebêd¹cych cz³on-
kami korpusu s³u¿by cywilnej, kwestiê funduszu nagród reguluje rozporz¹dzenie Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie zasad wynagradzania
pracowników niebêd¹cych cz³onkami korpusu s³u¿by cywilnej zatrudnionych w urzê-
dach administracji rz¹dowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 45, poz. 290
z póŸn. zm.). Zgodnie z § 9 ww. rozporz¹dzenia utworzono fundusz nagród, z przezna-
czeniem na nagrody za szczególne osi¹gniêcia w pracy zawodowej, w wysokoœci 3%
planowanych wynagrodzeñ osobowych, który pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji.

Maj¹c na uwadze powo³ane regulacje prawne, uprzejmie informujê, ¿e w roku bie-
¿¹cym, do chwili obecnej w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji przyznano nastêpuj¹ce nagrody pieniê¿ne:

� z okazji Œwiêta Narodowego Trzeciego Maja przyznano 20 nagród po 2 500 z³ pracowni-
kom Ministerstwa zatrudnionym na stanowiskach nie wy¿szych od stanowiska
naczelnika wydzia³u;

� za du¿y wk³ad pracy w budowê nowych rozwi¹zañ informatycznych, dotycz¹cych
sposobu komunikacji przesy³ania danych, a tak¿e wzorowe wykonywanie zadañ
zwi¹zanych z potrzeb¹ weryfikacji danych osobowych wykorzystywanych przez
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, nagrodzono trzech funkcjonariu-
szy Policji oddelegowanych do pracy w Departamencie Ewidencji Pañstwowych
i Teleinformatyki MSWiA – w kwocie po 1 200 z³;

� za osobiste zaanga¿owanie w prace nad organizacj¹ Konferencji Stron Konwencji
Klimatycznej ONZ (COP-14), która odby³a siê w Poznaniu, nagrodzono funkcjona-
riusza Policji oddelegowanego do pracy w Departamencie Analiz i Nadzoru MSWiA
– w kwocie 2 500 z³.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, pragnê jednoczeœnie zauwa¿yæ, i¿ spostrze¿enia Pana Se-
natora wydaj¹ siê odnosiæ do faktu zwi¹zanego z wyp³at¹ nagród pracownikom sto³ecz-
nej administracji samorz¹dowej.

Zwa¿enia zatem wymaga, i¿ samorz¹d terytorialny uczestniczy w sprawowaniu
w³adzy publicznej, a przys³uguj¹c¹ mu w ramach ustaw istotn¹ czêœæ zadañ publicz-
nych wykonuje w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ (vide art. 16 ust. 2
Konstytucji RP). Oznacza to, i¿ w granicach prawa, jednostki samorz¹du terytorialnego
samodzielnie realizuj¹ poszczególne zadania w oparciu o zastrze¿one dla ich organów
kompetencje. Jednym z atrybutów wspomnianej powy¿ej samodzielnoœci jest niew¹t-
pliwie kszta³towanie polityki kadrowej – w szerokim znaczeniu tego zwrotu, a wiêc rów-
nie¿ regulowanie kwestii œwiadczeñ zwi¹zanych z prac¹ oraz zasad ich przyznawania –
w jednostkach organizacyjnych samorz¹du terytorialnego.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e istotnym aktem normatywnym, kszta³tuj¹cym przepisy
prawa pracy dla danej grupy pracowników, jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Zgodnie z zasad¹ ukszta³to-
wan¹ na gruncie art. 36 ust. 6 tej¿e ustawy, pracownikom samorz¹dowym, o których
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 (a wiêc pracownikom samorz¹dowym zatrudnianym na
podstawie powo³ania i umowy o pracê), za szczególne osi¹gniêcia w pracy zawodowej
mo¿na przyznaæ nagrodê. Jednoczeœnie, ustawodawca umo¿liwia pracodawcy – stosownie
do postanowieñ art. 39 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy – okreœlenie warunków przyznawania
oraz warunków i sposobu wyp³acania premii i nagród innych ni¿ nagroda jubileuszowa
– w regulaminie wynagradzania.

Tym samym, na gruncie ww. regulacji pracodawca samorz¹dowy posiada kompe-
tencje do przyznawania nagród i premii, w tym równie¿ – ewentualnego okreœlenia wa-
runków ich przyznawania oraz warunków i sposobu wyp³acania tych¿e gratyfikacji
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w regulaminie wynagradzania. Nie ulega bowiem w¹tpliwoœci, ¿e nagroda (w œwietle
szeroko pojêtych zasad prawa pracy) jako œwiadczenie przyznawane za wyniki osi¹ga-
ne w pracy, ma charakter uznaniowy – a jej przyznanie i wysokoœæ zale¿y wy³¹cznie od
mo¿liwoœci finansowych pracodawcy (w analizowanej sprawie – pracodawcy samo-
rz¹dowego).

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Zwolnienia grupowe, które staj¹ siê u nas ju¿ niemal codziennoœci¹,

wi¹¿¹ siê niejednokrotnie z dramatem nie tylko pracowników upadaj¹cych
firm, ale tak¿e ca³ych ich rodzin. Sytuacja jest szczególnie trudna w tych rejo-
nach Polski, w których upadaj¹ sztandarowe zak³ady pracy, w miejscowo-
œciach, w których setki zwalnianych pracowników nie s¹ w stanie znaleŸæ
innego zatrudnienia. Nie mówiê tu o rynku pracy w Warszawie, Krakowie czy
Wroc³awiu. Chodzi o znacznie mniejsze miejscowoœci, w których inne zak³ady
pracy, mog¹ce zatrudniæ wszystkich zwalnianych pracowników, a przynaj-
mniej ich wiêkszoœæ, po prostu nie istniej¹.

Takie zagro¿enie widoczne jest obecnie w miejscowoœci £apy, w której
kilka miesiêcy temu zlikwidowano cukrowniê, miejsce pracy dla setek osób.
Obecnie w ciê¿kiej kondycji znajduj¹ siê Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejo-
wego w £apach, które wobec zmniejszenia zamówieñ musz¹ zredukowaæ za-
trudnienie o kilkaset osób. Podobna sytuacja ma miejsce tak¿e w innych
zak³adach, na przyk³ad w Ostrowie Wielkopolskim. Coraz wiêcej grupowych
zwolnieñ szykuje siê tak¿e w moim rodzinnym mieœcie, Bia³ymstoku. W pato-
wej sytuacji znalaz³a siê Fabryka Przyrz¹dów i Uchwytów „Bison-Bial”. Za-
rz¹d spó³ki chce zerwaæ przyjêty przed miesi¹cem uk³ad zbiorowy.
Zapowiada kolejne ciêcia oraz redukcjê etatów.

Bior¹c pod uwagê, i¿ coraz wiêkszej liczby przedsiêbiorstw dotyczy prob-
lem zwolnieñ grupowych pracowników oraz wizja upad³oœci, zwracam siê do
Pana Premiera z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. Jakie przewiduje Pan mo¿liwoœci, jeœli chodzi o ewentualn¹ pomoc dla
upadaj¹cych zak³adów, bêd¹cych w wielu przypadkach najwiêkszymi pra-
codawcami w regionie, tak aby nie by³o koniecznoœci likwidacji tych zak³a-
dów, a co za tym idzie, nie dochodzi³o do dalszych zwolnieñ grupowych
pracowników?

2. Czy rz¹d podejmie jakiekolwiek kroki celem unikniêcia tych zwolnieñ?
3. Na jakie formy pomocy mog¹ liczyæ osoby zwalniane wobec upad³oœci

firm bêd¹cych g³ównymi pracodawcami w danym regionie? Podkreœlam, ¿e
chodzi tu o pomoc rzeczywist¹, a nie jedynie doraŸn¹, w formie przyznawa-
nych pracownikom jednorazowych odpraw pracowniczych czy te¿ zasi³ków
dla osób bezrobotnych, p³atnych przez kilka miesiêcy w kwocie, która nie za-
pewni minimum egzystencji jednej osoby, a co dopiero cz³onkom rodziny bê-
d¹cym na utrzymaniu tej osoby.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 21.04.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Jana Dobrzyñskiego

podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 r., pismo znak
BPS/DSK-043-1520/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r., w sprawie upadaj¹cych zak³adów
i zwolnieñ grupowych w za³¹czeniu przekazujê stanowisko do ww. oœwiadczenia.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Gra¿yna Henclewska
Podsekretarz Stanu

Za³¹cznik:
stanowisko do oœwiadczenia pana senatora Jana Dobrzyñskiego

l. Jakie przewiduje Pan mo¿liwoœci, jeœli chodzi o ewentualn¹ pomoc dla upada-
j¹cych zak³adów, bêd¹cych w wielu przypadkach najwiêkszymi pracodawcami w regio-
nie, tak aby nie by³o koniecznoœci likwidacji tych zak³adów, a co za tym idzie, nie
dochodzi³o do dalszych zwolnieñ grupowych pracowników?

Podjête przez rz¹d dzia³ania zasadniczo maj¹ charakter horyzontalny, tzn. nie s¹
ukierunkowane na okreœlony sektor gospodarczy, region w Polsce ani przedsiêbior-
stwo. Z uwagi na fakt wystêpowania sytuacji kryzysowej w wielu sektorach, najefektywniej
do przezwyciê¿enia obecnych trudnoœci gospodarczych mog¹ przyczyniæ siê w³aœnie
dzia³ania o tym charakterze.

Problematyka kryzysu na globalnym rynku finansowym, jego wp³ywu na gospodar-
kê naszego kraju oraz zapobiegania ujemnym skutkom kryzysu jest w chwili obecnej
jedn¹ z priorytetowych spraw znajduj¹cych siê w centrum zainteresowania rz¹du. Pro-
wadzony jest na bie¿¹co monitoring sytuacji na globalnym rynku finansowym oraz je-
go wp³ywu na realn¹ gospodarkê. Monitoring pozwala œledziæ zmiany zachodz¹ce
zarówno w gospodarce globalnej, jak i krajowej. Szczegó³owa analiza zmian umo¿liwia
podejmowanie odpowiednich decyzji i przygotowanie projektów rozwi¹zañ legislacyj-
nych. Rada Ministrów przyjê³a Plan Stabilnoœci i Rozwoju – równie¿ poszczególne Mini-
sterstwa zaprezentowa³y pakiety dzia³añ maj¹ce na celu ³agodzenie skutków kryzysu.

Nowelizowane s¹ instrumenty przewidziane dla przedsiêbiorców. Zbiorcze zesta-
wienie dostêpnych instrumentów wsparcia jest zamieszczone na stronie internetowej
Ministerstwa Gospodarki i zawiera dane o kilkudziesiêciu instrumentach wsparcia.
Przygotowany katalog jest aktualizowany co kwarta³ i rozszerzany wraz z uruchamia-
niem kolejnych instrumentów wsparcia. W³¹czone zosta³y do niego instrumenty zasi-
lane funduszami strukturalnymi, w ramach Programów Operacyjnych: Innowacyjna
Gospodarka, Infrastruktura i Œrodowisko. Kapita³ Ludzki oraz Rozwój Polski Wschod-
niej 2007–2013. Wraz z zakoñczeniem prac legislacyjnych liczba instrumentów zasila-
nych z funduszy strukturalnych sukcesywnie siê powiêksza. Obecnie zestawienie za-
wiera ju¿ 64 instrumenty wsparcia z obszarów: programy operacyjne, innowacje,

30. posiedzenie Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r. 199



inwestycje i ochrona œrodowiska, przedsiêbiorczoœæ, promocja, szkolenia, bazy da-
nych, restrukturyzacja, porêczenia, gwarancje, instytucje finansowe, rynek pracy.

W ramach dzia³alnoœci szkoleniowej PARP zaplanowano cykliczne szkolenia dla
pracowników Punktów Konsultacyjnych (PK) z zakresu udzielania niezbêdnych infor-
macji odnoœnie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w warunkach spowolnienia go-
spodarczego, w tym na temat: zarz¹dzania kryzysowego, zarz¹dzania zmian¹,
zarz¹dzania ryzykiem w przedsiêbiorstwie, zarz¹dzania ryzykiem kursowym, zarz¹dza-
nia p³ynnoœci¹ finansow¹, zarz¹dzania wierzytelnoœciami, zabezpieczenia transakcji
handlowych, niekonwencjonalnych Ÿróde³ finansowania (leasing, factoring, forfaiting,
franchising, venture capital, w tym seed capital, obligacje przychodowe itd.), dostêpu
do zamówieñ publicznych, prawa upad³oœciowego i naprawczego, badania wiarygod-
noœci kontrahentów handlowych. Od II kwarta³u br. taka us³uga w PK wejdzie w zakres
proponowanych dotychczas us³ug.

Punkty Konsultacyjne prowadzone przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Sy-
stemie Us³ug dla Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw tworz¹ ogólnopolsk¹ sieæ licz¹c¹
98 PK, œwiadcz¹cych bezp³atne us³ugi informacyjne dla przedsiêbiorców oraz osób za-
mierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z zakresu szeroko rozumianego roz-
woju przedsiêbiorczoœci oraz dostêpnych form wsparcia dla przedsiêbiorców.

W ramach dzia³añ PARP na rzecz zwiêkszenia wiedzy MSP o zarz¹dzaniu w warun-
kach spowolnienia gospodarczego i ograniczonego dostêpu do kapita³u zaplanowane
s¹ w 2009 r., we wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Banków Polskich (ZBP), cztery seminaria re-
gionalne poœwiêcone obecnej sytuacji na rynkach finansowych oraz dostêpowi do ka-
pita³u dla sektora MSP. Seminaria bêd¹ odbywa³y siê w ramach dzia³alnoœci Punktów
Kontaktowych do Programu Ramowego na rzecz Przedsiêbiorczoœci i Innowacji (CIP).

W ramach dzia³añ PARP na rzecz zwiêkszenia wiedzy MSP o zarz¹dzaniu w warun-
kach spowolnienia gospodarczego i ograniczonego dostêpu do kapita³u zaplanowany
jest równie¿ na 2009 r. cykl dziewiêciu warsztatów szkoleniowych dla przedsiêbiorców
poœwiêconych m.in. Ÿród³om finansowania dla MSP w okresie spowolnienia gospodar-
czego i utrudnionego dostêpu do kapita³u dla MSP.

PARP bêdzie prowadzi³ tak¿e dzia³ania informacyjno-promocyjne, w których szcze-
gólny nacisk po³o¿ony zostanie na promowanie instrumentów wsparcia, w tym fundu-
szy po¿yczkowych i porêczeniowych oraz dzia³alnoœci oœrodków Krajowego Systemu
Us³ug dla Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw (KSU) œwiadcz¹cych ró¿nego rodzaju
us³ugi dla MSP. Ponadto we wspó³pracy z KUKE i BGK Agencja podejmie dzia³ania pro-
muj¹ce ubezpieczenia i gwarancje zwi¹zane z kredytowaniem dzia³alnoœci eksportowej.

PARP wzmocni dzia³ania wspieraj¹ce ekspansjê polskich przedsiêbiorców na rynki
zagraniczne (kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Afryki Po³udniowej i Ameryki £aciñ-
skiej). W tym celu Agencja bêdzie organizowa³a zagraniczne misje handlowe, imprezy
targowe – wystawiennicze, gie³dy kooperacyjne i fora biznesowe.

Ponadto bêdzie wydawa³a praktyczne przewodniki dla przedsiêbiorców dotycz¹ce
podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci w krajach ww. regionów. Rozwa¿a siê rów-
nie¿ wprowadzenie do systemu EEN ofert wspó³pracy, u³atwiaj¹cych nawi¹zanie
wspó³pracy pomiêdzy polskimi i zagranicznymi kontrahentami.

Trwaj¹ prace nad przygotowaniem „Instrumentu Szybkiego Reagowania” ukierun-
kowanego na wsparcie szkoleniowo-doradcze przedsiêbiorców zamierzaj¹cych przygo-
towaæ plan restrukturyzacji, i ich pracowników, zagro¿onych negatywnymi skutkami
zmiany gospodarczej. Instrument ten bêdzie projektem realizowanym w horyzoncie
kilkuletnim, co umo¿liwi d³ugoterminow¹ pomoc dla przedsiêbiorców i pracowników
w sektorach nara¿onych na negatywne skutki spowolnienia gospodarczego i globalizacji.

Na prze³omie I i II kwarta³u br. zostanie uruchomiony projekt pt. „Analiza oczeki-
wanych efektów restrukturyzacji i ich wp³ywu na rynek pracy”, w ramach którego,
oprócz dzia³añ analitycznych oraz promocyjno-informacyjnych opracowany zostanie
WskaŸnikowy System Monitorowania sytuacji w bran¿ach gospodarki, s³u¿¹cy sygna-
lizowaniu potencjalnych zagro¿eñ w bran¿ach. System ten wykorzystany zostanie na
potrzeby Instrumentu Szybkiego Reagowania. Alokacja finansowa na realizacje tych
instrumentów to ok. 56 mln z³, z czego 55 mln przeznaczone jest na wdro¿enie ISR.
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Ponadto na poziomie centralnym trwaj¹ obecnie prace nad stworzeniem komplek-
sowej strategii w zakresie polityki drugiej szansy, zawieraj¹cej system wsparcia dla
przedsiêbiorców, którzy s¹ zagro¿eni bankructwem lub ponieœli pora¿kê. Dzia³ania te
wymagaj¹ œcis³ej wspó³pracy pomiêdzy administracj¹ publiczn¹, organizacjami przed-
siêbiorców oraz instytucjami otoczenia biznesu, a tak¿e mediami.

– W ramach polityki aktywnego wspierania przedsiêbiorczoœci kluczowe jest zapew-
nienie œrodków finansowych dla przedsiêbiorców ponownie rozpoczynaj¹cych
dzia³alnoœæ, którym nale¿y równie¿ u³atwiæ dostêp do innych form wsparcia (np.
technicznego) oraz szkoleñ na temat prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
w okresie spowolnienia gospodarczego.

– Podejmowane dzia³ania powinny równie¿ skutkowaæ równym traktowaniem osób,
które po raz kolejny podejmuj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Ma to szczególne znacze-
nie w kontekœcie prze¿ywalnoœci przedsiêbiorstw – przedsiêbiorstwa za³o¿one
przez osoby, które wczeœniej zbankrutowa³y cechuj¹ siê wy¿sz¹ stop¹ prze¿ywal-
noœci i czêœciej odnosz¹ sukces na rynku.

– Niezbêdna jest równie¿ zmiana negatywnego wizerunku zwi¹zanego z ponownym
rozpoczêciem dzia³alnoœci gospodarczej w szczególnoœci wœród osób m³odych,
których ryzyko poniesienia pora¿ki niejednokrotnie powstrzymuje przed rozpo-
czêciem lub kontynuowaniem kariery zawodowej w ramach samozatrudnienia.

W ramach „polityki drugiej szansy” analizowana jest mo¿liwoœæ udzielania przed-
siêbiorcom znajduj¹cym siê w trudnych warunkach finansowych szybkiej po¿yczki ukie-
runkowanej na poprawê p³ynnoœci w przypadku niewywi¹zania siê kontrahentów z p³at-
noœci. Rozwa¿a siê równie¿ mo¿liwoœæ porêczenia wadiów w zamówieniach publicznych.

Przy niezbêdnym finansowaniu z bud¿etu krajowego, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi opracowa³o podstawy prawne pe³nego wykorzystania œrodków z UE, dla
poprawy sytuacji dochodowo-produkcyjnej poszczególnych uczestników rynku ¿ywno-
œciowego. Wsparcie finansowe z bud¿etu krajowego oraz dofinansowanie inwestycji
z funduszy unijnych znacz¹co wp³ywaj¹ na poprawê konkurencyjnoœci w sektorze
przemys³u rolno-spo¿ywczego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
jest kontynuacj¹ programów wsparcia tego sektora (w poprzednich latach by³y to pro-
gramy SAPARD oraz Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i moderniza-
cja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich). W ramach PROW
2007–2013 przemys³ rolno-spo¿ywczy mo¿e uzyskaæ w tym okresie ok. 1,1 mld euro
pomocy publicznej na dofinansowanie inwestycji w zakresie przetwórstwa i obrotu ar-
tyku³ami rolnymi oraz na poprawê konkurencyjnoœci sektora.

W ramach PROW pomoc dla przedsiêbiorstw przetwarzaj¹cych produkty rolne rea-
lizowana jest w zakresie takich dzia³añ jak: Zwiêkszanie wartoœci dodanej podstawo-
wej produkcji rolnej i leœnej oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw. Wartoœæ
pomocy finansowej zale¿y m.in. od wielkoœci przedsiêbiorstwa i jego kondycji ekonomicz-
nej oraz korzyœci, jakie mog¹ osi¹gn¹æ producenci rolni, a tak¿e utworzenia nowych
miejsc pracy.

Ponadto inne formy wsparcia przetwórstwa produktów rolnych to preferencyjne
kredyty inwestycyjne. Podmioty zamierzaj¹ce inwestowaæ w przetwórstwo produktów
rolnych mog¹ ubiegaæ siê o preferencyjne kredyty w ramach bran¿owych linii kredyto-
wych na realizacjê inwestycji w zakresie restrukturyzacji i modernizacji przemys³u
miêsnego, ch³odnictwa sk³adowego i przetwórstwa jaj, przetwórstwa mleka oraz ziem-
niaka na skrobiê.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach swoich zadañ prowadzi politykê
wspierania producentów ¿ywnoœci w zakresie informowania i promocji. Informowanie
i promocja polskich produktów rolno-spo¿ywczych mo¿e byæ realizowana przy pomocy
nastêpuj¹cych instrumentów:

1. w ramach Mechanizmu WPR – „Wsparcie dzia³añ promocyjnych i informacyjnych
na rynkach wybranych produktów rolnych” – zasadniczym jego celem jest wsparcie fi-
nansowe kampanii, które dostarczaj¹ konsumentom wiedzê na temat walorów, specy-
ficznych cech oraz jakoœci produktów rolno-spo¿ywczych wyprodukowanych na
terenie UE, a tym samym wp³ywaj¹ na wzrost ich sprzeda¿y;
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2. w ramach PROW na lata 2007–2013 przygotowane jest dzia³anie: „Dzia³ania in-
formacyjne i promocyjne”, którego celem jest zwiêkszenie popytu na produkty rolne
i œrodki spo¿ywcze objête mechanizmami jakoœci ¿ywnoœci, pog³êbienie wiedzy konsu-
mentów o mechanizmach jakoœci ¿ywnoœci oraz zaletach produktów objêtych mecha-
nizmami jakoœci ¿ywnoœci, a tak¿e wsparcie grup producentów skupiaj¹cych podmioty
aktywnie uczestnicz¹ce w systemach jakoœci ¿ywnoœci.

W ramach zwiêkszenia dzia³añ informacyjnych i promocyjnych produktów rolno-
-spo¿ywczych w MRiRW zosta³ opracowany i przyjêty przez Radê Ministrów i przed³o¿o-
ny do Sejmu RP projekt ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spo¿ywczych.
Tworzy ona fundusze promocji produktów rolno-spo¿ywczych oraz okreœla ich zadania,
zasady finansowania, organizacjê i funkcjonowanie. G³ównym celem ich utworzenia jest
promocja artyku³ów rolno-spo¿ywczych. a przede wszystkim wzrost ich spo¿ycia.

Z funduszy bêd¹ finansowane przedsiêwziêcia w zakresie m.in.: informowania o ja-
koœci i cechach produktów, w tym ich zaletach; promowania spo¿ycia poszczególnych
produktów; udzia³u w wystawach i targach; badañ rynkowych dotycz¹cych spo¿ycia
produktów rolno-spo¿ywczych; badañ naukowych i prac rozwojowych maj¹cych na ce-
lu poprawê jakoœci produktów i ich przetworów (na te zadania przewiduje siê 90 proc.
œrodków); szkoleñ producentów i przetwórców; dzia³alnoœci krajowych organizacji
bran¿owych, w tym ich przedstawicieli, bior¹cych udzia³ w pracach specjalistycznych
sta³ych i roboczych komitetów organizacji miêdzynarodowych lub bêd¹cych cz³onkami
statutowych organów tych organizacji (10 proc. œrodków).

Projekt ustawy zakreœla jedynie pole dzia³añ, natomiast ustalenie konkretnych za-
dañ realizowanych ze œrodków funduszy promocji w danym roku nale¿eæ bêdzie do wy-
³¹cznej kompetencji komisji zarz¹dzaj¹cych (po 3 przedstawicieli producentów
i przetwórców oraz po 1 przedstawicielu izb rolniczych), które bêd¹ powo³ane do za-
rz¹dzania poszczególnymi funduszami promocji. Komisje, w sk³ad których bêd¹ wcho-
dziæ przedstawiciele danej bran¿y w zasadach gospodarowania oraz corocznym planie
finansowym danego funduszu promocji, bêd¹ okreœlaæ zadania mieszcz¹ce siê w za-
kresie celów i dzia³añ okreœlonych w projektowanej ustawie. Taka konstrukcja umo¿li-
wi szybkie reagowanie na wszelkie zmiany sytuacji rynkowej w danej bran¿y.

2. Czy rz¹d podejmie jakiekolwiek kroki celem unikniêcia tych zwolnieñ?
W zwi¹zku z pogarszaj¹c¹ siê aktualnie koniunktur¹ wielu bran¿ gospodarczych

skutkuj¹c¹ obni¿eniem zapotrzebowania na wytworzone produkty i us³ugi dochodzi do
sytuacji, ¿e pracodawcy ograniczaj¹ koszty zatrudnienia pracowników poprzez redukcjê
zatrudnienia. Aby przeciwdzia³aæ tym niekorzystnym tendencjom i ograniczyæ negaty-
wne skutki spowolnienia gospodarczego dla rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej przygotowuje kolejne propozycje powszechnych rozwi¹zañ legislacyjnych
ukierunkowanych na utrzymanie poziomu zatrudnienia w warunkach rozwijaj¹cego
siê kryzysu gospodarczego, m.in. trwaj¹ prace nad nowelizacj¹ ustawy z dnia 13 lipca
2006 r. o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy
(Dz.U. Nr 158, poz. 1121 z póŸn. zm.). Dziêki nowelizacji ustawy mo¿liwe bêdzie uru-
chomienie œrodków z Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych na inne
ni¿ dotychczas cele, tj. na finansowe wsparcie skierowane na utrzymanie miejsc pracy,
co pozwoli na zapobie¿enie ewentualnym zwolnieniom i u³atwi przedsiêbiorcom lepsze
dostosowanie siê do zmieniaj¹cych siê warunków rynkowych. Zmiany proponowane
dotycz¹ m.in.: wprowadzenia nowych tytu³ów œwiadczeñ finansowanych ze œrodków
Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych zasilanych w 2009 roku œrod-
kami Funduszu Pracy, które przeznaczone s¹ na ochronê stanu zatrudnienia praco-
dawcy m.in. miesiêczne œwiadczenia na czêœciowe zaspokojenie wynagrodzeñ za czas
przestoju, miesiêczne subsydium na czêœciowe zaspokojenie wynagrodzeñ pracowni-
czych za czas ograniczenia wymiaru czasu pracy oraz ulgi w sp³acie zad³u¿enia na
rzecz Funduszu w warunkach przejœciowych trudnoœci finansowych pracodawcy.
O przyznaniu nowych rodzajów œwiadczeñ zdecyduje dysponent Funduszu na podsta-
wie wniosku pracodawcy z³o¿onego do okreœlonego w ustawie organu, który zaopiniuje
wniosek. Przewiduje siê równie¿ mo¿liwoœæ zawieszenia postêpowania egzekucyjnego,
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zaprzestania naliczania odsetek w okresie prolongaty terminu sp³aty zad³u¿enia wobec
Funduszu oraz mo¿liwoœci rozk³adania zad³u¿enia na dogodne nieoprocentowane raty.

Przedmiotem prac na forum Zespo³u Prawa Pracy i Uk³adów Zbiorowych Pracy
Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych – jest równie¿ projekt zmia-
ny Kodeksu pracy w zakresie czasu pracy. W projekcie tym przewiduje siê rozwi¹zania,
które mog¹ sprzyjaæ lepszej organizacji procesu pracy i w konsekwencji ograniczeniu
lub unikniêciu zwolnieñ grupowych. Chodzi tu zw³aszcza o:

– wyd³u¿enie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesiêcy, co bêdzie mo¿liwe
w drodze uk³adu zbiorowego pracy albo porozumienia zawieranego z przedstawicielami
pracowników wy³onionymi w trybie przyjêtym u danego pracodawcy (je¿eli nie dzia³aj¹
u pracodawcy zwi¹zki zawodowe),

– wiêksz¹ swobodê w organizowaniu procesu pracy i rozliczaniu czasu pracy w tym tak-
¿e w ci¹gu doby pracowniczej; wymagane by³oby jedynie zachowanie dobowego i tygodnio-
wego okresu odpoczynku oraz rekompensowanie dniem wolnym wykonywania pracy
w niedziele, œwiêta i dni wolne od pracy z tytu³u przeciêtnie piêciodniowego tygodnia pracy,

– mo¿liwoœæ, aby rozk³ad czasu pracy przewidywa³ niesta³e godziny rozpoczynania
pracy, co umo¿liwi³oby elastyczn¹ organizacjê pracy w ci¹gu doby.

Projektowane zmiany w przepisach Kodeksu pracy w zakresie czasu pracy mia³yby
powszechny zakres stosowania, tj. mog³yby stanowiæ podstawê organizacji procesu
pracy u ka¿dego pracodawcy. Osi¹gniêcie porozumienia w sprawie nowego dzia³u szóste-
go, zawieraj¹cego ca³oœciowe uregulowanie problematyki nowego modelu czasu pracy
wymaga jednak szerszej i d³u¿szej dyskusji. Wymienione powy¿ej konkretne rozwi¹za-
nia prawne, maj¹ce pomóc w utrzymaniu miejsc pracy mog³yby natomiast zostaæ
wprowadzone szybciej jako rozwi¹zania o charakterze przejœciowym, niezbêdne w wa-
runkach braku zapotrzebowania lub obni¿onego zapotrzebowania na produkty danej
firmy (spowolnienia gospodarczego).

Dyskutowane jest równie¿ wprowadzenie regulacji prawnych rangi ustawowej, zgod-
nie z którymi pracodawca i zak³adowe organizacje zwi¹zkowe, a w razie ich braku –
pracodawca i przedstawiciele pracowników wy³onieni w trybie przyjêtym u danego pra-
codawcy – byliby uprawnieni do przyjêcia odpowiednio w uk³adzie zbiorowym pracy
lub w porozumieniu rozwi¹zania, dotycz¹cego okresowego obni¿enia pracownikom wy-
miaru czasu pracy z proporcjonalnym obni¿eniem wynagrodzenia, je¿eli jest to uzasa-
dnione znacznym obni¿eniem zapotrzebowania na produkty lub us³ugi wytwarzane
lub œwiadczone przez pracodawcê. Takie obni¿enie wymiaru czasu pracy oraz wyna-
grodzenia pracownika mog³oby byæ stosowane bez koniecznoœci zachowania trybu tzw.
wypowiedzenia zmieniaj¹cego (art. 42 § 1–3 Kodeksu pracy).

Mo¿liwoœci wsparcia dla przedsiêbiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
ta³ Ludzki okreœla Plan Dzia³ania, zatwierdzany przez Komitet Monitoruj¹cy. W zwi¹z-
ku z obecnym kryzysem Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Ministerstwo
Gospodarki w porozumieniu z Polsk¹ Agencj¹ Rozwoju Przedsiêbiorczoœci zaplanowa³o
realizacjê projektu systemowego na rzecz wdro¿enia narzêdzia s³u¿¹cego przeciwdzia-
³aniu negatywnym skutkom restrukturyzacji – Instrument Szybkiego Reagowania
(ISR). Projekt ten jest w fazie przygotowywania.

ISR to narzêdzie, dziêki któremu w wyniku wczesnej identyfikacji problemu istnieje
mo¿liwoœæ podjêcia szybkiej interwencji i integrowanie dzia³añ stabilizuj¹cych sytua-
cjê pracodawcy i pracowników. W ramach us³ug interwencyjnych przewidziano nastê-
puj¹ce us³ugi: poradnictwo zawodowe, szkolenia przekwalifikuj¹ce lub podnosz¹ce
kompetencje zawodowe, szkolenia miêkkie, warsztaty/wsparcie psychologiczne, szko-
lenia dla osób zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, coaching, mento-
ring, job-coaching, w miarê mo¿liwoœci – poœrednictwo pracy. Projekt bêdzie
realizowany przez PARP w terminie od czerwca 2009 r. do grudnia 2013 r. Wartoœæ pro-
jektu ogó³em zaplanowano na 35 milionów z³otych.

Jednoczeœnie trzeba nadmieniæ, i¿ w ramach Priorytetu VIII PO KL, Poddzia³anie
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (projekty kon-
kursowe) odnosi siê do kwestii restrukturyzacji przedsiêbiorstw, wsparcia dla przed-
siêbiorców przechodz¹cych procesy adaptacyjne, modernizacyjne, etc. Ponadto,
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w komponencie regionalnym PO KL finansowane s¹ dzia³ania na rzecz zwalnianych
pracowników – w Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich:

– Poddzia³anie 6.1.1 Wsparcie osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia na regionalnym
rynku pracy,

– Dzia³anie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia
– wsparcie dla osób zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

3. Na jakie formy pomocy mog¹ liczyæ osoby zwalniane wobec upad³oœci firm bê-
d¹cych g³ównymi pracodawcami w danym regionie? Chodzi tu o pomoc rzeczywist¹
a nie jedynie doraŸn¹, w formie przyznawanych pracownikom jednorazowych odpraw
pracowniczych czy te¿ zasi³ków dla osób bezrobotnych, p³atnych przez kilka miesiêcy
w kwocie, która nie zapewni minimum egzystencji jednej osoby, a co dopiero cz³onkom
rodziny bêd¹cym na utrzymaniu tej osoby.

Bardzo wa¿nym elementem wsparcia w obliczu kryzysu gospodarczego s¹ podej-
mowane liczne dzia³ania maj¹ce na celu rozwój rynku pracy. Obejmuj¹ one: pomoc
bezrobotnym i poszukuj¹cym zatrudnienia w znalezieniu, utrzymaniu lub zmianie
pracy; pomoc pracodawcom w utrzymywaniu miejsc pracy i znajdowaniu pracowni-
ków o po¿¹danych kwalifikacjach; wsparcie w przypadku zwolnieñ grupowych; wspar-
cie dla przedsiêbiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

W zakresie pomocy osobom bezrobotnym podstawowych instrumentów dostarcza
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Umo¿liwia ona:

1. Poœrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacjê zawodow¹, pomoc
w aktywnym poszukiwaniu pracy i organizacjê szkoleñ, które s¹ standardowymi dzia-
³aniami urzêdów pracy na rzecz ich klientów,

2. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie z Funduszu Pracy nastêpuj¹cych in-
strumentów rynku pracy:

– koszty przejazdu i koszty zakwaterowania w zwi¹zku z uczestnictwem w aktyw-
nych formach lub zatrudnieniem poza miejscem zamieszkania,

– zwrot pracodawcy, który zatrudni³ w ramach prac interwencyjnych bezrobotnych
w szczególnej sytuacji, czêœci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne,

– zwrot organizatorowi robót publicznych, który zatrudnia³ skierowanych bezrobot-
nych, czêœci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk³adek na ubez-
pieczenia spo³eczne bezrobotnych,

– refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub dzieæmi do lat 7, w wysokoœci
uzgodnionej, bezrobotnym samotnie wychowuj¹cym co najmniej jedno dziecko do 18 ro-
ku ¿ycia.

Ponadto, od l lutego br. wesz³y w ¿ycie przepisy nowelizuj¹ce ustawê o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy, które wprowadzaj¹ m.in. nastêpuj¹ce nowe roz-
wi¹zania:

– znacz¹ce zwiêkszenie zakresu aktywizacji zawodowej – urzêdy pracy „otwieraj¹
siê” na szersze grono klientów, a nie tylko na osoby posiadaj¹ce status bezrobotnego
i poszukuj¹cego pracy;

– nowy tryb wspó³pracy urzêdu z klientem – wprowadza siê mo¿liwoœæ objêcia
wszystkich osób bezrobotnych lub poszukuj¹cych pracy, indywidualnym planem dzia-
³ania;

– lepszy dostêp do us³ug urzêdów pracy dla poszerzonego grona beneficjentów;
– wyodrêbnienie czêœci urzêdu pracy jako centrum aktywizacji zawodowej;
– mo¿liwoœæ tworzenia lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych;
– przyznanie preferencji dla kszta³cenia ustawicznego i inwestowania w kapita³ ludzki;
– programy specjalne – pozwol¹ na dobór i aktywizacjê osób potrzebuj¹cych specy-

ficznej pomocy w podjêciu pracy, bezpoœrednio na poziomie lokalnym;
– wdro¿enie na wiêksz¹ ni¿ dot¹d skalê technologii teleinformatycznych;
– u³atwienie dzia³ania agencjom zatrudnienia;
– modyfikacja systemu wyp³at zasi³ków i podniesienie wysokoœci stypendium wy-

p³acanego w okresie odbywania szkolenia;
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– wsparcie zatrudnienia i aktywizacji osób powy¿ej 50 roku ¿ycia.
Ustawa rozszerza te¿ zakres pomocy urzêdu pracy skierowanej do pracodawców,

œwiadczonej w ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Us³uga ta
obejmuje równie¿ pomoc we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowni-
ków. Ponadto ustawa liberalizuje zasady korzystania z funduszu szkoleniowego, które-
go posiadanie jest warunkiem uzyskania przez pracodawcê œrodków publicznych na
refinansowanie kosztów szkolenia pracowników.

Reasumuj¹c rz¹d prowadzi kompleksowe, obejmuj¹ce wiele dziedzin ¿ycia gospo-
darczego dzia³ania maj¹ce na celu poprawê sytuacji upadaj¹cych przedsiêbiorstw
w Polsce i unikniêcie zwolnieñ grupowych. Zgodnie z zasad¹ zapewnienia konkurencji
na rynku, dzia³ania te generalnie skierowane s¹ do wszystkich podmiotów prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, we wszystkich województwach i sektorach gospo-
darki.
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Podczas mojego pobytu w marcu w Dortmundzie, w trakcie licznych roz-
mów z Poloni¹, okaza³o siê, ¿e film „Katyñ” w re¿yserii Andrzeja Wajdy cie-
szy siê du¿ym zainteresowaniem. Niestety, ku mojemu zdziwieniu,
dowiedzia³am siê, i¿ film ten nie jest dostêpny w sprzeda¿y w niemieckiej
wersji jêzykowej. W kraju potwierdzi³y siê informacje o braku mo¿liwoœci za-
kupienia filmu „Katyñ” na DVD w niemieckiej wersji jêzykowej. Dostêpna jest
tylko wersja w jêzyku polskim, angielskim i dla nies³ysz¹cych.

Uwa¿am, i¿ nale¿y poszerzyæ ofertê sprzeda¿y tego jak¿e wa¿nego dla
Polaków i dla historii filmu o inne wersje jêzykowe, przede wszystkim nie-
mieck¹, ale by³oby dobrze, gdyby równie¿ pojawi³y siê wersje w jêzykach: ro-
syjskim, francuskim, w³oskim i hiszpañskim.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ do Pana Mini-
stra o podjêcie stosownych kroków, aby umo¿liwiæ Polakom mieszkaj¹cym za
granic¹, a szczególnie ich dzieciom i wnukom, których poziom znajomoœci jê-
zyka polskiego czêsto jest s³aby, obejrzenie filmu w jêzyku u¿ywanym przez
nich w ¿yciu codziennym. Pozwoli im to na pe³ne zrozumienie historii przeka-
zywanej w filmie.

Janina Fetliñska

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej (BPS/DSK-043-1521/09

z dnia 7 kwietnia 2009 r.) w sprawie mo¿liwoœci przygotowania ró¿nych wersji jêzyko-
wych filmu „Katyñ” pozwalam sobie przekazaæ nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

W pe³ni podzielam przekonanie, ¿e tak wa¿ne dzie³o filmowe jak „Katyñ” Andrzeja
Wajdy powinno byæ jak najszerzej dostêpne publicznoœci miêdzynarodowej, w tym tak-
¿e œrodowisku polonijnemu.

Równoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e prawa do sprzeda¿y i promocji miêdzyna-
rodowej tego filmu, tak¿e na noœniku DVD, znajduj¹ siê w posiadaniu Telewizji Polskiej
SA. Jako posiadacz tych praw Telewizja Polska SA odsprzedaje prawa do wytwarzania
DVD poszczególnym podmiotom dzia³aj¹cym na terytoriach zagranicznych, co ³¹czy
siê z wykonaniem w³aœciwej wersji jêzykowej. Dla przyk³adu w Polsce wydawc¹ DVD
filmu „Katyñ” jest firma ITI Home Video, przy czym zwyczajowo w kraju pochodzenia
filmu umieszcza siê na p³ycie DVD równie¿ opcjonalne napisy angielskie. Natomiast
wydanie DVD w innych wersjach jêzykowych nale¿y w zasadzie do podmiotów, które
naby³y stosowne prawa na odpowiednie terytoria od Telewizji Polskiej SA. Ponadto wy-
danie p³yt DVD nastêpuje zawsze po zakoñczeniu kinowego rozpowszechniania filmu.
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Obawiam siê zatem, ¿e wp³yw instytucji polskich na pojawienie siê na rynkach za-
granicznych p³yt DVD z filmem „Katyñ” w ró¿nych wersjach jêzykowych jest stosunko-
wo ograniczony. Mo¿liwe jest zapewne wydanie ró¿nojêzycznych wersji filmu, dla celów
promocyjnych i kulturalnych przez posiadacza praw œwiatowych tzn. Telewizjê Polsk¹
SA, o ile nie naruszy³oby to praw podmiotów, które uprzednio naby³y je na poszczegól-
ne terytoria.

Z powa¿aniem

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Panie Ministrze!
W roku 1996 w ramach systemu ONZ zosta³o zawarte porozumienie, na

podstawie którego pañstwa i firmy bêd¹ mog³y handlowaæ prawami do emisji
dwutlenku wêgla. Kraj, który do tej pory zmniejszy³ zu¿ycie gazu, mo¿e
sprzedaæ prawa krajowi, któremu to siê nie uda³o.

Jak wynika z informacji medialnych, dosz³o do podpisania przez premier
Ukrainy Juliê Tymoszenko i premiera Japonii Taro Aso umowy dotycz¹cej
sprzeda¿y przez Ukrainê Japonii praw do emisji 30 milionów ton CO2.

Niestety, pomimo tego, i¿ Polska równie¿ mog³aby zarobiæ na prawach do
emisji, bowiem, podobnie jak w innych krajach naszego regionu, po upadku
komunizmu i zamkniêciu wielu zanieczyszczaj¹cych œrodowisko przedsiê-
biorstw mamy du¿¹ nadwy¿kê do sprzedania, na przeszkodzie stan¹³ brak
odpowiedniej ustawy. Rz¹d pracuje nad ni¹ ponad pó³ roku.

Jak wynika z informacji, Japonia planuje zakupiæ dodatkowe prawa do
emisji oko³o 100 milionów ton CO2. Nasz¹ nadwy¿k¹ s¹ te¿ zainteresowane
inne kraje, takie jak Hiszpania, Irlandia, Portugalia. Niestety, brak stosownej
ustawy udaremnia podpisanie kontraktów.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem: ja-
kie kroki podejmie Ministerstwo Œrodowiska w celu jak najszybszego przygo-
towania odpowiedniej ustawy, która umo¿liwi³aby sprzeda¿ czêœci praw do
emisji CO2?

Janina Fetliñska

OdpowiedŸ

Warszawa, 30 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej w sprawie braku regula-

cji prawnych dotycz¹cych sprzeda¿y praw do emisji dwutlenku wêgla (pismo znak:
BPS/DSK-043-1522/09), uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

Wiêkszoœæ stron Protoko³u z Kioto (wymienionych w Za³¹czniku B) zrealizuje przy-
jête cele redukcyjne, jednak¿e istniej¹ pañstwa, które bêd¹ musia³y zakupiæ jednostki
przyznanej emisji w ramach miêdzynarodowego handlu emisjami. Wg szacunków
Banku Œwiatowego najwiêksze zapotrzebowanie na przedmiotowe jednostki wykazuj¹
kraje UE–15 oraz Japonia, a potencjalnie najwiêksz¹ poda¿ jednostek mog¹ zapewniæ
Rosja i Ukraina. Mimo istotnych ró¿nic iloœciowych w stosunku do wymienionych kra-
jów Polska równie¿ dysponuje znacz¹c¹ nadwy¿k¹. Bior¹c pod uwagê obecne dyspro-
porcje miêdzy poda¿¹ a popytem, wskazuj¹ce na ogromn¹ nadpoda¿ jednostek
przyznanej emisji, sprzeda¿ w³asnej nadwy¿ki jest powa¿nym wyzwaniem dla Polski.
Du¿a konkurencja pomiêdzy pañstwami dysponuj¹cymi nadwy¿k¹ praw do emisji wy-
musza koniecznoœæ szybkiego wprowadzenia rozwi¹zañ prawnych i organizacyjnych
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umo¿liwiaj¹cych uruchomienie mechanizmów pozwalaj¹cych na wykorzystanie nad-
wy¿ki, s¹ to rozwi¹zania przewidziane w projekcie ustawy o systemie zarz¹dzania emi-
sjami gazów cieplarnianych lub innych substancji.

Projekt ww. ustawy okreœla zasady obrotu i zarz¹dzania jednostkami Kioto, w tym
tak¿e zawierania umów, których przedmiotem jest obrót jednostkami przyznanej emi-
sji. Jednostki Kioto mog¹ byæ wykorzystywane do wype³nienia zobowi¹zañ redukcyj-
nych w zakresie emisji gazów cieplarnianych wynikaj¹cych z Protoko³u z Kioto, a tak¿e
mog¹ byæ przedmiotem obrotu miêdzynarodowego zgodnie z Protoko³em z Kioto. Jed-
nostki przyznanej emisji mog¹ byæ przedmiotem miêdzynarodowych transakcji, zawie-
ranych zarówno w formule umowy miêdzynarodowej, jak te¿ umowy cywilno-prawnej.
Stworzenie takiej mo¿liwoœci znacznie powiêksza zdolnoœæ Polski do zawierania wiêk-
szej iloœci korzystnych transakcji poprzez zagwarantowanie zdolnoœci elastycznego po-
dejœcia do ró¿nych oczekiwañ i warunków stawianych przez kupuj¹cych. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e warunkiem dokonania sprzeda¿y jednostek przyznanej emisji jest za-
gwarantowanie przez sprzedaj¹cego wykorzystania ca³oœci przychodów ze sprzeda¿y
na dofinansowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z szeroko pojêt¹ ochron¹ klimatu i œro-
dowiska.

Dlatego te¿ projekt ww. ustawy okreœla podstawy funkcjonowania Krajowego sys-
temu zielonych inwestycji. System ten jest pochodn¹ mechanizmu przewidzianego
w art. 17 Protoko³u z Kioto i gwarantuje wykorzystanie œrodków pochodz¹cych ze
sprzeda¿y nadwy¿ek jednostek przyznanej emisji na wskazane przez kupuj¹cych te
jednostki kategorie projektów. Idea i cel krajowego systemu zielonych inwestycji spro-
wadzaj¹ siê wiêc do stworzenia i wzmacniania proekologicznego efektu wynikaj¹cego
ze zbywania nadwy¿ek jednostek przyznanej emisji. Zatem przyjêcie i wdro¿enie trans-
parentnych i efektywnych œrodków prawnych bêdzie stanowiæ zachêtê dla potencjal-
nych nabywców do przyjêcia oferty sprzeda¿y tych jednostek.

Ustawa przewiduje tak¿e, ¿e wsparcie finansowe realizacji programów i projektów
w ramach krajowego systemu zielonych inwestycji mo¿e byæ dokonywane w formie do-
tacji, w tym dotacji przeznaczanych na dop³aty do oprocentowania kredytów banko-
wych oraz dotacji przeznaczanych na czêœciow¹ sp³atê kapita³u kredytów bankowych.

Projekt ustawy jest regulacj¹ o charakterze systemowym, która zapewni wywi¹za-
nie siê Rzeczypospolitej Polskiej z zobowi¹zañ miêdzynarodowych w zakresie redukcji
emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji, inwentaryzacji emisji tych gazów
oraz raportowania iloœci zanieczyszczeñ uwalnianych do powietrza. Przepisy ww. pro-
jektu ustawy dotycz¹:

– utworzenia Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w ramach
którego bêd¹ zbierane, gromadzone, przetwarzane, szacowane, prognozowane,
bilansowane i raportowane informacje o emisjach i wielkoœciach emisji gazów
cieplarnianych lub innych substancji. Zadania zwi¹zane z prowadzeniem tego sys-
temu projekt ustawy powierza Krajowemu oœrodkowi;

– okreœlenia zasad zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych sub-
stancji w celu: zarz¹dzania krajowymi pu³apami emisji oraz zapewnienia ich
trwa³ego nieprzekraczania, ograniczania emisji substancji do wymaganego pu³a-
pu, je¿eli krajowe pu³apy emisji zosta³y przekroczone oraz zarz¹dzania niewyko-
rzystanymi czêœciami krajowych pu³apów emisji;

– wskazania ram prawnych, gwarantuj¹cych mo¿liwoœci realizacji projektów wspól-
nych wdro¿eñ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektów wspólnych
wdro¿eñ i projektów mechanizmu czystego rozwoju poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Projekt ustawy o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych
substancji, po przyjêciu przez Radê Ministrów w dniu 31 marca br. i reasumpcji decyzji
Rady Ministrów, na podstawie art. 118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu
23 kwietnia br. zosta³ przedstawiony Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego te¿
dalsze szybkie procedowanie projektu ustawy nale¿y do kompetencji Parlamentu. Rea-
sumuj¹c, rzeczywiste mo¿liwoœci sprzeda¿y jednostek przyznanej emisji zale¿eæ bêd¹
od postêpu prac nad ww. ustaw¹ w Parlamencie.
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Aby przyspieszyæ zawarcie kontraktów na sprzeda¿ nadwy¿ek jednostek przyzna-
nej emisji, równolegle do prac nad projektem ustawy, prowadzono w ministerstwie œro-
dowiska konsultacje z potencjalnymi kontrahentami. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach miêdzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443,
z póŸn. zm.) minister kieruj¹cy dzia³em administracji rz¹dowej w³aœciwy do spraw œro-
dowiska, których dotyczy umowa miêdzynarodowa, zosta³ odpowiedzialny za wykony-
wanie obowi¹zków i korzystanie z praw wynikaj¹cych dla Rzeczypospolitej Polskiej z tej
umowy. W kompetencji Ministra Œrodowiska znajduj¹ siê zatem zadania zwi¹zane ze
sprzeda¿¹ jednostek przyznanej emisji, wynikaj¹ce z Protoko³u z Kioto do Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporz¹dzonego w Kioto
dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 203, poz. 1684).

Minister Œrodowiska podpisa³ w poprzednim roku listy intencyjne oraz wspólne de-
klaracje, które wyra¿aj¹ intencje odnoœnie do dalszych dzia³añ zwi¹zanych ze sprzeda-
¿¹ jednostek przyznanej emisji. Ponadto Minister Œrodowiska prowadzi³ rozmowy
z ewentualnymi kontrahentami w celu poznania intencji stron i wy³onienia ewentual-
nych partnerów do negocjacji. Nale¿y dodaæ, ¿e rozpoczêcie w³aœciwej procedury nego-
cjacji umów miêdzynarodowych sprzeda¿y jednostek przyznanej emisji wymaga
uzyskania zgody Prezesa Rady Ministrów oraz akceptacji instrukcji negocjacyjnej.

Jednoczeœnie informujê, i¿ oprócz prac nad projektem ustawy o systemie zarz¹dza-
nia emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji, reguluj¹cym mo¿liwoœæ zby-
cia nadwy¿ek jednostek przyznanej emisji, podpisania przez Ministra Œrodowiska
listów intencyjnych i wspólnych deklaracji oraz prowadzonych konsultacji z potencjal-
nymi kontrahentami, zosta³y podjête dzia³ania maj¹ce na celu uzyskanie zgody Pre-
miera Rzeczypospolitej Polskiej na rozpoczêcie negocjacji umowy w sprawie sprzeda¿y
jednostek przyznanej emisji Japonii. Projekt takiej umowy wraz z instrukcj¹ negocja-
cyjn¹ by³ przedmiotem uzgodnieñ miêdzyresortowych. Kolejnym krokiem po zakoñcze-
niu negocjacji bêdzie podpisanie umowy miêdzynarodowej warunkowanej wyra¿eniem
zgody przez Radê Ministrów.

Z powa¿aniem
Maciej Nowicki
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

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

W ostatnim czasie nap³ywaj¹ do mojego biura niepokoj¹ce informacje od-
noœnie do nasilaj¹cych siê ostatnio restrykcyjnych kontroli przez NFZ aptek
lub zapowiedzi takich kontroli. W ich wyniku aptekom odbierana jest refun-
dacja za leki wydane osobom ubezpieczonym.

Skargi dotycz¹ za³o¿eñ, jakimi kieruje siê NFZ podczas kontroli. Pierw-
szym i jedynym za³o¿eniem, z jakiego wychodzi NFZ w trakcie kontroli i po
niej, jest to, ¿e za jakikolwiek b³¹d w wypisaniu recepty, za brak jakiegokol-
wiek elementu formalnego odpowiada finansowo apteka.

Na receptach wystêpuj¹ informacje, które mo¿na uznaæ za podstawowe
do jej zrealizowania. Nale¿y tu wymieniæ: poprawn¹ datê, nadruk kodu kres-
kowego, zawarcie danych pacjenta, piecz¹tki lekarza i przychodni, podpis le-
karza oraz sam¹ zawartoœæ recepty, czyli wypisane leki. To s¹ istotne
elementy dla realizacji recepty. Niestety, brak wielu innych elementów o cha-
rakterze czysto formalnym, które recepta powinna zawieraæ, stanowi wed³ug
NFZ prawo do cofniêcia refundacji.

Aptekarze podkreœlaj¹, ¿e apteka jest karana finansowo za b³êdy
w czynnoœciach, których nie wykonuje – aptekarz nie powinien odpowiadaæ
za b³êdne wypisanie recepty.

Ponadto w rozporz¹dzeniu w sprawie recept lekarskich jest zapis tego, co
NFZ kontroluje u lekarza wystawiaj¹cego receptê, a co w aptece. W drugim
punkcie zapisu jest, ¿e w aptece NFZ kontroluje prawid³owoœæ zrealizowania
i otaksowania recepty, prawid³owoœæ liczby wydanych opakowañ i ich wiel-
koœci oraz przestrzeganie terminów realizacji recepty. W ¿adnym z tych sfor-
mu³owañ nie ma odniesienia do jakoœci wystawienia recepty, a pomimo tego
karana jest apteka.

Wiêkszoœæ kwestionowanych przez NFZ recept zawiera niedoci¹gniêcia
niemaj¹ce najmniejszego wp³ywu na wysokoœæ refundacji. To znaczy, ¿e na-
wet jeœli zosta³yby one poprawione u wystawiaj¹cego, nie zmienia to wyso-
koœci dop³aty dla pacjenta uiszczanej przez NFZ w ramach refundacji.
Chcia³abym zwróciæ uwagê na rzecz istotn¹, a mianowicie na poprawki u wy-
stawiaj¹cego. Otó¿ praktyka kontrolna NFZ nie przewiduje mo¿liwoœci popra-
wienia kwestionowanego elementu recepty. Nawet urzêdy skarbowe,
przynajmniej w ostatnim czasie, zanim zagro¿¹ kar¹ finansow¹ i zastosuj¹
restrykcje, prosz¹ o uzupe³nienie dokumentu o brakuj¹ce elementy.

Ponadto NFZ rozstrzyga o cofniêciu refundacji jednostronnie. Brak jest
mo¿liwoœci odwo³ania siê od decyzji NFZ. Jedyne, co pozostaje, to droga
s¹dowa, na któr¹ wielu aptek nie staæ. W chwili obecnej zaczyna siê tworzyæ
sytuacja, w której pacjent przychodz¹cy do apteki z recept¹, na której braku-
je jakiegokolwiek elementu, jest odsy³any do lekarza, aby ten poprawi³ recep-
tê, lub proponuje mu siê sprzeda¿ z odp³atnoœci¹ 100%. A przecie¿ pacjent
jest ubezpieczony.

Druga sytuacja zagra¿a aptece. Przy tak drobiazgowych kontrolach oraz
obarczaniu apteki win¹ za nie jej b³êdy ³atwo sobie wyobraziæ zagro¿enie dla
podmiotu prowadz¹cego tak¹ aptekê.

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ do Pani Minister o ustosunkowanie siê do
przedstawionych uwag, a tak¿e o zniwelowanie rozbie¿noœci miêdzy przepi-
sami prawa a praktyk¹ NFZ.

Janina Fetliñska
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OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2009.05.05

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pani Janiny Fetliñskiej, Senatora Rzeczypospolitej Pol-

skiej, z³o¿onym podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 roku
(BPS/DSK-043-1523/09), w sprawie praktyk stosowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia polegaj¹cych na odbieraniu pacjentom prawa do otrzymywania przys³ugu-
j¹cych im leków refundowanych, a aptekom refundacji za wydane leki, uprzejmie pro-
szê o przyjêcie poni¿szych informacji.

Unormowania prawne reguluj¹ce kwestie zwi¹zane z refundacj¹ produktów leczni-
czych i wyrobów medycznych zawiera ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027 ze zm.). Zgodnie z przepisami art. 14 wymienionej ustawy, Narodowy
Fundusz Zdrowia finansuje koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej, w tym zaopatrzenie
w produkty lecznicze, wyroby medyczne i œrodki pomocnicze. Œwiadczeniobiorcy, na
podstawie art. 15 ust. 2 tej ustawy, zapewnia siê i finansuje ze œrodków publicznych,
szereg œwiadczeñ m.in. zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i œrodki
pomocnicze. Produkty lecznicze i wyroby medyczne refundowane przys³uguj¹ œwiad-
czeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowot-
nego, a tak¿e na podstawie recepty wystawionej przez lekarza niebêd¹cego lekarzem
ubezpieczenia zdrowotnego, je¿eli posiada on prawo wykonywania zawodu oraz zawar³
z oddzia³em wojewódzkim Funduszu umowê upowa¿niaj¹c¹ go do wystawiania takich
recept. W œwietle przepisów wymienionej ustawy, systemem refundacji s¹ objête pro-
dukty lecznicze znajduj¹ce siê w wykazach leków refundowanych okreœlanych w dro-
dze rozporz¹dzeñ Ministra Zdrowia, zgodnie z delegacj¹ art. 36 ust. 5 i art. 37 ust. 2
ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.
Produkty lecznicze refundowane nabywaj¹ œwiadczeniobiorcy na podstawie recept
w aptekach ogólnodostêpnych, z odp³atnoœci¹ okreœlon¹ w poszczególnych wykazach
leków refundowanych.

Sposób i tryb wystawiania recept lekarskich oraz sposób i tryb przeprowadzania
kontroli przez podmiot zobowi¹zany do finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej ze
œrodków publicznych okreœla Minister Zdrowia w drodze rozporz¹dzeñ, zgodnie z upo-
wa¿nieniem art. 45 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.), oraz art. 64 ust. 10 ww. ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekar-
skich (Dz. U. Nr 97, poz. 646), okreœla precyzyjnie, jakie dane s¹ niezbêdne do wysta-
wienia recepty oraz jakie uprawnienia przys³uguj¹ Funduszowi w zwi¹zku z kontrol¹
realizacji recept na refundowane produkty lecznicze i wyroby medyczne, natomiast
przepisy rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie
szczegó³owego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowi¹zany
do finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 274,
poz. 2723) szczegó³owo okreœlaj¹ sposób i tryb przeprowadzania przez Fundusz kon-
troli, udzielania œwiadczeniobiorcom œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Prawid³owo wypisana recepta na leki objête dop³atami ze œrodków publicznych
musi zawieraæ wszystkie wymagane dane okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Zdro-
wia, poniewa¿ tylko na tej podstawie, p³atnik œwiadczenia jakim jest Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, refunduje aptece koszty wydania leku. Osoby uprawnione do
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wystawiania recept powinny znaæ i stosowaæ siê do obowi¹zuj¹cych w tym zakresie
przepisów, gdy¿ receptê po zrealizowaniu mo¿na porównaæ do czeku. Lekarz wystawia-
j¹c receptê na lek refundowany podejmuje zobowi¹zanie w imieniu p³atnika, tj. Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, ¿e za wydany lek apteka otrzyma zwrot kosztów.

Uprawnienia osób wydaj¹cych leki s¹ œciœle okreœlone w kolejnych rozporz¹dze-
niach Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. W przypadku recepty wystawio-
nej niezgodnie z przepisami pacjent mo¿e mieæ problem z jej zrealizowaniem, jednak¿e
œrodki finansowe przeznaczone na dop³aty do leków, s¹ pieniêdzmi publicznymi i z tego
powodu ka¿da recepta musi spe³niaæ okreœlone prawem wymagania.

W œwietle powy¿szych przepisów Fundusz, dzia³aj¹c zgodnie z obowi¹zuj¹cym pra-
wem, mo¿e dochodziæ zwrotu refundacji leków w przypadku wydania przez aptekê leku
na podstawie wadliwie wystawionej recepty.

Odnosz¹c siê do kwestii podniesionych w oœwiadczeniu Pani Senator, pragnê poin-
formowaæ, ¿e w zwi¹zku z wprowadzeniem nowych druków recept, Ministerstwo Zdro-
wia przygotowa³o projekt nowego rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept
lekarskich. Nowe druki recept bêd¹ mia³y szereg zabezpieczeñ (bêd¹ drukowane na pa-
pierze ze znakiem wodnym), które powinny uniemo¿liwiæ ich fa³szowanie. W projekcie
tym (obecnie na etapie po uzgodnieniach wewnêtrznych), kwestia realizacji recept
wadliwych formalnie, jak równie¿ uprawnienia osób wydaj¹cych leki, zostan¹ precy-
zyjnie jednoznacznie okreœlone. Projekt rozporz¹dzenia, po uzyskaniu ostatecznej ak-
ceptacji Kierownictwa resortu, zostanie skierowany do konsultacji spo³ecznych
i uzgodnieñ zewnêtrznych, a tak¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, udostêpniony na
stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej Ministerstwa Zdrowia.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski

OdpowiedŸ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Warszawa, 26.05.2009 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z pismem znak BPS/DSK-043-1524/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez Pani¹ Senator Janinê Fetliñsk¹ podczas
30. posiedzenia Senatu RP i stanowiska Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia doty-
cz¹cego kontroli aptek przeprowadzanych przez Fundusz oraz konsekwencji prawnych
bêd¹cych wynikiem nieprawid³owej realizacji recept, proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych
informacji.
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Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
z póŸn. zm.) zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne przys³uguje œwiadczeniobiorcy na
podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Recept¹ jest
tylko druk wystawiony przez osobê upowa¿nion¹, zgodnie z zasadami wynikaj¹cymi
z przepisów prawa. Rozporz¹dzenie z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich
(Dz. U. Nr 97, poz. 646 z póŸn. zm.) okreœla m.in. wymogi, które musi spe³niaæ wy-
pe³niony przez lekarza druk, aby mo¿na go by³o uznaæ za receptê, a tak¿e okreœla przy-
padki, w których druk czêœciowo niewype³niony mo¿e zostaæ uzupe³niony przez
farmaceutê. W innych przypadkach farmaceuta nie mo¿e uzupe³niaæ recepty, czy w in-
ny sposób ingerowaæ w jej treœæ. Nale¿y stwierdziæ, ¿e wydanie leku refundowanego
osobie, która przedstawia nieprawid³ow¹ receptê jest wydaniem leku refundowanego
osobie nieuprawnionej.

W rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 paŸdziernika 2002 r. w sprawie wy-
dawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 183, poz. 1531)
zosta³y okreœlone obowi¹zki osób realizuj¹cych receptê. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozpo-
rz¹dzenia do tych obowi¹zków nale¿y m.in.: sprawdzenie prawid³owoœci wystawienia
recepty, zgodnie z odrêbnymi przepisami (pkt 1), sprawdzenie szczególnych uprawnieñ
osoby, dla której zosta³a wystawiona recepta, okreœlonych w odrêbnych przepisach
(pkt 3), sprawdzenie rodzaju odp³atnoœci za wydawany produkt leczniczy lub wyrób
medyczny (pkt 5) oraz pobranie op³aty za wydawan¹ iloœæ produktu leczniczego lub wy-
robu medycznego, zgodnie z odrêbnymi przepisami (pkt 7). Osoba wydaj¹ca lek osobie
przedstawiaj¹cej nieprawid³ow¹ receptê pozostaje zatem wbrew swoim obowi¹zkom
okreœlonym przepisami prawa. Farmaceuta wydaj¹cy lek refundowany osobie
nieuprawnionej do otrzymania refundacji (przedstawiaj¹cej nieprawid³owo sporz¹dzon¹
receptê) powoduje, ¿e Narodowy Fundusz Zdrowia ponosi wydatki, do których nie by³
zobowi¹zany, czyli powoduje szkodê. W takiej sytuacji stwierdza siê cywilnoprawny
zwi¹zek przyczynowy miêdzy dzia³aniem apteki (nieprzestrzeganiem przepisów prawa),
a powsta³¹ szkod¹ (otrzymaniem leku refundowanego przez osobê nieuprawnion¹), co
wystarcza do stwierdzenia odpowiedzialnoœci odszkodowawczej apteki. Jako podstawê
odpowiedzialnoœci odszkodowawczej nale¿y wskazaæ art. 471 Kodeksu cywilnego:
d³u¿nik obowi¹zany jest do naprawienia szkody wynik³ej z niewykonywania lub niena-
le¿ytego wykonania zobowi¹zania, chyba ¿e niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie
jest nastêpstwem okolicznoœci, za które d³u¿nik nie ponosi odpowiedzialnoœci.

W przypadku kontroli aptek przeprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.), towarzy-
sz¹cych jej aktów wykonawczych oraz zarz¹dzeñ Prezesa NFZ nie przewiduj¹ œrodka
odwo³awczego w postaci zg³oszenia przez w³aœciciela, kierownika jednostki kontrolo-
wanej lub osoby przez niego upowa¿nionej umotywowanych zastrze¿eñ do treœci zale-
ceñ pokontrolnych.

Zasadnicz¹ kwesti¹ dotycz¹c¹ relacji cywilnoprawnych Narodowego Funduszu
Zdrowia z aptekami, zwi¹zan¹ z refundacj¹ ceny leku lub wyrobu medycznego wyda-
wanego œwiadczeniobiorcy bezp³atnie lub za czêœciow¹ odp³atnoœci¹ jest ta, i¿ obo-
wi¹zek finansowania tego rodzaju œwiadczenia wynika nie z umowy (miêdzy
Funduszem a aptekami), lecz wprost z ustawy (ex lege) na zasadach okreœlonych w art. 63
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.). Konsekwencj¹
tak przyjêtego ustawowo rozwi¹zania, reguluj¹cego relacje cywilnoprawne pomiêdzy
Funduszem a aptekami z tytu³u refundacji recept, jest wy³¹czenie ca³ej sfery umow-
nych rozwi¹zañ i œrodków po stronie Funduszu, które mog³yby dyscyplinowaæ apteki
w przypadku nieprawid³owej realizacji recept, takich jak m.in. wypowiedzenie zobo-
wi¹zania (wypowiedzenie umowy) lub kary umowne i w konsekwencji pozwala³yby wy-
móc na aptekach realizacjê recept zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie normami
oraz weryfikowaæ zobowi¹zania Funduszu z tytu³u refundacji recept na poziomie rze-
czywistym – zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.
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W takiej sytuacji, œrodki prawne jakimi dysponuje Fundusz, mog¹ prowadziæ do
wyeliminowania nieprawid³owoœci przy realizacji recept, ujawnionych w ramach prze-
prowadzonej kontroli aptek. Podstaw¹ s¹ rozwi¹zania z obszaru prawa cywilnego, takie
jak roszczenia z tytu³u niezgodnej z prawem realizacji recepty w przypadku œwiadcze-
nia nienale¿nego (refundacja recepty zrealizowanej niezgodnie z prawem) na podstawie
art. 410 kodeksu cywilnego albo subsydiarnie bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405
kodeksu cywilnego) lub roszczenie o zwrot od aptek zap³aconych ju¿ kwot z tytu³u re-
fundacji recept w oparciu o konstrukcjê odpowiedzialnoœci z czynu niedozwolonego
(art. 415 kodeksu cywilnego), którego istota zasadza³aby siê w tym, ¿e apteki w sposób
zawiniony realizowa³y recepty niezgodnie z normami rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz 646 z póŸn. zm.)
oraz rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 paŸdziernika 2002 r. w sprawie wyda-
wania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 183, poz.
1531) przez co wyrz¹dzi³y Funduszowi (a w licznych przypadkach równie¿ œwiadcze-
niobiorcy) szkodê. Weryfikacja oraz rozliczenie rzeczywistych kosztów zobowi¹zañ
Funduszu wobec aptek mo¿e byæ dokonywana na zasadzie potr¹cenia (art. 498 i nast.
kodeksu cywilnego).

Jak widaæ w oparciu o przywo³ane wy¿ej rozwi¹zania prawa cywilnego, w relacjach
z aptekami, Fundusz ma do dyspozycji mniej œrodków prawnych pozwalaj¹cych na eg-
zekwowanie od aptek prawid³owego postêpowania przy realizacji recept – w porówna-
niu ze œwiadczeniodawcami, z którymi Fundusz zawar³ umowy, które to umowy
pozwalaj¹ dyscyplinowaæ prawid³ow¹ realizacjê œwiadczeñ na zasadach szerszych ni¿
ogólne instytucje prawa cywilnego. W odniesieniu do aptek, Fundusz ma do dyspozycji
jedynie takie œrodki prawne jak roszczenia z tytu³u œwiadczenia nienale¿nego lub bez-
podstawnego wzbogacenia lub roszczenie z czynu niedozwolonego. Apteki s¹ zatem
w relacjach rozliczeniowych z Funduszem, z tytu³u udzielanych œwiadczeñ (realizacja
recept) w pozycji bardziej uprzywilejowanej ni¿ inni œwiadczeniodawcy, na których
Fundusz mo¿e nak³adaæ tak¿e kary umowne lub nawet rozwi¹zaæ umowê i w konsek-
wencji nie finansowaæ dalej kosztów udzielanych œwiadczeñ.

Z drugiej strony Fundusz posiada w oparciu o przepis art. 62 pkt 2 i 3 ustawy
o œwiadczeniach, niekwestionowane uprawnienie i obowi¹zek do kontrolowania aptek
w zakresie realizacji i refundacji recept.

Prawo do kontroli oraz sama kontrola jest instytucj¹ rodz¹c¹ skutki prawne, w wy-
niku której mog¹ nastêpowaæ konsekwencje w postaci weryfikacji zobowi¹zañ z tytu³u
realizacji recept. Takie konsekwencje s¹ jak najbardziej uzasadnione i maj¹ce oparcie
w prawie, a ich realnym przejawem mo¿e byæ odmowa zap³aty z tytu³u œwiadczenia nie-
nale¿nego lub roszczenie o zwrot refundowanych ju¿ recept na zasadzie odpowiedzial-
noœci z tytu³u czynu niedozwolonego. Co wiêcej Fundusz nie mo¿e zrzec siê tego
rodzaju uprawnieñ, poniewa¿ wyp³acenie œwiadczenia nienale¿nego lub zaniechanie
dochodzenia zwrotu takiego œwiadczenia, mo¿e rodziæ wobec organów Funduszu odpo-
wiedzialnoœæ z tytu³u naruszenia dyscypliny finansów publicznych (zgodnie z art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie dy-
scypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 14, poz. 114 z póŸn. zm.). Naruszeniem
dyscypliny finansów publicznych jest niepobranie lub niedochodzenie nale¿noœci
Skarbu Pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialnego lub innej jednostki sektora finan-
sów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej nale¿noœci w wysokoœci ni¿szej ni¿
wynikaj¹ca z prawid³owego obliczenia. Uzasadnia to fakt, i¿ procedura kontroli ma na
celu ograniczenie nadu¿yæ i wy³udzeñ, z którymi spotyka siê Narodowy Fundusz Zdro-
wia. Nie budzi tak¿e w¹tpliwoœci okolicznoœæ, ¿e norma art. 97 ust. 2 ustawy o œwiadcze-
niach, ustanawiaj¹ca zasadê dzia³ania Funduszu w zakresie zarz¹dzania œrodkami
pochodz¹cymi ze sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne, na rzecz ubezpieczonych, odnosi
siê nie tylko do sfery finansowania i zabezpieczania œwiadczeñ, ale tak¿e do zgodnego
z zasadami dotycz¹cymi realizacji i refundacji recept oraz zasadami dyscypliny finansów
publicznych – racjonalnego i prawid³owego wydatkowania œrodków w tym zakresie.

Kwestionowanie wadliwie wystawionych i realizowanych recept przez zespó³ kon-
troluj¹cy podczas postêpowania kontrolnego t³umaczy tak¿e, a w³aœciwie przede wszyst-
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kim sprawa bezpieczeñstwa pacjentów (œwiadczeniobiorców). B³êdnie wypisana
recepta (np. niew³aœciwie wypisany produkt leczniczy lub jego dawka, brak wieku
w przypadku pacjenta do lat 18 itp.) mo¿e spowodowaæ sytuacjê zagro¿enia ¿ycia
i zdrowia pacjenta. Sytuacjê tak¹ mo¿e spowodowaæ tak¿e b³¹d formalny (np. niewpi-
sany adres pacjenta lub numer telefonu do œwiadczeniodawcy itp.) poniewa¿ w przy-
padku nieprawid³owej realizacji recepty przez farmaceutê, kierownik apteki nie ma
mo¿liwoœci, aby wyjaœniæ problem i dotrzeæ do pacjenta w celu wymiany Ÿle wydanego
leku na prawid³owy. Narodowy Fundusz Zdrowia w dba³oœci o dobro pacjenta s³usznie
i zgodnie z prawem wymaga i kontroluje wiêc na³o¿ony na aptekarzy obowi¹zek weryfi-
kacji danych zawartych na receptach. Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporz¹dzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 18 paŸdziernika 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów
leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 183, poz. 1531) osoba realizuj¹ca recep-
tê jest obowi¹zana przed wydaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego do
sprawdzenia prawid³owoœci wystawienia recepty, zgodnie z odrêbnymi przepisami. Na-
tomiast zgodnie z art. 96 ust. 4 oraz art. 96 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z póŸn. zm.) farmaceuta lub technik
farmaceutyczny mo¿e w uzasadnionych przypadkach odmówiæ realizacji recepty.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z ostatni¹ nowelizacj¹ ustawy o systemie oœwiaty zwracam

siê z uprzejm¹ proœb¹ o wydanie przez ministerstwo opinii w sprawie mo¿li-
woœci finansowania remontów i inwestycji w placówkach edukacyjnych z do-
tacji podmiotowej. Zapytanie w tej sprawie skierowa³a do mnie ostatnio
dyrektor Zespo³u Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Jest to szko³a publicz-
na, prowadzona przez organ inny ni¿ jednostka samorz¹du terytorialnego.
Szko³a ta zajmuje siê g³ównie edukacj¹ dzieci niepe³nosprawnych. Ze wzglê-
du na rosn¹c¹ ci¹gle liczbê kandydatów w ubieg³ym roku rozpoczêto rozbu-
dowê szko³y. Wydaje siê, ¿e w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów szko³a
stanê³a przed problemem zakoñczenia tej inwestycji.

Nowelizacja ustawy o systemie oœwiaty wprowadzi³a zasadê, zgodnie
z któr¹ w przypadkach kiedy jednostka samorz¹du terytorialnego nie chce lik-
widowaæ szko³y lub placówki, mo¿e j¹ przekazaæ do prowadzenia innemu pod-
miotowi gwarantuj¹cemu w³aœciwe wykonywanie zadañ organu prowadz¹-
cego, to jest osobie prawnej niebêd¹cej jednostk¹ samorz¹du terytorialnego
lub osobie fizycznej, w drodze umowy.

Szko³y publiczne prowadzone przez osoby niebêd¹ce jednostkami samo-
rz¹du terytorialnego maj¹ takie same obowi¹zki jak pozosta³e szko³y publicz-
ne. Niestety nie maj¹ takich samych uprawnieñ. Musz¹ prowadziæ dzia³al-
noœæ, zapewniaj¹c uczniom i nauczycielom takie same warunki jak szko³y sa-
morz¹dowe, ale nie mog¹ w identyczny sposób wydatkowaæ pozyskanych
œrodków publicznych.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 lit. d tej ustawy dotacje wymienione w ust. 2–3b
mog¹ byæ wykorzystane wy³¹cznie na pokrycie wydatków bie¿¹cych szko³y
lub placówki. Ustawa o systemie oœwiaty wprowadza pojêcie „wydatku bie-
¿¹cego”, ale go nie definiuje. Wed³ug art. 106 ust. 4 ustawy o finansach publicz-
nych wydatek bie¿¹cy obejmuje:

a) wynagrodzenia i uposa¿enia osób zatrudnionych w pañstwowych jed-
nostkach bud¿etowych oraz sk³adki naliczane od tych wynagrodzeñ i uposa-
¿eñ,

b) zakupy towarów i us³ug,
c) koszty utrzymania oraz inne wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem

jednostek bud¿etowych i realizacj¹ ich statutowych zadañ,
d) koszty zadañ zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do

sektora finansów publicznych, z wy³¹czeniem fundacji i stowarzyszeñ.
Art. 163a ustawy o finansach publicznych wprowadza pojêcie „wydatku

bie¿¹cego” i „wydatku maj¹tkowego”. Zgodnie z t¹ ustaw¹ wydatkiem maj¹t-
kowym (inwestycyjnym) jest zakup œrodków trwa³ych, których wartoœæ pocz¹t-
kowa, stanowi¹ca podstawê naliczania odpisów amortyzacyjnych, przekra-
cza kwotê pozwalaj¹c¹ na jednorazowe odpisanie ich ceny nabycia w ciê¿ar
kosztów dzia³alnoœci. Ustawodawca wykaza³, ¿e œrodkami trwa³ymi s¹ trwa³e
aktywa rzeczowe o przewidywanym okresie ekonomicznej u¿ytecznoœci d³u¿-
szym ni¿ rok, w szczególnoœci nieruchomoœci, maszyny, urz¹dzenia, œrodki
transportu.

Powo³uj¹c siê na te przepisy mo¿na stwierdziæ, ¿e dotacje publiczne nie
mog¹ zostaæ wykorzystane na inwestycje, których wartoœæ jednostkowa
przekracza 3500 z³. Zgodnie z ustaw¹ o systemie oœwiaty niesamorz¹dowe
szko³y publiczne nie bêd¹ mog³y dokonywaæ zakupów wyposa¿enia i sprzêtu
oraz przebudowy budynków, je¿eli ich koszt przekracza wymienion¹ kwotê.
Niemo¿liwe bêdzie równie¿ pozyskanie œrodków unijnych ze wzglêdu na ko-
niecznoœæ wniesienia wk³adu w³asnego.

Czy Pani Minister widzi mo¿liwoœæ wyrównania szans szkó³ i placówek
prowadzonych przez jednostki samorz¹du terytorialnego oraz pozosta³ych
poprzez wydanie oficjalnej definicji pojêcia „wydatki bie¿¹ce”, co umo¿liwi³o-
by szko³om wykorzystywanie pozyskanych œrodków na modernizacje, re-
monty oraz inwestycje oœwiatowe?
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W za³¹czeniu przekazujê kopiê opinii prawnej opracowanej na proœbê dy-
rektora omawianej placówki.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.04.14

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Ryszarda Góreckiego (BPS/DSK-

-043-1526/09) z³o¿onego podczas 30. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie proszê o przy-
jêcie nastêpuj¹cych informacji i wyjaœnieñ.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie dysponuje w swoim bud¿ecie œrodkami finan-
sowymi, które mog³oby przeznaczyæ na dofinansowanie inwestycji oœwiatowych bê-
d¹cych zadaniem w³asnym jednostek samorz¹du terytorialnego. Sposób finansowania
tych inwestycji uleg³ zmianie od 2002 r. i aktualnie bud¿et pañstwa bezpoœrednio nie
przeznacza ¿adnych œrodków na dofinansowanie poszczególnych inwestycji regional-
nych.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z póŸn. zm.) przedsiêwziêcia (projekty) realizowane przez je-
dnostki samorz¹du terytorialnego (w tym inwestycje oœwiatowe) mog¹ byæ dofinanso-
wane w ramach tzw. kontraktów wojewódzkich. Kontrakty wojewódzkie – bêd¹ce
porozumieniem o dofinansowanie programu operacyjnego œrodkami pochodz¹cymi
z bud¿etu pañstwa, pañstwowych funduszy celowych lub ze Ÿróde³ zagranicznych – za-
wierane s¹ przez ministra w³aœciwego do spraw rozwoju regionalnego z zarz¹dem woje-
wództwa na warunkach okreœlonych przez Radê Ministrów. Projekt regionalnego
programu operacyjnego, przewiduj¹cego dofinansowanie pochodz¹ce z bud¿etu pañ-
stwa lub ze Ÿróde³ zagranicznych uzyskanych za poœrednictwem rz¹du, przygotowuje
zarz¹d województwa we wspó³pracy z ministrem w³aœciwym do spraw rozwoju regio-
nalnego. Za prawid³ow¹ realizacjê programu operacyjnego odpowiada instytucja za-
rz¹dzaj¹ca. Instytucj¹ zarz¹dzaj¹c¹ w przypadku regionalnego programu operacyj-
nego jest zarz¹d województwa. Do zadañ instytucji zarz¹dzaj¹cej nale¿y miêdzy innymi
wybór projektów, które bêd¹ dofinansowywane w ramach programu operacyjnego,
okreœlenie poziomu dofinansowania projektu, dokonywanie p³atnoœci ze œrodków pro-
gramu operacyjnego na rzecz beneficjentów.

W ustawie bud¿etowej na rok 2009, w rezerwie celowej Nr 8 „Finansowanie Wspól-
nej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy
technicznej, innych programów finansowanych z bud¿etu Unii Europejskiej, Norwes-
kiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy
a tak¿e na pokrycie potrzeb wynikaj¹cych z ró¿nic kursowych przy realizacji progra-
mów finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich (w tym do kwoty 100 mln z³
na sfinansowanie zobowi¹zañ roku 2008), a tak¿e Program budowy i naprawy dróg lo-
kalnych” zosta³y zaplanowane œrodki w ³¹cznej wysokoœci 23.391.057 tys. z³.

W przypadku inwestycji sportowych, w tym sal gimnastycznych, w roku 2009 kwe-
stie finansowania ww. inwestycji pozostaj¹ nadal w kompetencji Ministra Sportu i Tu-
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rystyki. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem Ministra Sportu z dnia 10 lipca
2006 r. w sprawie dofinansowania zadañ œrodkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej (Dz. U. Nr 134, poz. 944, z póŸn. zm.) – œrodkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej, bêd¹cymi w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki, mog¹ byæ dofinanso-
wane jedynie inwestycje sportowe ujête w wojewódzkich, wieloletnich „Programach
rozwoju bazy sportowej”, uchwalanych przez sejmiki województw. Ze œrodków Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej mo¿e byæ dofinansowana budowa pe³nowymiarowej sali
gimnastycznej, tj. sali o wymiarach areny nie mniejszych ni¿ 24 m x 12 m.

Uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 – z póŸn.
zm.) z ogólnej kwoty czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej wyodrêbnia siê 0,6% rezerwê.
Ostateczne kwoty czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej na rok 2009 dla poszczególnych
jednostek samorz¹du terytorialnego mog¹ byæ zwiêkszone jedynie ze œrodków tej rezerwy.
Podzia³ œrodków finansowych z 0,6% rezerwy dokonywany jest tylko w oparciu o kryte-
ria jej rozdysponowania, które s¹ corocznie przyjmowane przez Zespó³ ds. Edukacji,
Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego.

O kryteriach podzia³u ww. rezerwy, w tym równie¿ o wymaganych dokumentach
oraz obowi¹zuj¹cych terminach sk³adania wniosków w zakresie poszczególnych kryte-
riów, wszystkie jednostki samorz¹du terytorialnego zosta³y poinformowane pismem
MEN z dnia 9 marca br. Nr DE-III-JJ-337-10/09. Kryteria zosta³y równie¿ zamieszczo-
ne na stronach internetowych resortu edukacji narodowej (www.men.gov.pl).

Wœród tegorocznych kryteriów podzia³u 0,6% rezerwy czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej znajduje siê „Dofinansowanie remontów bie¿¹cych” oraz „Dofinansowanie re-
montów bie¿¹cych obiektów szkó³ ogólnodostêpnych maj¹cych na celu likwidacjê ba-
rier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepe³nosprawnych”.

Z ww. œrodków mog¹ korzystaæ równie¿ za poœrednictwem organów dotuj¹cych
szko³y i placówki niepubliczne o uprawnieniach publicznych.

Zakres pojêcia „wydatki bie¿¹ce” okreœlaj¹ przepisy ogólne tj. przepisy o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póŸn. zm.). W zwi¹zku z powy¿szym Minister-
stwo Edukacji Narodowej nie widzi w chwili obecnej koniecznoœci umieszczenia defini-
cji tego typu w nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty. Pojêcie to zosta³o u¿yte w art. 80
ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oœwiaty w brzmieniu, które obowi¹zuje po
wejœciu w ¿ycie nowelizacji z dnia 19 marca 2009 r.

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew Marciniak
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Bud¿et na finansowanie opieki zdrowotnej w roku 2009 dla mieszkañ-

ców województwa warmiñsko-mazurskiego okreœlony zosta³ na 1 799 995 000 z³.
W przeliczeniu na jednego ubezpieczonego roczna wartoœæ œwiadczeñ opieki
zdrowotnej wynosi 1251,58 z³, co stawia nasze województwo na piêtnastym
miejscu w kraju. Odchylenie od œredniej wartoœci wynosi a¿ 138,38 z³, nato-
miast od najwy¿szej wartoœci 352,20 z³ (województwo mazowieckie). To ju¿
kolejny rok, w którym województwo warmiñsko-mazurskie zajmuje jedn¹
z ostatnich pozycji na tle pozosta³ych województw. W latach 2004–2005,
a wiêc poprzedzaj¹cych wprowadzenie podzia³u œrodków wed³ug algorytmu
okreœlonego rozporz¹dzeniem ministra zdrowia, koszty przypadaj¹ce na jed-
nego ubezpieczonego wynosi³y 772,45 i 857,98 z³, co plasowa³o to wojewódz-
two odpowiednio na ósmym i dziewi¹tym miejscu w kraju, a odchylenia od
wartoœci œrednich wynosi³y 29,46–45,30, od wartoœci najwy¿szej w kraju –
172,04–201,63 z³.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w ca³ym okresie 2004–2008 populacja ubezpieczo-
nych by³a stabilna, a udzia³ ubezpieczonych z województwa warmiñsko-
-mazurskiego w populacji ca³ego kraju waha³ siê pomiêdzy 3,8% a 3,83%.
Gdyby za³o¿yæ, ¿e œrodki by³yby dzielone pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie
wed³ug tego udzia³u, mo¿na by dojœæ do wniosku, ¿e w ca³ym okresie
2004–2009 województwo warmiñsko-mazurskie utraci³o œrodki na finanso-
wanie kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej w wysokoœci oko³o 720 milio-
nów z³. Gdyby natomiast w ca³ym tym okresie udzia³ województwa
warmiñsko-mazurskiego w kosztach œwiadczeñ opieki zdrowotnej wynosi³
3,66%, to jest tyle, ile w roku 2004 to ubezpieczeni z naszego regionu zostali-
by pozbawieni oko³o 371 milionów z³.

Jak dowodz¹ te wyliczenia, dzia³anie algorytmu podzia³u œrodków jest
niesprawiedliwe spo³ecznie, powoduje nierówne traktowanie ubezpieczo-
nych z województw zamo¿nych i jednoczeœnie dyskryminuje ubezpieczonych
z ubo¿szych regionów naszego kraju.

Warto podkreœliæ, ¿e na terenie województw, które otrzymuj¹ wy¿sze
œrodki, wartoœæ zobowi¹zañ, w tym zobowi¹zañ wymagalnych w samodziel-
nych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej, wzrasta wraz ze wzrostem
nak³adów na œwiadczenia. W województwie warmiñsko-mazurskim nato-
miast nominalna wartoœæ zobowi¹zañ w publicznych placówkach s³u¿by
zdrowia ogó³em uleg³a obni¿eniu z 226 milionów z³ wed³ug stanu na dzieñ
31 grudnia 2004 r. do 182,5 miliona z³ wed³ug stanu na 30 czerwca 2008 r.,
a wartoœæ zobowi¹zañ wymagalnych spad³a w tym okresie ze 115,6 miliona
do 38,9 miliona z³.

Maj¹c na uwadze te argumenty, zwracam siê do Pani Minister z nastêpu-
j¹cymi pytaniami.

1. Czy w³aœciwy jest taki podzia³ œrodków pomiêdzy poszczególne od-
dzia³y wojewódzkie, który prowadzi do nieuzasadnionego wzrostu finanso-
wania bogatszych województw, z jednoczesn¹ utrat¹ œrodków przez
województwa biedniejsze?

2. Czy istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia dofinansowania ochrony zdrowia
w województwie warmiñsko-mazurskim w ci¹gu roku 2009?

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.04.24

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Ryszarda Góreckiego, Sena-

tora Rzeczypospolitej Polskiej, podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwiet-
nia 2009 r., w sprawie „podzia³u œrodków pomiêdzy poszczególne oddzia³y
wojewódzkie NFZ przeznaczonych na finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej”,
które zosta³o przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu RP, z dnia 7 kwietnia 2009 r.,
(znak: BPS/DSK-043-1527/09), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych in-
formacji.

Kwestiê podzia³u œrodków pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie Narodowego Funduszu
Zdrowia reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o œwiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze œrodków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn.
zm.) oraz rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 wrzeœnia 2007 r. w sprawie szcze-
gó³owego trybu i kryteriów podzia³u œrodków pomiêdzy centralê i oddzia³y wojewódzkie
Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 171, poz. 1210). Ostatnia zmiana w tym za-
kresie zosta³a przyjêta w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych i niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172) oraz w ww. rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia
i wesz³a w ¿ycie na jesieni 2007 r., natomiast podzia³ œrodków wynikaj¹cy z ww. przepi-
sów zosta³ zastosowany po raz pierwszy do planu finansowego NFZ na 2008 r. Nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e przepisy prawne reguluj¹ce tê kwestiê obowi¹zuj¹ce przed jesieni¹
2007 r. budzi³y wiele kontrowersji oraz sprzeciw ze strony niektórych podmiotów,
m.in. z terenu województw mazowieckiego, œl¹skiego, warmiñsko-mazurskiego, pod-
karpackiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, lubuskiego. W szczególnoœci wiele
kontrowersji by³o zwi¹zanych z tzw. wag¹ migracji ubezpieczonych okreœlon¹ na pozio-
mie 1,7.

Równie¿ obecne przepisy prawne w tym zakresie spotykaj¹ siê z krytyk¹, przede
wszystkim ze strony podmiotów z województw podkarpackiego, lubelskiego, warmiñ-
sko-mazurskiego, jak równie¿ ze strony m.in. Pana Senatora oraz wnioskuje siê o do-
konanie zmian tych regulacji.

Odnosz¹c siê do kwestii oceny ww. uwag oraz ewentualnej zmiany algorytmu
podzia³u œrodków na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej pomiêdzy oddzia³y woje-
wódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informujê, ¿e w Ministerstwie
Zdrowia dzia³a roboczy zespó³ z udzia³em przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz
Narodowego Funduszu Zdrowia w celu analizy dotychczasowego funkcjonowania
ww. algorytmu podzia³u œrodków. Po przeprowadzeniu prac przez ten zespó³ mo¿li-
we bêdzie przedstawienie szczegó³owego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Odnoœnie kwestii mo¿liwoœci dofinansowania ochrony zdrowia w województwie
warmiñsko-mazurskim, uprzejmie informujê, ¿e w ramach ostatnich zmian planu fi-
nansowego NFZ na 2009 r., Warmiñsko-Mazurski OW NFZ otrzyma³ dodatkowe œrodki
w kwocie ok. 29 mln z³ (w ramach œrodków przekazanych Narodowemu Funduszowi
Zdrowia na podstawie art. 43a i 119a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z póŸn. zm.)). Kolejnym ewen-
tualnym Ÿród³em zwiêkszenia planowanych œrodków na koszty œwiadczeñ opieki
zdrowotnej w 2009 r., w tym w Warmiñsko-Mazurskim OW NFZ, mog¹ byæ œrodki po-
chodz¹ce z dodatniego wyniku finansowego NFZ za 2008 r. Dodatkowo oddzia³ mo¿e
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partycypowaæ w œrodkach okreœlonych w rezerwie ogólnej Funduszu wynosz¹cej
542,7 mln z³.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego
oraz senatora Zbigniewa Meresa

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

Szanowny Panie Premierze!
W nawi¹zaniu do debaty przeprowadzonej na 25. posiedzeniu Senatu RP

w dniu 15 stycznia 2009 r., w ramach punktu szóstego porz¹dku obrad doty-
cz¹cego ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami organi-
zacji podzia³u zadañ administracji publicznej w województwie, chcemy
zwróciæ uwagê na potrzebê usprawnienia zarz¹dzania bezpieczeñstwem na
poziomie rejonu, regionu i kraju.

Ze wzglêdu na aktualny stan organizacji zarz¹dzania bezpieczeñstwem
w naszym kraju oraz rosn¹cy stan zagro¿enia obywateli sk³adamy propozy-
cjê w³¹czenia do takich dzia³añ polskich uczonych zajmuj¹cych siê t¹ proble-
matyk¹. Jednym z rozwi¹zañ mog³oby byæ z³o¿enie przez MSWiA do
Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju (podlegaj¹cemu nadzorowi ministra
nauki i szkolnictwa wy¿szego) propozycji uruchomienia specjalnego progra-
mu badawczego w ramach krajowego programu badañ naukowych. Celem
tego programu powinno byæ opracowanie modeli zarz¹dzania bezpieczeñ-
stwem w rejonie, regionie i kraju.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
Zbigniew Meres

OdpowiedŸ

Warszawa, 6 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 7 kwietnia 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-1528/09),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatorów RP Pana Ryszarda Gó-
reckiego i Pana Zbigniewa Meresa podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwiet-
nia 2009 roku w sprawie usprawnienia zarz¹dzania bezpieczeñstwem na poziomie
rejonu, regionu i kraju, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz podleg³e Ministrowi SWiA
s³u¿by prowadz¹ sta³e dzia³ania maj¹ce na celu poprawê stanu bezpieczeñstwa w kra-
ju. Zadania te niejednokrotnie wspierane s¹ przez polskich naukowców, zajmuj¹cych
siê przedmiotow¹ problematyk¹. Jednym z przyk³adów takich dzia³añ jest wspó³praca
z Polsk¹ Platform¹ Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego (PPBW), której g³ównym celem jest
stworzenie zintegrowanych narzêdzi informatycznych wspomagaj¹cych wysi³ki podej-
mowane na rzecz bezpieczeñstwa publicznego. Podejmowane dzia³ania maj¹ g³ównie
na celu wspomaganie nowoczesnymi technologiami pracy policji i s³u¿b zajmuj¹cych
siê bezpieczeñstwem. Projekty badawcze Polskiej Platformy Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego stwarzaj¹ mo¿liwoœæ skutecznego oddzia³ywania na szeroko rozumian¹ dziedzinê
bezpieczeñstwa.

Polska Platforma Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego wspó³pracuje z uczelniami wy¿-
szymi w Polsce, w tym: Wojskow¹ Akademi¹ Techniczn¹, Akademi¹ Górniczo-Hut-
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nicz¹ w Krakowie, Politechnik¹ Gdañsk¹, Politechnik¹ Poznañsk¹, Uniwersytetem im.
A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademi¹ Ekonomiczn¹ w Poznaniu oraz Uniwersytetem
Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Prace PPBW ciesz¹ siê aprobat¹
i wsparciem ze strony Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Minister-
stwa Sprawiedliwoœci oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Dzia³ania Pol-
skiej Platformy Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego stanowi¹ unikaln¹ inicjatywê
naukowo-badawcz¹ w Unii Europejskiej, uznawan¹ przez przedstawicieli Parlamentu
Europejskiego i Komisji Europejskiej. W ramach projektów badawczych Polska Plat-
forma Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego podejmuje miêdzy innymi problematykê kom-
pleksowego monitoringu, identyfikacji i przeciwdzia³ania: zagro¿eniom bezpieczeñ-
stwa obywateli, zjawisk przestêpczoœci zorganizowanej i terroryzmu, w szczególnoœci
w obszarze Internetu i nowoczesnych technologii. Ponadto, teoretycy oraz praktycy
zajmuj¹cy siê bezpieczeñstwem realizowali w ramach PPBW projekty odnosz¹ce siê do
zarz¹dzania informacj¹ i wiedz¹ w us³ugach o podwy¿szonym poziomie bezpieczeñ-
stwa, a tak¿e stworzenia multimedialnego systemu wspomagaj¹cego identyfikacjê
i zwalczanie przestêpczoœci (w tym przemocy w szko³ach) oraz terroryzmu.

Przyk³adem wspó³pracy s³u¿b podleg³ych Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji ze œrodowiskiem naukowym jest powo³ana przy Komendancie G³ównym Poli-
cji Rada Konsultacyjna. Rada pe³ni funkcjê opiniodawcz¹, doradcz¹ i konsultacyjn¹,
a w jej sk³ad wchodz¹ osoby legitymuj¹ce siê wybitn¹ wiedz¹, bêd¹ce uznanymi auto-
rytetami w dzia³alnoœci publicznej, które zainteresowane s¹ dzia³alnoœci¹ na rzecz po-
prawy bezpieczeñstwa obywateli. W sk³ad Rady wchodz¹: prof. Lena Kolarska-Bobiñ-
ska, prof. Jerzy Osiatyñski, prof. Janusz Czapiñski, Jacek Santorski.

Kolejnym obszarem wspó³pracy przedstawicieli polskiej nauki i administracji pub-
licznej s¹ projekty badawcze realizowane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpo¿arowej im. Józefa Tuliszkowskiego. W ramach realizowanych badañ Cen-
trum podejmuje czêsto problematykê bezpieczeñstwa, ochrony ludnoœci i zarz¹dzania
kryzowego, o czym œwiadcz¹ nastêpuj¹ce projekty:

– „Koncepcja funkcjonowania Regionalnego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa
Województwa Pomorskiego”,

– „Algorytm oprogramowania CZK w zakresie: kreatora planów reagowania kryzyso-
wego, komunikatora kryzysowego, procedur reagowania i zarz¹dzania kryzyso-
wego”,

– „Zintegrowany mobilny system wspomagaj¹cy dzia³ania antyterrorystyczne i an-
tykryzysowe” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka, lata 2007–2013,

– „Cell Broadcast For Public Warning” – program maj¹cy na celu stworzenie syste-
mu ostrzegania i alarmowania ludnoœci wykorzystuj¹cego mo¿liwoœci telefonii
komórkowej.

Projekty badawcze oraz analizy odnosz¹ce siê do wskazanej w wyst¹pieniu proble-
matyki realizowane s¹ równie¿ przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji, które opiniuje pod k¹tem merytorycznym wnioski jednostek naukowo-badawczych
oraz szkó³ wy¿szych o finansowanie ich podstawowej dzia³alnoœci statutowej, badañ
w³asnych oraz inwestycji s³u¿¹cych badaniom naukowym i pracom rozwojowym.

Maj¹c powy¿sze na uwadze pragnê poinformowaæ, i¿ w przypadku zaistnienia po-
trzeby prowadzenia dodatkowych programów badawczych, Ministerstwo Spraw We-
wnêtrznych i Administracji rozwa¿y mo¿liwoœæ zwrócenia siê do Narodowego Centrum
Badañ i Rozwoju o uruchomienie takiego projektu.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Henryka Górskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Starosta wêgrowski oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa

i Ochrony Œrodowiska powiatu wêgrowskiego zwrócili siê do mnie z wnios-
kiem o zainteresowanie siê problemem szkód wyrz¹dzanych przez zwierzêta
³owne oraz wyp³at odszkodowañ z tego tytu³u.

Szkody wyrz¹dzane przez zwierzêta ³owne, zw³aszcza dziki, w upra-
wach kukurydzy w gospodarstwach towarowych nie s¹ rekompensowane
w faktycznej wysokoœci przez odszkodowania wyp³acane przez ko³a ³owiec-
kie. System wyliczania wartoœci szkód jest, zdaniem wymienionych orga-
nów, krzywdz¹cy dla rolników i w ¿aden sposób nie daje mo¿liwoœci
z³agodzenia poniesionych strat. Zabezpieczanie gruntów poprzez stosowanie
repelentów czy odstraszanie jest pracoch³onne i kosztowne.

Zdaniem starosty wêgrowskiego oraz w³aœciwej komisji Rady Powiatu
Wêgrowskiego zwierzêta ³owne jako dobro ogólnonarodowe s¹ w³asnoœci¹
Skarbu Pañstwa, a wiêc odszkodowania za szkody wyrz¹dzone przez wszyst-
kie zwierzêta (nie tylko te objête ca³oroczn¹ ochron¹) powinny byæ wyp³acane
z bud¿etu pañstwa, przy czym za szkody wyrz¹dzone przez zwierzynê
³own¹ w uprawach i plonach rolnych powinien odpowiadaæ minister rolnic-
twa i rozwoju wsi. Wy¿ej wymienieni podnosz¹ równie¿ koniecznoœæ szcze-
gó³owego uregulowania w przepisach prawa odpowiedzialnoœci Skarbu
Pañstwa za szkody wyrz¹dzone ludziom przez zwierzêta dziko ¿yj¹ce, a tak-
¿e sposobu szacowania szkód tak, by uwzglêdnia³o ono s³uszny interes go-
spodarczy rolników.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o zajêcie stanowiska w wy¿ej opisa-
nych sprawach i co do postulowanych przez œrodowiska rolnicze zmian w istnie-
j¹cych przepisach prawa dotycz¹cych szkód wyrz¹dzonych przez zwierzynê
³own¹, a w szczególnoœci w kwestii postulowanego przez przedstawicieli rolni-
ków przejêcia odpowiedzialnoœci odszkodowawczej przez Skarb Pañstwa repre-
zentowany przez Pana Ministra.

Ponadto proszê o udzielenie informacji, czy Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi prowadzi prace nad ewentualn¹ nowelizacj¹ przepisów ustawy –
Prawo ³owieckie, dotycz¹cych odszkodowañ za szkody wyrz¹dzone rolnikom
przez zwierzynê. Jeœli tak, to jakie zmiany przepisów tej ustawy postuluje re-
sort rolnictwa?

Z powa¿aniem
Henryk Górski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.04.17

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka znak BPS/DSK-043-1529/09 z dnia

7.04.2009 r., przy którym zosta³o przekazane oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Henry-
ka Górskiego Senatora RP podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 r.
uprzejmie wyjaœniam co nastêpuje.
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Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 paŸdziernika Prawo ³owieckie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 127, poz. 1066 z póŸn. zm.) minister w³aœciwy do spraw œrodowiska jest naczelnym
organem administracji rz¹dowej w zakresie ³owiectwa, w tym szkód ³owieckich wy-
rz¹dzanych przez zwierzêta ³owne oraz wyp³aty nale¿nych z tego tytu³u odszkodowañ.
Poniewa¿ ³owiectwo jest elementem ochrony œrodowiska przyrodniczego i w rozumie-
niu ustawy Prawo ³owieckie oznacza ochronê zwierz¹t ³ownych (zwierzyny) i gospoda-
rowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej
gospodarki rolnej, leœnej i rybackiej nie jest wiêc celowe przejêcie tych kompetencji
przez ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ³owieckie dzier¿awca lub zarz¹dca obwodu
³owieckiego jest obowi¹zany do wynagradzania szkód wyrz¹dzonych w uprawach i p³o-
dach rolnych przez dziki, ³osie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polo-
wañ. W przypadku ³osi, z uwagi na objêcie tego gatunku ca³orocznym okresem
ochronnym, odpowiedzialnoœæ za szkody ponosi Skarb Pañstwa.

W zwi¹zku z sygna³ami rolników o problemach wystêpuj¹cych podczas realizacji
rekompensowania szkód wyrz¹dzanych przez zwierzynê ³own¹ w uprawach i p³odach
rolnych z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powo³any zosta³ Zespó³ Robo-
czy, w którego sk³ad weszli przedstawiciele Ministerstwa Œrodowiska, Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Lasów Pañstwowych, Polskie-
go Zwi¹zku £owieckiego oraz dr hab. Kazimierz Zalewski – Uniwersytet Warmiñsko-
-Mazurski w Olsztynie i dr in¿. Marian Flis – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Za-
daniem zespo³u by³o zidentyfikowanie problemów wystêpuj¹cych podczas szacowania
szkód wyrz¹dzonych przez dziki, ³osie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i p³odach
rolnych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych zmian prawnych w tym zakresie.

Zespó³ Roboczy przeanalizowa³ przepisy ustawy Prawo ³owieckie oraz rozporz¹dze-
nia Ministra Œrodowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postêpowania przy
szacowaniu szkód oraz wyp³at odszkodowañ za straty w uprawach i p³odach rolnych
(Dz. U. Nr 126, poz. 1081), a tak¿e propozycje zmian do ww. rozporz¹dzenia opracowa-
ne przez Krajow¹ Radê Izb Rolniczych oraz Polski Zwi¹zek £owiecki.

W trakcie prac Zespo³u Roboczego ustalono, ¿e czêœæ zg³aszanych problemów mo¿e
zostaæ rozwi¹zana poprzez zmianê przepisów rozporz¹dzenia w sprawie sposobu po-
stêpowania przy szacowaniu szkód oraz wyp³at odszkodowañ za straty w uprawach
i p³odach rolnych. W zwi¹zku z tym Zespó³ Roboczy przygotowa³ projekt zmian do ww.
rozporz¹dzenia.

Miêdzy innymi zmienione zosta³y podmioty wskazane do powiadomienia o osobach
uprawnionych do przyjmowania zg³oszeñ szkód wyrz¹dzonych przez zwierzêta ³owne
i zamiast dotychczasowego zarz¹du gminy wskazano w³aœciwego wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) oraz w³aœciw¹ terytorialnie izbê rolnicz¹, co u³atwi rolnikom dostêp
do tej informacji. Zmieniono równie¿ termin zg³aszania szkody przez w³aœciciela lub
posiadacza gruntu z 7 dni od dnia powstania szkody na 3 dni od dnia stwierdzenia da-
nej szkody. Zaproponowana zmiana jest bardzo istotna z punktu widzenia poszkodo-
wanego, gdy¿ pozwala uzyskaæ odszkodowanie za szkody stwierdzone w uprawach
i p³odach niezale¿nie od czasu kiedy szkoda ta faktycznie powsta³a. W projekcie dopre-
cyzowano tak¿e termin powiadamiania poszkodowanego o terminie dokonania oglê-
dzin lub ostatecznego szacowania szkody. Zrezygnowano z obowi¹zku oglêdzin
w przypadku szkody wyrz¹dzonej w p³odach rolnych oraz szkody wyrz¹dzonej przez
dziki na ³¹kach lub pastwiskach, a tak¿e wprowadzono now¹ regulacjê dotycz¹c¹ ter-
minów oszacowañ ostatecznych szkód wyrz¹dzonych przez dziki na ³¹kach i pastwis-
kach w zale¿noœci od okresu wegetacji i powstania szkody. Odrêbnie uregulowano
równie¿ ustalenia rozmiaru szkody w zale¿noœci od tego, czy s¹ to szkody w uprawach
czy p³odach rolnych oraz dopuszczono mo¿liwoœæ ponownego szacowania szkody
w przypadku nieuprz¹tniêcia p³odów rolnych z powodu warunków atmosferycznych.

Zaproponowane zmiany maj¹ na celu u³atwienie poszkodowanemu w³aœcicielowi
lub posiadaczowi gruntów uzyskanie odszkodowania, które zrekompensuje mu ponie-
sione straty w uprawach lub p³odach rolnych w wyniku szkód wyrz¹dzonych przez
zwierzynê ³own¹ oraz zabezpiecz¹ rolników przed niekorzystn¹ dla nich interpretacj¹

226 30. posiedzenie Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r.



obowi¹zuj¹cych przepisów stosowan¹ czasami przez zarz¹dców lub dzier¿awców ob-
wodów ³owieckich w celu unikniêcia obowi¹zku wyp³aty odszkodowania.

Projekt zmian do rozporz¹dzenia w sprawie sposobu postêpowania przy szacowa-
niu szkód oraz wyp³at odszkodowañ za straty w uprawach i p³odach rolnych zosta³
przekazany Ministrowi Œrodowiska, który podj¹³ prace legislacyjne nad projektem
przedmiotowego rozporz¹dzenia. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa
Œrodowiska projekt rozporz¹dzenia by³ przedmiotem konsultacji spo³ecznych i w naj-
bli¿szym czasie zostanie przes³any do uzgodnieñ miêdzyresortowych.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego
oraz senatora Jana Olecha

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Dyskusja na temat kryzysu finansów pañstwa, która przetacza siê przez

Polskê, spowodowa³a, ¿e o problemy polskiej zbrojeniówki oskar¿a siê MON,
a utrata miejsc pracy przez pracowników tego sektora ma stawiaæ minister-
stwo w z³ym œwietle. Nie zgadzaj¹c siê z tak¹ interpretacj¹, co wielokrotnie
by³o podkreœlane w naszych wypowiedziach podczas posiedzeñ senackiej
Komisji Obrony Narodowej, uprzejmie prosimy Pana Ministra o uwzglêdnie-
nie w planach oszczêdnoœciowych MON ochrony pracowników polskiej armii
i ich rodzin. Prosimy, aby kryzys nie dyktowa³ nam dzia³añ, zmian organiza-
cyjnych, które pozbawi¹ ¿o³nierzy pracy, a co za tym idzie, dotkn¹ ich najbli¿-
szych. Wiemy, jak bardzo Panu Ministrowi zale¿y na ochronie MON przed
skutkami dzisiejszej sytuacji ekonomicznej pañstwa, dlatego liczymy, ¿e po-
zytywnie odniesie siê Pan do naszej proœby.

Z ca³¹ moc¹ popieramy wszelkie decyzje, które pokazuj¹, ¿e minister nie
mo¿e odpowiadaæ za utratê miejsc pracy w swoim sektorze, ale jednoczeœnie
wyra¿amy przekonanie, ¿e minister obrony narodowej nie mo¿e pozwoliæ so-
bie na zwalnianie pracowników zbrojeniówki i tworzenie armii bezrobotnych
¿o³nierzy i ich rodzin.

Liczymy na poparcie Pana Ministra w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
Jan Olech

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.12

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Panów Senatorów Macieja Grubskie-

go i Jana Olecha podczas 30. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
2 kwietnia 2009 r., dotycz¹ce ochrony ¿o³nierzy, pracowników wojska i ich rodzin
przed skutkami sytuacji ekonomicznej pañstwa (BPS/DSK-043-1530/09), uprzejmie
proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 1 paŸdziernika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji prze-
mys³owego potencja³u obronnego i modernizacji technicznej Si³ Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932 ze zm.) Minister Obrony Narodowej wykonuje
uprawnienia wynikaj¹ce z praw maj¹tkowych Skarbu Pañstwa w odniesieniu do spó-
³ek powsta³ych w wyniku komercjalizacji dwunastu wojskowych przedsiêbiorstw
remontowo-produkcyjnych. Spó³ki te s¹ bezpoœrednio podporz¹dkowane Dyrektorowi
Departamentu Polityki Zbrojeniowej. Zatrudniaj¹ one obecnie 4969 osób. Minister Ob-
rony Narodowej nie ma wp³ywu na wielkoœæ zatrudnienia pracowników. Decyzje w tych
sprawach, w tym o redukcji zatrudnienia, podejmuje w imieniu spó³ki – z uwagi na
fakt, ¿e s¹ to osoby prawne – zarz¹d spó³ki.
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Na mocy ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad oœ-
mioma jednostkami badawczo-rozwojowymi (szeœcioma technicznymi i dwoma medycz-
nymi). Obecnie w szeœciu jednostkach technicznych bezpoœrednio podporz¹d-
kowanych Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej zatrudnionych jest 1070
pracowników. Podobnie jak w przypadku spó³ek, Minister Obrony Narodowej nie ma
wp³ywu na wielkoœæ zatrudnienia, bowiem decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor
jednostki badawczo-rozwojowej.

W zwi¹zku z powsta³ym w ubieg³ym roku niedoborem œrodków finansowych w bud-
¿ecie resortu obrony narodowej oraz prowadzon¹ przez Rz¹d akcj¹ poszukiwania osz-
czêdnoœci dla pokrycia prognozowanego zmniejszenia wp³ywów bud¿etowych wskutek
œwiatowego kryzysu gospodarczego, Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi wielo-
p³aszczyznowe oceny mo¿liwoœci zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Podejmuje równie¿ dzia³ania maj¹ce na celu tak¹ alokacjê
zamówieñ w podmiotach przemys³u obronnego, aby w ramach swoich potrzeb i mo¿li-
woœci stworzyæ tym podmiotom warunki do przetrwania kryzysu.

G³ównym kryterium w planowaniu rzeczowym, w tym okreœlaniu priorytetów nie-
zbêdnych do prawid³owego funkcjonowania Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
jest osi¹gniêcie za³o¿onych zdolnoœci obronnych oraz bezpieczeñstwo i obronnoœæ pañ-
stwa, a tak¿e wype³nienie zobowi¹zañ sojuszniczych w zakresie uczestnictwa w wielo-
narodowych misjach pokojowych. Alokacja przydzielonych œrodków finansowych ma
w zwi¹zku z tym zabezpieczyæ realizacjê przez Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
ich ustawowych zadañ i misji. W procesie planistycznym uwzglêdniono jednak kluczo-
we kwestie funkcjonowania rodzimego przemys³u obronnego. Pozyskiwanie uzbrojenia
i sprzêtu wojskowego, z wyj¹tkiem wybranych typów o wysokim zaawansowaniu tech-
nologicznym, jest planowane w oparciu o polski przemys³. Zasada zachowania ci¹g-
³oœci i bezpieczeñstwa dostaw powoduje jednoznaczne dzia³ania zapewniaj¹ce utrzy-
mywanie w³asnych zdolnoœci produkcyjnych oraz rozwijanie nowych technologii przez
przemys³ krajowy. Planowanie to jednak powinno byæ zawsze spójne z potrzebami Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 9 marca br. rozpoczêto proces renegocjacji umów wieloletnich z podmiota-
mi przemys³u obronnego na realizacjê zamówieñ uzbrojenia i sprzêtu wojskowego oraz
wykonanie prac rozwojowych i wdro¿eniowych. Celem ich jest okreœlenie minimalnego
poziomu zamówieñ umo¿liwiaj¹cego dalsze funkcjonowanie tych podmiotów.

W zwi¹zku z tym wszystkie podejmowane przez resort obrony narodowej dzia³ania
w odniesieniu do podmiotów krajowego potencja³u obronnego, maj¹ na celu znalezie-
nie – mimo ograniczeñ bud¿etowych – mo¿liwoœci ich utrzymania, a tym samym ochro-
nê miejsc pracy w tych zak³adach.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia wyra¿am nadziejê, ¿e uzna je Pan Marsza³ek
za zasadne.

£¹czê wyrazy szacunku i powa¿ania
Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego
oraz senatora Jana Olecha

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Zapowiadana reorganizacja terenowych organów administracji wojsko-

wej zaczyna nabieraæ tempa, zw³aszcza w zakresie prac analityczno-prog-
nostycznych.

Na tym etapie zasadne jest zadanie podstawowego pytania: czy to jest
odpowiedni czas na wprowadzanie zmian? Kiedy próbuje siê odpowiedzieæ
na to pytanie, wa¿ne jest zastanowienie siê nad nastêpuj¹cymi problemami.

Po pierwsze, reorganizacja wojewódzkich sztabów wojskowych i wojsko-
wych komend uzupe³nieñ sprowadzaæ siê bêdzie do likwidacji wielu z tych in-
stytucji i powo³ania nowych – rejonowych sztabów wojewódzkich. Konsek-
wencj¹ tych dzia³añ bêdzie utrata stanowisk pracy przez setki wykwalifiko-
wanych pracowników korpusów s³u¿by cywilnej, w których dokszta³canie
Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli bud¿et pañstwa, zainwestowa³o
okreœlone œrodki finansowe.

Po drugie, w obecnej sytuacji kryzysowej, kiedy ogromne trudnoœci finan-
sowe dotknê³y podmioty gospodarcze sektora prywatnego, czego konsek-
wencj¹ s¹ zwolnienia pracowników, instytucja bud¿etowa chce podj¹æ
decyzjê o zwiêkszeniu bezrobocia. A to w³aœnie teraz pañstwo winno do³o¿yæ
wszelkich starañ, by utrzymywaæ stanowiska pracy, a nie zwiêkszaæ grupy
niezadowolenia. Ponadto zwalniania grupa zawodowa to nie murarze czy te¿
hydraulicy mog¹cy dorobiæ w szarej strefie. To s¹ przyszli bezrobotni, którzy
z du¿ym prawdopodobieñstwem nie bêd¹ mieli œrodków finansowych na
prze¿ycie.

Po trzecie, aktualnie nie potrafimy przewidzieæ, jak rozwinie siê sytuacja
kryzysowa w kraju, a wiêc czy zasadne jest eksperymentowanie poprzez
stworzenie nowych struktur administracji wojskowej. Nowo powsta³e insty-
tucje bêd¹ musia³y od pocz¹tku tworzyæ ca³y system wspó³pracy i wspó³dzia-
³ania z administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ na nowym administrowanym
terenie. Tym samym odrzuca siê wypracowane i sprawdzone przez lata meto-
dy wspó³dzia³ania z lokaln¹ administracj¹ publiczn¹.

Po czwarte, umo¿liwienie funkcjonowania nowych struktur administracji
wojskowej w ca³ym systemie administracji publicznej, czyli okreœlenie ich ro-
li, miejsca, zadañ, itp., bêdzie wymaga³o zakrojonych na szerok¹ skalê prac
legislacyjnych zwi¹zanych ze zmianami aktów prawnych ró¿nej rangi,
z ustawami w³¹cznie. A czy takie dzia³ania s¹ teraz niezbêdne?

Te wybrane problemy ju¿ daj¹ do myœlenia, czy to jest odpowiedni czas
na przemiany w administracji wojskowej. Je¿eli mamy w tej chwili w¹tpliwo-
œci, to po co burzyæ aktualny porz¹dek, tym bardziej ¿e nie wiemy, jaka bê-
dzie przysz³oœæ.

Uprzejmie prosimy pana ministra o wyra¿enie swojej opinii na przedsta-
wiony temat.

Maciej Grubski
Jan Olech
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.06

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Panów Senatorów Macieja Grubskie-

go i Jana Olecha podczas 30. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
2 kwietnia 2009 r., dotycz¹ce zasadnoœci reorganizacji terenowych organów administra-
cji wojskowej (BPS/DSK-043-1530/09), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych
wyjaœnieñ.

Zawieszenie obowi¹zku odbywania s³u¿by wojskowej, bêd¹ce czêœci¹ procesu pro-
fesjonalizacji Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wychodz¹ce naprzeciw ocze-
kiwaniom spo³ecznym, skutkuje znacz¹cym zmniejszeniem zakresu zadañ
realizowanych przez terenowe organy administracji wojskowej, zw³aszcza przez woj-
skowe komendy uzupe³nieñ, w obszarze pokojowego uzupe³niania stanów osobowych
jednostek wojskowych.

W tej sytuacji powsta³a koniecznoœæ ograniczenia liczby tych organów, a tak¿e ogól-
nych kosztów funkcjonowania administracji wojskowej. Aktualnie prowadzone s¹ pra-
ce zmierzaj¹ce do zmniejszenia liczby wojskowych komend uzupe³nieñ o oko³o 30%
i przejêcia zadañ rozformowanych komend przez pozosta³e.

Wa¿nym aspektem tych prac jest przysz³oœæ ¿o³nierzy zawodowych i pracowników
wojska zatrudnionych w komendach przewidzianych do ewentualnej likwidacji.
W przypadku ¿o³nierzy zawodowych planuje siê zaproponowanie im nowych stanowisk
s³u¿bowych w strukturach Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a skorzystanie z tej
mo¿liwoœci zale¿eæ bêdzie od indywidualnych decyzji podjêtych przez poszczególnych
¿o³nierzy. Pracownicy wojska podlegaæ bêd¹ natomiast zwolnieniu zgodnie z przepisa-
mi prawa.

Jednoczeœnie, w zwi¹zku ze zmniejszeniem ogólnej liczby wojskowych komend
uzupe³nieñ, pozosta³e komendy realizowaæ bêd¹ w przybli¿eniu o 50% wiêcej zadañ
mobilizacyjnych. Z tego wzglêdu planuje siê zwiêkszenie liczby etatów odpowiednich
komórek wewnêtrznych tych organów, œrednio o dwóch – trzech pracowników wojska,
co pozwoli na czêœciowe z³agodzenie spo³ecznych skutków zwolnieñ pracowników woj-
ska z rozformowywanych komend.

Odnosz¹c siê natomiast do kwestii reorganizacji wojewódzkich sztabów wojsko-
wych pragnê poinformowaæ, ¿e problematyka ta pozostaje w dalszym ci¹gu przedmio-
tem prac koncepcyjnych. Wynika to z usytuowania wojewódzkich sztabów wojsko-
wych, jako organów rz¹dowej administracji niezespolonej, w systemie administracji
publicznej oraz systemie zarz¹dzania kryzysowego. Ewentualne rozformowanie woje-
wódzkich sztabów wojskowych musi byæ poprzedzone zarówno zmianami systemowy-
mi, jak i legislacyjnymi. W zwi¹zku z tym przewiduje siê, ¿e przekszta³cenia w tej
kwestii bêd¹ realizowane dopiero w latach 2011–2012.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia wyra¿am nadziejê, ¿e uzna je Pan Marsza³ek
za zasadne.

£¹czê wyrazy szacunku i powa¿ania
Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Od 1 listopada 2009 r. nast¹pi zmiana zasad przyznawania jednorazo-

wej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka. Wyp³ata bêdzie nale¿a³a siê tym
kobietom, które do dziesi¹tego tygodnia ci¹¿y zg³osz¹ siê do lekarza ginekolo-
ga i za³o¿¹ tak zwan¹ kartê ci¹¿y.

Jakie przes³anki przemawiaj¹ za tym, by tak rygorystyczny przymus ad-
ministracyjny mia³ warunkowaæ otrzymanie becikowego?

Dotychczas obowi¹zuj¹ce przepisy s¹ przejrzyste i dla wszystkich zrozu-
mia³e. Wystarczy zg³osiæ siê z aktem urodzenia i numerem PESEL dziecka, ¿e-
by otrzymaæ jednorazow¹ wyp³atê.

Forma przyznawania becikowego w dotychczasowej postaci jest logiczna
i wspiera bezwarunkowo (poza oczywistymi przytoczonymi przeze mnie wy-
mogami formalnymi) ka¿d¹ rodzinê obdarzon¹ potomstwem. Czy wprowa-
dzenie nowej regulacji nie bêdzie pogwa³ceniem zasady sprawiedliwoœci
spo³ecznej?

Jakie rozwi¹zania przewiduje ministerstwo w sytuacji, gdy kobieta zg³o-
si siê do lekarza ginekologa w terminie póŸniejszym ni¿ do dziesi¹tego tygo-
dnia, a bêdzie to podyktowane na przyk³ad jej d³u¿szym pobytem za
granic¹?

Zamieszanie wokó³ becikowego ju¿ teraz wywo³uje niepotrzebne dysku-
sje. Pozwolê sobie zatem na stwierdzenie, ¿e finalnym efektem na pewno bê-
dzie zwiêkszenie zbêdnej biurokracji.

Z powa¿aniem
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 7.05.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 7 kwietnia 2009 roku, znak:
BPS/DSK-043-1531/09 dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Tadeusza
Gruszkê podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 r., uprzejmie in-
formujê:

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z póŸn. zm.) dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodze-
nia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia siê dziecka przys³uguj¹, je-
¿eli kobieta pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹ nie póŸniej ni¿ od 10 tygodnia ci¹¿y do
porodu.

Zmiana ta zosta³a wprowadzona ustaw¹ z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy
– Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1654). Wesz³a ona
w ¿ycie 1 stycznia 2009 r., jednak¿e obowi¹zek do³¹czenia do wniosku zaœwiadczenia
o pozostawaniu pod opiek¹ medyczn¹ stosowany bêdzie od 1 listopada 2009 r. i bêdzie
dotyczyæ kobiet, które w tym dniu bêd¹ co najmniej w 10 tygodniu ci¹¿y.
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Intencj¹ Rz¹du, oraz jak siê wydaje równie¿ Parlamentu RP, który zgodnie z Kon-
stytucj¹ RP stanowi prawo, przy wprowadzaniu tej zmiany by³a troska o zdrowie przy-
sz³ych matek i dzieci oraz ratowanie wielu dzieci przed chorobami, a nie „zwiêkszenie
zbêdnej biurokracji”.

W opinii lekarzy zajmuj¹cych siê profilaktyk¹ ci¹¿y, obecna opieka w czasie ci¹¿y
jest niewystarczaj¹ca. Odsetek dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi, a tak¿e od-
setek martwych urodzeñ jest w Polsce wy¿szy ni¿ w innych pañstwach europejskich.
Jak twierdz¹ lekarze, du¿ej czêœci wad wrodzonych i patologii ci¹¿y mo¿na zapobiegaæ,
wymaga to jednak kontroli lekarskiej i specjalistycznej opieki niemal od pocz¹tku
ci¹¿y.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z ustaw¹ o œwiadczeniach rodzin-
nych minister w³aœciwy do spraw zdrowia okreœli w formie rozporz¹dzenia wzór za-
œwiadczenia oraz formy opieki medycznej nad dzieckiem.

Ponadto informujê, ¿e zgodnie z ustaw¹ o œwiadczeniach rodzinnych w przypadku
gdy po 1 listopada br. osoba nie bêdzie pozostawaæ pod opiek¹ medyczn¹ od 10 tygo-
dnia ci¹¿y do dnia porodu, œwiadczenia nie bêd¹ jej przys³ugiwa³y. Jednak¿e, w celu
ograniczenia takich sytuacji, Ministerstwo Zdrowia, bêd¹ce autorem powy¿szych
zmian, prowadzi akcjê informacyjn¹ m.in. w zak³adach opieki zdrowotnej.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wp³ynê³a uchwa³a Rady Gminy Wyry

z dnia 27 lutego 2009 r., w której rada wyra¿a protest przeciwko przeniesie-
niu siedziby Nadleœnictwa Kobiór poza teren gminy Kobiór. Siedziba nadleœ-
nictwa znajduje siê w gminie Kobiór od 1820 r. Z nieuzsadnionych przyczyn
ma zostaæ przeniesiona do so³ectwa Piasek w mieœcie Pszczyna. Wspó³praca
gminy Wyry z nadleœnictwem uk³ada siê wzorowo i nie istniej¹ okolicznoœci,
które przemawia³yby za t¹ decyzj¹.

Z informacji, które posiadam, wynika, ¿e w so³ectwie Piasek nie ma na-
wet odpowiedniego budynku, który móg³by pos³u¿yæ za now¹ siedzibê nad-
leœnictwa. Realizacja budowy nowego obiektu jest dopiero w planach
i nara¿a nadleœnictwo na zbêdne wydatki finansowe.

Dlatego zwracam siê z proœb¹ o przedstawienie argumentów przemawia-
j¹cych za podjêciem decyzji o przeniesieniu siedziby Nadleœnictwa Kobiór do
so³ectwa Piasek w Pszczynie oraz podanie, jakie s¹ przewidywane koszty
przedstawionych zmian.

Z powa¿aniem
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki z dnia 2 kwietnia 2009 r.,

przekazane pismem Marsza³ka Senatu z dnia 7 kwietnia 2009 r., znak BPS/DSK-043-
-1532/09, dotycz¹ce przeniesienia siedziby Nadleœnictwa Kobiór do so³ectwa Piasek
w Pszczynie, uprzejmie informujê, ¿e decyzja o przeniesieniu siedziby Nadleœnictwa
Kobiór by³a podyktowana nastêpuj¹cymi czynnikami:

1) Potrzeba wybudowania nowej siedziby tej jednostki wyniknê³a ze z³ego stanu
technicznego dotychczas u¿ytkowanego budynku. Wykonana ekspertyza techniczna,
jednoznacznie wskaza³a na koniecznoœæ wybudowania nowego obiektu, poniewa¿
remont lub modernizacja obecnej siedziby s¹ ekonomicznie nieuzasadnione,

2) W procesie decyzyjnym rozpatrywano wszystkie okolicznoœci sprawy, zabezpie-
czaj¹c jednak przede wszystkim potrzeby i korzyœci samego Nadleœnictwa Kobiór.
Brano pod uwagê ró¿ne lokalizacje nowej siedziby, uwzglêdniaj¹c uwarunkowa-
nia organizacyjne i ekonomiczno-spo³eczne. Rozwa¿ano ³¹cznie 11 lokalizacji na
terenie gmin Kobiór, Pszczyna i Tychy, spoœród których usytuowanie przy ul. Ka-
towickiej w miejscowoœci Piasek okaza³o siê najkorzystniejsze. Rozwi¹zania ko-
munikacyjne, po³o¿enie w bezpoœrednim s¹siedztwie kompleksu leœnego, uzbro-
jenie terenu i mo¿liwoœæ ewentualnej rozbudowy przemawia w³aœnie za t¹ lokali-
zacj¹.
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Koszty przedsiêwziêcia na tym etapie procesu inwestycyjnego nie s¹ jeszcze znane.
W ramach postêpowania w trybie prawa zamówieñ publicznych zosta³a zawarta umo-
wa na wykonanie dokumentacji projektowej dla siedziby nadleœnictwa w miejscowoœci
Piasek.

Przeniesienie siedziby Nadleœnictwa nie bêdzie skutkowa³o mniejszymi wp³ywami
do bud¿etów gmin z tytu³u wnoszonych podatków.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
Dotychczas w polityce rozszerzania dostêpu do zawodów prawniczych

mo¿na by³o zaobserwowaæ dobry kurs w stronê rozwiniêcia wachlarza mo¿li-
woœci dla osób chc¹cych œwiadczyæ us³ugi, poradnictwo i prawne zastêpstwo
procesowe przed ró¿nymi organami. Niestety, ostatnio oprócz deklaracji s³ow-
nych nie widaæ ¿adnych merytorycznych posuniêæ prawno-ustawodawczych
zmierzaj¹cych w tym kierunku. Zasadniczo dobry projekt licencji prawniczych
nie jest realizowany. M³odzi prawnicy oraz studenci kierunków prawniczych
z nadziej¹ obserwowali zachodz¹ce zmiany maj¹ce na celu rekorporalizacjê
zawodów prawniczych. P³atnoœæ aplikowania w korporacji (oko³o 3–4 tysiê-
cy z³ za semestr) oraz egzaminów rekrutacyjnych (oko³o 600 z³) nie pozwala
ka¿demu na swobodne realizowanie swoich ¿yciowych planów.

Nasuwa siê pytanie, gdzie podzia³y siê zamiary oraz chêæ otwarcia zawo-
dów prawniczych. Nale¿y jednakowo¿ pamiêtaæ, i¿ liczba obywateli przypa-
daj¹ca na jednego prawnika czynnego zawodowo, którego umiejêtnoœci
zosta³y usankcjonowane poprzez wpisanie na listy adwokatów b¹dŸ radców
prawnych, w porównaniu z krajami Unii Europejskiej jest u nas zaskakuj¹co
wysoka.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Andrzeja Grzyba podczas

30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 r. w sprawie dostêpu do zawodów
prawniczych uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

W Ministerstwie Sprawiedliwoœci, wbrew twierdzeniom pana Senatora, od kilkuna-
stu miesiêcy trwaj¹ prace nad reform¹ dostêpu do prawniczych zawodów zaufania
publicznego. Przeprowadzana przez Ministra Sprawiedliwoœci reforma przebiega
w II etapach. Pierwszy z nich, zakoñczy³ siê uchwaleniem ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.
o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy –
Prawo o notariacie, która wesz³a w ¿ycie w dniu 25 marca 2009 r. Kolejny etap polega
na opracowaniu projektu ustawy o pañstwowych egzaminach prawniczych. Obecnie
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci dobieg³y koñca prace dotycz¹ce przygotowania tego
projektu. Projekt poddano konsultacjom spo³ecznym, a w dniu 6 maja 2009 r. zosta³
skierowany do rozpatrzenia przez Sta³y Komitet Rady Ministrów.

Przyjête w tym projekcie rozwi¹zania maj¹ na celu stworzenie dwóch równoleg³ych
œcie¿ek dochodzenia do prawniczych zawodów zaufania publicznego: poprzez aplikacjê
lub œwiadczenie podstawowych czynnoœci prawniczych. Przyjêcie tego rozwi¹zania
zwiêkszy dostêpnoœæ us³ug prawniczych dla spo³eczeñstwa, bowiem projekt ustawy
przyznaje uprawnienia do œwiadczenia us³ug prawniczych nowej kategorii osób – do-
radcom prawnym.
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Czynnoœci, które bêd¹ mogli wykonywaæ doradcy polegaæ bêd¹ na œwiadczeniu po-
mocy prawnej w okreœlonym zakresie, w tym m.in. na zastêpstwie przed s¹dami po-
wszechnymi w sprawach nale¿¹cych do w³aœciwoœci s¹dów rejonowych z wy³¹czeniem
spraw z zakresu prawa karnego, rodzinnego i opiekuñczego.

Projekt ustawy przewiduje równie¿ wprowadzenie pañstwowych egzaminów praw-
niczych I i II stopnia. Zdanie pañstwowego egzaminu prawniczego I stopnia bêdzie
uprawniaæ do rozpoczêcia aplikacji lub œwiadczenia podstawowych czynnoœci prawni-
czych (jako doradca prawny). Kandydat bêdzie móg³ zatem zdecydowaæ, czy niezbêdne
w zawodzie umiejêtnoœci bêdzie zdobywa³ poprzez aplikacjê, czy te¿ poprzez samodziel-
n¹ praktykê zawodow¹. Mo¿liwoœæ dokonania takiego wyboru jest bardzo istotna, gdy¿
z uwagi na wysokoœæ op³aty rocznej, aplikacje dotychczas nie by³y dostêpne dla wszyst-
kich chêtnych.

Do pañstwowego egzaminu prawniczego II stopnia (odpowiadaj¹cego obecnym egza-
minom zawodowym) dopuszczone bêd¹ zarówno osoby, które ukoñczy³y aplikacjê, jak
i te, które przez okres 5 lat zajmowa³y siê œwiadczeniem podstawowych czynnoœci praw-
niczych. Zdanie zaœ pañstwowego egzaminu prawniczego II stopnia bêdzie uprawnia³o
do wpisu na listê adwokatów lub radców prawnych albo do powo³ania na stanowisko
asesora notarialnego. Nowy system zapewni zatem systematyczny wzrost liczby adwo-
katów, radców prawnych i notariuszy, a jednoczeœnie wp³ynie na wzrost konkurencyj-
noœci, co w rezultacie mo¿e doprowadziæ do obni¿enia cen us³ug prawniczych.

Stworzenie regulacji, zgodnie z którymi wykonywanie podstawowych czynnoœci
prawniczych bêdzie umo¿liwia³o nabycie doœwiadczenia niezbêdnego do przyst¹pienia
do pañstwowego egzaminu prawniczego II stopnia, przy jednoczesnym uzyskiwaniu
dochodu, mo¿e spowodowaæ, ¿e z czasem aplikacje bêd¹ siê cieszyæ mniejszym zainte-
resowaniem. W zwi¹zku z powy¿szym, bariera finansowa, na któr¹ zwróci³ uwagê pan
Senator, nie bêdzie stanowiæ przeszkody dla m³odych prawników do realizowania
swoich ¿yciowych planów. Œwiadczenie podstawowych czynnoœci prawniczych przez
doradców prawnych spowoduje szybki wzrost liczby prawników œwiadcz¹cych pomoc
prawn¹ oraz wp³ynie na wiêksz¹ dostêpnoœæ us³ug prawniczych dla spo³eczeñstwa.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zawód psychologa, bêd¹cy niew¹tpliwie jednym z zawodów zaufania

publicznego, powinien byæ nale¿ycie chroniony. Rodzaj œwiadczonych us³ug
oraz podejmowana materia nak³adaj¹ na pañstwo obowi¹zek ochrony nie
tylko obywateli, ale i œrodowiska zawodowego psychologów. Dzisiaj osoba,
która otrzyma³a dyplom studiów na kierunku psychologia, po zarejestrowa-
niu dzia³alnoœci gospodarczej mo¿e swobodnie wykonywaæ wyuczony za-
wód.

Powszechny dostêp do zawodu jest korzystny zarówno dla absolwentów
psychologii, jak i, ze wzglêdu na du¿y wybór oraz konkurencyjne ceny us³ug,
dla obywateli. Jednak¿e w naszym systemie prawnym nie znajdziemy insty-
tucji, która mog³aby nastêpczo kontrolowaæ jakoœæ œwiadczonych us³ug oraz
ich poziom. Absolwenci nie maj¹ tak¿e obowi¹zku odbywania po ukoñczeniu
studiów pod okiem doœwiadczonych psychologów z wieloletnim doœwiadcze-
niem sta¿ów b¹dŸ obowi¹zkowych praktyk.

Problematycznym zagadnieniem, które w zwi¹zku z tym nasuwa siê na
myœl, jest mo¿liwoœæ odebrania uprawnieñ przez organ samorz¹du zawodo-
wego. Jedyn¹ licz¹c¹ siê instytucj¹ w tym œrodowisku jest Polskie Towarzy-
stwo Psychologiczne, które jako najsro¿sz¹ karê stosuje relegowanie
z towarzystwa, nie ma zaœ uprawnieñ do odbierania mo¿liwoœci wykonywa-
nia zawodu ani nawet opiniowania takich wniosków do odpowiedniego orga-
nu z prostego powodu – takowego organu nie ma.

Nale¿a³oby zastanowiæ siê nad objêciem ochron¹ obywateli oraz ca³ego
œrodowiska psychologów poprzez stworzenie mo¿liwoœci nastêpczych kon-
troli jakoœci wykonywania zawodu psychologa, œwiadczonych us³ug i nadzo-
ru nad tym. Jednakowo¿ nauczeni doœwiadczeniem korporacji prawniczych
wiemy, ¿e nie nale¿y ograniczaæ dostêpnoœci do zawodu lub w pe³ni hermety-
zowaæ przedmiotowego œrodowiska. Zadanie to nie jest ³atwe i potrzebne s¹
konsultacje spo³eczne, jednak¿e idea jest warta zachodu.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.04.27

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 7 kwietnia 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-1534/09),

uprzejmie przedk³adam odpowiedŸ na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Grzyba
z³o¿one podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 r. „w sprawie zawo-
du psychologa”.

Zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa okreœla ustawa z dnia 8 czerw-
ca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorz¹dzie zawodowym psychologów (Dz. U.
Nr 73, poz. 763 z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 7 ww. ustawy prawo wykonywania zawodu
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psychologa powstaje z chwil¹ dokonania wpisu na listê psychologów Regionalnej Izby
Psychologów. Ustawa zawiera równie¿ szereg przepisów, które mog¹ byæ podstaw¹ do
skreœlenia z listy psychologów lub zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu,
o czym decyduje Rada Regionalnej Izby Psychologów. Wed³ug art. 17 ust. 1 wspomnia-
nej ustawy psycholog ma prawo i obowi¹zek doskonalenia zawodowego w ró¿nych for-
mach kszta³cenia podyplomowego. Tak wiêc, ustawa o zawodzie psychologa i samo-
rz¹dzie zawodowym psychologów zawiera regulacje s³u¿¹ce w³aœciwemu realizowaniu
przez psychologów us³ug psychologicznych, podnoszeniu ich kwalifikacji i okreœla
nadzór samorz¹du psychologów nad rzetelnym wykonywaniem zawodu zgodnie z za-
sadami etyki okreœlonymi w Kodeksie Etyki Zawodowej. Nawi¹zuj¹c do sformu³owania
Pana Senatora Andrzeja Grzyba „o potrzebie stworzenia mo¿liwoœci nastêpczych kon-
troli jakoœci wykonywania zawodu psychologa”, uprzejmie informujê, ¿e tak¹ kontrolê
zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy winien sprawowaæ samorz¹d psychologów.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z art. 6 ustawy o zawodzie psycholo-
ga i samorz¹dzie zawodowym psychologów nadzór nad wykonywaniem ustawy spra-
wuje minister w³aœciwy do spraw pracy. W zwi¹zku z powy¿szym Minister Pracy
i Polityki Spo³ecznej jest w³aœciwym podmiotem do udzielenia odpowiedzi na oœwiad-
czenie Pana Senatora.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

W zwi¹zku z tym, ¿e minister Skarbu Pañstwa Aleksander Grad zobo-
wi¹za³ zarz¹dy jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa oraz spó³ek z wiêk-
szoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa do przedstawienia do 27 marca
2009 r. informacji o umowach, zleceniach i kontraktach o znacznej wartoœci
i kluczowym znaczeniu dla tych spó³ek i spó³ek zale¿nych, zwracam siê z proœb¹
o przedstawienie przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa informacji z dnia
27 marca 2009 r. o umowach, zleceniach i kontraktach o znacznej wartoœci
i kluczowym znaczeniu dla spó³ek Skarbu Pañstwa i ich spó³ek zale¿nych
oraz informacji o podmiotach, z którymi zawiera³y umowy, a tak¿e zakresu,
rodzaju i przedmiotu tych umów z zestawieniem informacji o procedurze za-
wieranych umów i zastosowanych kryteriach wyboru – w okresie od 1 stycz-
nia 2007 r. do 20 marca 2009 r.

Proszê równie¿ o wnioski ABW i CBA ze sprawdzenia i monitorowania
transakcji ze szczególnym uwzglêdnieniem ewentualnych nieprawid³owoœci
i ewentualnych konfliktów interesów przy podejmowaniu decyzji i realizacji za-
mówieñ. Poniewa¿ mo¿e to mieæ charakter ci¹g³y, proszê o wnioski i dane co-
miesiêczne.

Bior¹c pod uwagê mo¿liwoœæ istnienia du¿ej iloœci szczegó³owych da-
nych, materia³ mo¿e mieæ formê elektroniczn¹, format zapisu zgodny z Open
Office – ODT lub RTF, na noœniku CD b¹dŸ DVD, wed³ug wygody sporz¹dza-
j¹cych.

Witold Idczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do pisma, znak BPS/DSK-043-1535/09 oraz oœwiadczenia z³o¿one-

go przez senatora Witolda Idczaka na posiedzeniu Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 r.,
uprzejmie informujê, ¿e materia³y otrzymane od spó³ek jednoosobowych i spó³ek
z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa oraz ich spó³ek zale¿nych, dotycz¹ce za-
wieranych umów, zleceñ i kontraktów o znacznej wartoœci i kluczowym znaczeniu,
znajduj¹ siê do wgl¹du na miejscu w siedzibie naszego resortu – w wybranym przez Pa-
na senatora terminie.

Zaproponowana przez nas procedura udostêpnienia powy¿szych informacji podyk-
towana jest koniecznoœci¹ zachowania nale¿ytej starannoœci w dziedzinie standardów
bezpieczeñstwa danych, które mog¹ zawieraæ tajemnice handlowe nadzorowanych
podmiotów i inne informacje posiadaj¹ce wartoœæ gospodarcz¹ jako tajemnica przed-
siêbiorstwa, a których upublicznienie mog³oby zagra¿aæ lub naruszaæ interes przedsiê-
biorcy.
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Proœba, z któr¹ Minister Skarbu Pañstwa zwróci³ siê do nadzorowanych podmiotów
dotyczy³a umów, zleceñ i kontraktów zawartych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do
20 marca 2009 roku, uzyskane od spó³ek materia³y zosta³y nastêpnie przekazane
przez Ministerstwo Skarbu do ABW i CBA.

W sprawie wniosków tych instytucji ze sprawdzenia i monitorowania powy¿szych
transakcji, ze szczególnym uwzglêdnieniem ewentualnych nieprawid³owoœci i ewen-
tualnych konfliktów interesów przy podejmowaniu decyzji i realizacji zamówieñ, pro-
ponujê zwróciæ siê do ABW i CBA jako adresatów przekazanej przez nas dokumentacji.

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z art. 71 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy do okresu, który uprawnia do nabycia prawa do
zasi³ku dla bezrobotnych, zaliczane s¹ okresy zatrudnienia z obowi¹zkiem
op³acania sk³adki na Fundusz Pracy. Nowelizacja ustawy stanowi nato-
miast, ¿e pracodawcy nie op³acaj¹ sk³adki na Fundusz Pracy za osoby, które
wróci³y z urlopu macierzyñskiego, w ci¹gu 36 miesiêcy, pocz¹wszy od pierw-
szego miesi¹ca po powrocie z urlopu. Nowelizacja, wprowadzaj¹c wymie-
nione zwolnienie, nie wprowadza jednak dla powracaj¹cych z urlopu macie-
rzyñskiego wyj¹tku od zasady, ¿e zaliczane do ich okresu zatrudnienia s¹
tylko okresy zatrudnienia z obowi¹zkiem op³acania sk³adki na Fundusz Pra-
cy. Wejœcie w ¿ycie nowelizacji powoduje wiêc, ¿e okres zatrudnienia w ci¹gu
36 miesiêcy po powrocie z urlopu macierzyñskiego nie bêdzie zaliczany do
okresu, który uprawnia do nabycia prawa do zasi³ku dla bezrobotnych.

Oczywiœcie taka interpretacja jest sprzeczna z celem nowelizacji, jednak-
¿e wyk³adnia celowoœciowa nie mo¿e byæ wyk³adni¹ contra legem i nie mo¿e
staæ w sprzecznoœci z wyk³adni¹ literaln¹. Ta ostatnia natomiast wskazuje,
¿e zwolnienie z obowi¹zku op³acania sk³adki na FP za osoby wracaj¹ce z ur-
lopów macierzyñskich nie stanowi wyj¹tku od zasady wyra¿onej w art. 71
ustawy, tj. zasady, ¿e warunkiem otrzymania zasi³ku jest odprowadzanie
sk³adek do Funduszu Pracy.

Niezbêdna wydaje siê stosowna zmiana legislacyjna, która zlikwidowa³aby
wadê wczeœniejszej nowelizacji.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 7.05.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z przekazanym, przy piœmie z dnia 7 kwietnia 2009 r. znak:
BPS/DSK-043-1536/09, oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Stanis³awa Jurce-
wicza w kwestii niewliczania do okresu uprawniaj¹cego do zasi³ku dla bezrobotnych
okresów przebywania na urlopach macierzyñskich i wychowawczych, za które to okre-
sy za pracowników powracaj¹cych od 1 stycznia 2009 r. z urlopu macierzyñskiego lub
wychowawczego, pracodawca nie ma obowi¹zku op³acania sk³adek na Fundusz Pracy
przez okres trzech lat, uprzejmie informujê.

Ustaw¹ z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) dokonano zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w ustawie z dnia
13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci praco-
dawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121 z póŸn. zm.). W wyniku dokonanych zmian w art. 104a
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w art. 9a ustawy
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o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy, w brzmieniu
nadanym ww. ustaw¹, pocz¹wszy od dnia 1 stycznia 2009 r. pracodawcy oraz inne jed-
nostki organizacyjne nie op³acaj¹ sk³adek na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwaranto-
wanych Œwiadczeñ Pracowniczych za zatrudnionych pracowników powracaj¹cych
z urlopu macierzyñskiego, dodatkowego urlopu macierzyñskiego lub urlopu wycho-
wawczego w okresie 36 miesiêcy pocz¹wszy od pierwszego miesi¹ca po powrocie z urlo-
pu macierzyñskiego, dodatkowego urlopu macierzyñskiego lub urlopu wychowaw-
czego.

Celem wprowadzenia tego przepisu by³o inspirowanie pracodawców do umo¿liwie-
nia pracownikom powrotu do zatrudnienia, którym udzielili urlopów wychowawczych.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e z urlopu wychowawczego mo¿e skorzystaæ ka¿dy pracownik
zatrudniony co najmniej 6 miesiêcy. Urlop jest udzielany w celu sprawowania osobi-
stej opieki nad dzieckiem w wymiarze, co do zasady, do 3 lat – nie d³u¿ej jednak ni¿ do
ukoñczenia przez dziecko 4 roku ¿ycia.

Natomiast, zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do okresu uprawniaj¹cego do nabycia
prawa do zasi³ku dla bezrobotnych zaliczane s¹ okresy zatrudnienia, za które istnieje
obowi¹zek op³acania sk³adki na Fundusz Pracy, z zastrze¿eniem przypadków wymie-
nionych w art. 104b i w art. 105 ww. ustawy.

Z uwagi na brzmienie art. l04a ustawy, pracodawcy nie op³acaj¹ sk³adki na Fun-
dusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracaj¹cych z urlopu macierzyñskiego,
urlopu wychowawczego lub dodatkowego urlopu macierzyñskiego w okresie 36 mie-
siêcy pocz¹wszy od pierwszego miesi¹ca po powrocie z urlopu.

Przepis art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. ustawy wymaga zatem nowelizacji. Uprzejmie
informujê, ¿e Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przygotowa³o projekt odpowied-
niej nowelizacji ww. ustawy, który po przeprowadzeniu konsultacji z innymi resortami
oraz partnerami spo³ecznymi (zgodnie z wymogami w zakresie przygotowywania pro-
jektów aktów prawnych), zostanie przedstawiony w Sejmie.

Zwa¿ywszy, ¿e zgodnie z zamierzeniem i wol¹ ustawodawcy, wprowadzenie zwol-
nienia z op³acania sk³adki na Fundusz Pracy za pracowników powracaj¹cych z urlopu
macierzyñskiego, urlopu wychowawczego lub dodatkowego urlopu macierzyñskiego,
w ¿adnym przypadku nie mia³o jednoczeœnie prowadziæ do pogorszenia ich sytuacji
w zakresie nabywania prawa do zasi³ku dla bezrobotnych, maj¹c na uwadze wyk³adniê
celowoœciow¹ i systemow¹ ww. przepisów, wyra¿am stanowisko, ¿e do czasu wprowa-
dzenia odpowiednich zmian legislacyjnych, okresy zatrudnienia po urlopie macierzyñ-
skim, urlopie wychowawczym lub dodatkowym urlopie macierzyñskim w okresie 36
miesiêcy po powrocie z ww. urlopów, powinny byæ zaliczane do okresu uprawniaj¹cego
do zasi³ku dla bezrobotnych na ogólnych zasadach, tj. m.in. pod warunkiem uzyskiwa-
nia co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracê.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

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

Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem przyj¹³em pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie informacje

prasowe dotycz¹ce problemów finansowych wielkopolskiej policji.
Bud¿et wielkopolskiej policji zosta³ obciêty o 60 milionów z³. Na bie¿¹ce

wydatki policjanci w regionie maj¹ do dyspozycji 1/3 kwoty sprzed roku.
W najbli¿szym czasie nie bêdzie pieniêdzy na œrodki biurowe, materia³y eks-
ploatacyjne, a tak¿e na paliwo. Efekty ciêæ w wielkopolskiej policji to zmniej-
szenie liczby policjantów na ulicach i radiowozy na parkingach, zamiast na
patrolach. Wed³ug wyliczeñ komendzie wojewódzkiej zabraknie 18 milio-
nów z³.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy w tej
sytuacji policja jest w stanie zapewniæ bezpieczeñstwo mieszkañcom regionu
i czy w przysz³oœci komendy wojewódzkie policji mog¹ liczyæ na bud¿ety, któ-
re zapewni¹ pokrycie wydatków na tak fundamentalne cele jak choæby pali-
wo do radiowozów.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 7 kwietnia 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-1537/09),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Piotra Kaletê
podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 roku w sprawie problemów
finansowych wielkopolskiej policji, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, z powodu mniejszych ni¿ zak³adano wp³ywów do bud-
¿etu pañstwa w 2008 roku, resort spraw wewnêtrznych i administracji otrzyma³
w grudniu 2008 roku ni¿sze o 837 mln z³ zasilenie w œrodki finansowe, co skutkowa³o
zmniejszeniem zasileñ poszczególnych dysponentów, w tym Policji o kwotê oko³o
540 mln z³.

W bie¿¹cym roku nast¹pi³a koniecznoœæ uregulowania zobowi¹zañ z grudnia 2008
roku, szacowanych na kwotê oko³o 377 mln z³, z tytu³u zakupu towarów i us³ug oraz
zrealizowanych inwestycji. Powy¿sze skutkowa³o ograniczeniem mo¿liwoœci realizacji
niektórych zadañ zaplanowanych przez Policjê na 2009 rok.

Ponadto, na posiedzeniach Rz¹du w dniach 27 stycznia i 3 lutego 2009 roku doko-
nano ograniczeñ tegorocznego bud¿etu Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji w czêœci 42 – sprawy wewnêtrzne o oko³o l 027 mln z³, w tym w Policji o oko³o
802 mln z³. Ograniczenia te prze³o¿y³y siê tak¿e na obni¿enie bud¿etów dysponentów
III stopnia, czyli komend wojewódzkich Policji. Limit finansowy przyznany na 2009 rok
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Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wynosi oko³o 521,2 mln z³ i jest mniejszy
od pierwotnie planowanego o oko³o 41,4 mln z³, co stanowi 7,4%.

Powy¿sze ograniczenia prze³o¿y³y siê na zmniejszenie m.in. zakupów sprzêtu i wy-
posa¿enia, wstrzymanie nowych inwestycji budowlanych oraz ograniczenie liczby re-
montów infrastruktury policyjnej. Ograniczenia te maj¹ zatem charakter inwestycyjny
i nie obejmuj¹ wydatków, które bezpoœrednio przek³adaj¹ siê na zdolnoœci operacyjne
Policji.

Pragnê jednoczeœnie zapewniæ Pana Senatora, i¿ w bud¿ecie Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji nie zabraknie œrodków na uposa¿enia funkcjonariuszy
i p³ace pracowników cywilnych oraz na zakup paliwa do radiowozów i ich utrzymanie
w sprawnoœci technicznej. Planowane oszczêdnoœci nie bêd¹ skutkowa³y zmniejsze-
niem liczby patroli na ulicach, zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych, a tak¿e nie
spowoduj¹ zmniejszenia liczby stanowisk policyjnych w s³u¿bie prewencyjnej.

Kierownictwo resortu spraw wewnêtrznych i administracji na bie¿¹co monitoruje
rozwój sytuacji i podejmuje dzia³ania, aby ograniczenia œrodków finansowych w 2009
roku nie wp³ywa³y na w³aœciwe funkcjonowanie i realizacjê ustawowych zadañ s³u¿b,
a przede wszystkim na zapewnienie obywatelom bezpieczeñstwa.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Panie Ministrze!
Z g³êbokim niepokojem obserwujê sytuacjê dotycz¹c¹ dyskryminacji

mê¿czyzn w sprawach z zakresu przemocy w rodzinie przez organy œcigania
i wymiar sprawiedliwoœci.

Obecnie lawinowo wzrasta liczba fa³szywych oskar¿eñ mê¿czyzn o sto-
sowanie przemocy wobec bliskich. Uwa¿am, ¿e wynika to z wadliwego dzia-
³ania ca³ego systemu przeciwdzia³ania przemocy, pocz¹wszy od dzia³añ
prokuratury, a skoñczywszy na s¹dach. W instytucjach tych mamy do czy-
nienia ze stereotypowym podejœciem do zjawiska przemocy w rodzinie, zgod-
nie z którym mê¿czyzna najczêœciej uto¿samiany jest ze sprawc¹. Organy
œcigania i niestety wymiar sprawiedliwoœci czêsto za prawdziwe przyjmuj¹
s³owa strony oskar¿aj¹cej, najczêœciej kobiety, ¿e jest ofiar¹, i nie badaj¹ sy-
tuacji rodziny, sprowadzaj¹c swoje dzia³ania do ukarania rzekomego spraw-
cy, a nie rzetelnego zbadania sprawy. Zastanawiaj¹ce i niepokoj¹ce jest to,
¿e ofiarami takich dzia³añ s¹ g³ównie mê¿czyŸni. Sprzyja temu atmosfera, ja-
k¹ wytworzono wokó³ problemu przemocy domowej. Nowelizacja ustawy
o przeciwdzia³aniu przemocy daje nieograniczone mo¿liwoœci represjonowa-
nia osoby wskazanej jako sprawca, nie zabezpieczaj¹c jej w ¿aden sposób
przed mo¿liwoœci¹ pomówienia. Daje nieograniczone mo¿liwoœci ingerencji
w ¿ycie rodziny s³u¿b spo³ecznych, manipulowania policj¹ i prokuratur¹
przez osoby fa³szywie oskar¿aj¹ce swych partnerów. Daje mo¿liwoœæ bez-
karnego i bezprawnego oddzielenia rodzica od dziecka bez rzetelnego zbada-
nia problemu.

W zwi¹zku z tym proponowa³bym, aby wprowadziæ poprawki do noweli-
zacji, wymuszaj¹ce bardziej rzetelne zapoznanie siê ze spraw¹, zaprzestanie
stereotypowego traktowania mê¿czyzn jak oprawców oraz obiektywne za-
znajomienie siê z zeznaniami obu stron przed ostatecznym wydaniem wyro-
ku.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 20 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2009 r., nr BPS/DSK-043-1538/09, przy

którym zosta³o przes³ane oœwiadczenie Pana senatora Piotra Kalety, z³o¿one na 30. po-
siedzeniu Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r., dotycz¹ce nieprawid³owoœci w rozpozna-
waniu spraw z zakresu stosowania przemocy w rodzinie, uprzejmie przedstawiam, co
nastêpuje.

Zjawisko przemocy w rodzinie stanowi jedno z lepiej rozpoznanych zjawisk spo³ecz-
nych o charakterze patologicznym. St¹d te¿ polski ustawodawca konsekwentnie, w ra-
mach wszystkich polskich kodyfikacji karnych, penalizuje te wszystkie zachowania,
które godz¹ w prawid³owe funkcjonowanie rodziny, zaburzaj¹ rozwój ma³oletnich dzie-
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ci, czy te¿ w inny sposób istotnie zak³ócaj¹ wspó³¿ycie pomiêdzy osobami najbli¿szymi.
Przestêpstwo znêcania siê fizycznego lub psychicznego nad osob¹ najbli¿sz¹ lub nad
inn¹ osob¹ pozostaj¹c¹ w sta³ym lub przemijaj¹cym stosunku zale¿noœci od sprawcy
albo nad ma³oletnim lub osob¹ nieporadn¹ ze wzglêdu na jej stan psychiczny lub fizycz-
ny, stypizowane zosta³o w art. 207 Kodeksu karnego, przy czym warto zauwa¿yæ, ¿e
kszta³t jurydyczny tego typu czynu zabronionego nie uleg³ w obecnie obowi¹zuj¹cym
Kodeksie karnym istotnym zmianom w porównaniu do unormowania z art. 184 Kodek-
su karnego z 1969 r. Przestêpstwo znêcania siê nad ma³oletnim poni¿ej 17. roku ¿ycia,
a tak¿e nad osob¹ bezradn¹ przewidywa³ równie¿ Kodeks karny z 1932 r.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e na przestrzeni przesz³o siedemdziesiêciu lat polski ustawo-
dawca nie tylko nie rezygnowa³ z ingerencji prawnokarnej w stosunki rodzinne, ale roz-
szerza³ zakres tej ingerencji, obejmuj¹c ochron¹ nie tylko osoby ma³oletnie, czy
nieporadne, ale ca³¹ kategoriê osób, które z racji pokrewieñstwa, faktycznego stosun-
ku zale¿noœci, czy nieporadnoœci, zmuszone s¹ pozostawaæ w œcis³ej wzajemnej relacji
z innymi osobami. Warto wskazaæ, ¿e ci¹g³oœæ regulacji prawnokarnej w tym zakresie
skutkowa³o wypracowaniem przez naukê prawa karnego oraz orzecznictwo przejrzy-
stych kryteriów oceny realizacji znamion przestêpstwa z art. 207 k.k., jak równie¿ me-
todyki pracy prokuratora i sêdziego w tego rodzaju sprawach.

Postêpowania maj¹ce za przedmiot przestêpstwo znêcania siê nad inn¹ osob¹ od-
znaczaj¹ siê pewn¹ specyfik¹ wynikaj¹c¹ z charakteru tego przestêpstwa. Znamiona
typu czynu zabronionego okreœlone w art. 207 k.k. maj¹ charakter ocenny i wymagaj¹
od organów procesowych odwo³ywania siê do przyjêtych kulturowo i spo³ecznie akcep-
towanych norm obyczajowych. Wnioski p³yn¹ce z praktyki prokuratorskiej, jak rów-
nie¿ s¹dowej praktyki orzeczniczej w sprawach o tego rodzaju przestêpstwa wskazuj¹
na to, ¿e relatywnie wiele postêpowañ – w porównaniu z postêpowaniami o inne rodzaje
przestêpstw – koñczy siê umorzeniem procesu z uwagi na stwierdzony brak realizacji
znamion czynu zabronionego lub te¿ wyrokiem uniewinniaj¹cym. Podstaw¹ faktyczn¹
takich rozstrzygniêæ niejednokrotnie bywa ustalenie, ¿e dowodowe wykazane akty znê-
cania siê pomiêdzy osobami pozostaj¹cymi w sta³ym stosunku zale¿noœci maj¹ cha-
rakter wzajemny b¹dŸ te¿ podejmowane przez jedn¹ z osób w stosunku do drugiej
zachowania nie cechuj¹ siê takim stopniem intensywnoœci, który zgodnie z przyjêtymi
normami kulturowymi nakazuje kwalifikowaæ te zachowania jako ukierunkowane na
poni¿enie drugiej osoby, wywo³anie u niej powa¿nych cierpieñ psychicznych.

Jak stwierdzi³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 11 lutego 2003 r. (IV KKN 312/99):
„Istota przestêpstwa znêcania siê polega na jakoœciowo innym zachowaniu siê spraw-
cy, ani¿eli na zwyczajnym zniewa¿eniu lub naruszeniu nietykalnoœci cielesnej osoby
pokrzywdzonej. O uznaniu za „znêcanie siê” zachowania sprawiaj¹cego cierpienie psy-
chiczne ofiary powinna decydowaæ ocena obiektywna, a nie subiektywne odczucie po-
krzywdzonego. Za znêcanie siê nie mo¿na uznaæ zachowania sprawcy, które nie
powoduje u ofiary powa¿nego cierpienia moralnego ani w sytuacji, gdy miêdzy osob¹
oskar¿on¹ a pokrzywdzon¹ dochodzi do wzajemnego znêcania siê”. Podobne stanowis-
ko zaj¹³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 13 wrzeœnia 2005 r. (WA 24/05), podnosz¹c, ¿e
przestêpstwo z art. 207 § 1 k.k. zak³ada „...zaistnienie przewagi po stronie sprawcy nad
ofiar¹ w zakresie okreœlonego zachowania polegaj¹cego na wyrz¹dzaniu ra¿¹cych do-
legliwoœci psychicznych lub te¿ fizycznych, którym ona nie mo¿e siê przeciwstawiæ,
b¹dŸ mo¿e to uczyniæ w niewielkim stopniu”.

Ustalenie faktu pope³nienia przestêpstwa znêcania siê nad inn¹ osob¹ wymaga
znacznego zaanga¿owania organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci w proces gro-
madzenia dowodów, w tym zw³aszcza wszechstronnego wyjaœnienia relacji rodzin-
nych, dok³adnego odtworzenia poszczególnych zachowañ sk³adaj¹cych siê na
przestêpne zachowanie, poszukiwania niezaanga¿owanych w konflikt osobowych Ÿró-
de³ dowodowych. Specyfika przedmiotu tego procesu powoduje ponadto, ¿e czêsto ci
spoœród œwiadków, którzy nie s¹ zaanga¿owani w konflikt niechêtnie sk³adaj¹ zezna-
nia, uznaj¹c, ¿e postêpowanie dotyczy spraw rodzinnych, w które nie powinni ingero-
waæ. Tego rodzaju postawy mog¹ znacznie utrudniæ wszechstronne wyjaœnienie
okolicznoœci sprawy i dokonanie prawid³owych ustaleñ faktycznych.
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Praktyka s¹dowo-prokuratorska wskazuje ponadto, ¿e postêpowania w sprawach
o tego rodzaju przestêpstwa bywaj¹ czasami inicjowane ze wzglêdu na tocz¹ce siê lub
planowane postêpowania rozwodowe pomiêdzy ma³¿onkami lub innego rodzaju postê-
powania sadowe (np. o podzia³ maj¹tku), w sytuacjach nasilonych konfliktów perso-
nalnych. W zwi¹zku z tym wystêpuj¹ przypadki kierowania fa³szywych oskar¿eñ czy
te¿ sk³adania fa³szywych zeznañ przez jedn¹ ze stron konfliktu, a niekiedy przez obie.
Nale¿y jednak podkreœliæ, ze tego rodzaju zachowania nie s¹ prawnokarnie obojêtne,
i w razie podejrzenia, ¿e czyny takie mog³y mieæ miejsce, organy procesowe maj¹ obo-
wi¹zek podj¹æ kroki ukierunkowane na poci¹gniêcie sprawcy do odpowiedzialnoœci
karnej. Zarówno bowiem fa³szywe oskar¿enie (art. 234 k.k.), jak te¿ fa³szywe zeznania
(art. 233 § 1 k.k.) stanowi¹ przestêpstwa œcigane z oskar¿enia publicznego.

Postêpowanie karne w sprawach o przestêpstwa z art. 207 k.k. podlega tym samym
rygorom procesowym, co postêpowanie karne w sprawie o jakiekolwiek inne przestêp-
stwo. Sprawy te winny byæ zatem rozpoznawane w poszanowaniu zasady prawdy ma-
terialnej, obiektywizmu postêpowania, swobodnej oceny dowodów, interpretowania
niedaj¹cych siê usun¹æ w¹tpliwoœci na korzyœæ oskar¿onego (zasada in dubio pro reo),
czy te¿ zasady domniemania niewinnoœci. W razie naruszenia którejkolwiek z tych fun-
damentalnych zasad procesu karnego stronom postêpowania przys³uguje uprawnie-
nie do zainicjowania postêpowania odwo³awczego, w ramach którego s¹d odwo³awczy
powinien dokonaæ pe³nej merytorycznej kontroli przeprowadzonego postêpowania,
w szczególnoœci zaœ uchyliæ zaskar¿one orzeczenie w wypadku potwierdzenia zarzutów
podniesionych przez stronê skar¿¹c¹ b¹dŸ ustalenia takiego naruszenia przepisów
prawa procesowego b¹dŸ materialnego, które to naruszenie s¹d ma obowi¹zek
uwzglêdniæ niezale¿nie od przedmiotowo-podmiotowych granic wniesionego œrodka
zaskar¿enia.

Skala problemów zwi¹zanych ze zjawiskiem stosowania przemocy w rodzinie wy-
musza jednak na ustawodawcy poszukiwanie nowych instrumentów prawnych, które
pozwol¹ w bardziej efektywny sposób walczyæ z tym wysoce nagannym zjawiskiem.
W tym te¿ celu w rz¹dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu
przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1698), opracowa-
nym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, proponuje siê rozszerzenie form
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, zw³aszcza poprzez wprowadzenie bezp³atnego
badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeñ cia³a bêd¹cych re-
zultatem przemocy w rodzinie. Rozwi¹zanie to ma istotne znaczenie dla bytu ewentual-
nego póŸniejszego procesu karnego, umo¿liwi bowiem udokumentowanie obra¿eñ
odniesionych przez ofiarê przemocy w rodzinie w ka¿dej sprawie, bez obci¹¿ania kosz-
tami z tym zwi¹zanymi osoby pokrzywdzonej.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e w projektowanej ustawie przewidziano równie¿ rozwi¹za-
nia s³u¿¹ce podniesieniu efektywnoœci postêpowania wykonawczego, poprzez zwiêk-
szenie uprawnieñ kuratora s¹dowego sprawuj¹cego nadzór nad skazanym za
przestêpstwo z art. 207 k.k. Pozwoli to na lepsze probacyjne oddzia³ywanie na skaza-
nego, a tak¿e umo¿liwi kuratorowi s¹dowemu podjêcie interwencji w ka¿dym przypad-
ku ponowienia przez skazanego zachowañ polegaj¹cych na stosowaniu przemocy b¹dŸ
kierowaniu gróŸb bezprawnych wobec osób najbli¿szych, w trakcie okresu próby
zwi¹zanej warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolnoœci albo wa-
runkowym przedterminowym zwolnieniem.

Kolejnym istotnym rozwi¹zaniem objêtym wspomnianym rz¹dowym projektem
ustawy jest nowelizacja art. 72 k.k. Zmiana w tym zakresie ma na celu poszerzenie ka-
talogu œrodków probacyjnego oddzia³ywania na sprawcê poprzez umo¿liwienie na³o¿e-
nia na niego obowi¹zku uczestnictwa w zajêciach korekcyjno-edukacyjnych, które
mog¹ byæ realizowane ³¹cznie z obowi¹zkiem poddania siê leczeniu odwykowemu.
Warto zwróciæ uwagê na okolicznoœæ, ¿e sprawcami przestêpstw przeciwko rodzinie
czêsto s¹ osoby wykazuj¹ce siê spo³ecznym niedostosowaniem, a nadto znaczna liczba
sprawców to osoby uzale¿nione od alkoholu lub œrodków odurzaj¹cych. Proponowana
regulacja pe³niæ bêdzie zatem funkcjê profilaktyczn¹, ukierunkowan¹ na zniesienie
czynników w istotny sposób warunkuj¹cych powrotnoœæ do przestêpstwa.
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Nale¿y podkreœliæ, ¿e wszystkie objête rz¹dowym projektem zmiany Kodeksu kar-
nego dotycz¹ osób, którym prawomocnie przypisano przestêpstwo, nie wp³ywaj¹ one
zatem na sam proces ustalenia winy. Instytucj¹ œciœle zwi¹zan¹ z procesem karnym
jest natomiast projektowana zmiana art. 275 Kodeksu postêpowania karnego polega-
j¹ca na jednoznacznym wskazaniu, ¿e wymogi zwi¹zane z zastosowanym wobec
sprawcy œrodkiem zapobiegawczym w postaci dozoru mog¹ polegaæ na nakazie po-
wstrzymania siê od kontaktowania z pokrzywdzonym lub innymi osobami oraz nakazie
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Powy¿sze unormowanie
bêdzie mia³o zastosowanie – zgodnie z ogólnymi przes³ankami dotycz¹cymi œrodków
zapobiegawczych – wy³¹cznie w wypadkach wysokiego uprawdopodobnienia, ¿e podej-
rzany dopuœci³ siê zarzuconego mu przestêpstwa, zaœ œrodek opuszczenia lokalu zaj-
mowanego wspólnie z pokrzywdzonym znajdzie zastosowanie wy³¹cznie do najbar-
dziej drastycznych przypadków przestêpstw pope³nionych na szkodê osoby najbli¿szej,
równie¿ takich, w których zachodziæ bêd¹ podstawy do zastosowania tymczasowego
aresztowania. W takich sytuacjach s¹d bêdzie uprawniony do odst¹pienia od zastoso-
wania tymczasowego aresztowania, i zastosowania œrodka wolnoœciowego, po³¹czone-
go z nakazem opuszczenia lokalu zajmowanego przez sprawcê wspólnie z pokrzyw-
dzonym. Rozwi¹zanie to s³u¿y zabezpieczeniu prawid³owego toku postêpowania po-
przez uniemo¿liwienie podejrzanemu bezprawnego wywierania wp³ywu na pokrzyw-
dzonego, jak równie¿ zapobie¿enie ewentualnemu dopuszczaniu siê przez sprawcê
kolejnych nagannych zachowañ godz¹cych w dobra pokrzywdzonego.

Wspomniany projekt zawiera równie¿ rozwi¹zanie przewiduj¹ce wprowadzenie
mo¿liwoœci odebrania przez pracownika socjalnego dziecka z rodziny, w której w wyni-
ku przemocy zagro¿one jest jego ¿ycie lub zdrowie, zw³aszcza gdy opiekun dziecka
znajduje siê w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego, i umiesz-
czenia dziecka w rodzinie zastêpczej lub ca³odobowej placówce opiekuñczo-wycho-
wawczej. Nale¿y podkreœliæ, ¿e projektowane uprawnienie pracownika socjalnego ma
charakter wyj¹tkowy, i zosta³o ograniczone wy³¹cznie do sytuacji bezpoœredniego za-
gro¿enia ¿ycia lub zdrowia dziecka, a nadto zosta³o obwarowane kontrol¹ s¹du opie-
kuñczego, który o tego rodzaju czynnoœci winien byæ powiadomiony niezw³ocznie, nie
póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu 24 godzin od momentu faktycznego odebrania dziecka. Dal-
sze decyzje dotycz¹ce miejsca, w którym dziecko ma przebywaæ, podejmowaæ bêdzie
s¹d opiekuñczy. Tym samym uzasadniony jest pogl¹d, ¿e proponowane rozwi¹zanie
nale¿ycie zabezpiecza prawa rodziców dziecka, daj¹c równoczeœnie pracownikom so-
cjalnym mo¿liwoœæ niezw³ocznej ingerencji w tych wszystkich wypadkach, kiedy jest to
niezbêdne z uwagi na najistotniejsze dobra ma³oletniego.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e proponowane, a wy¿ej omówione, zmiany w zakresie ustawo-
dawstwa karnego, wbrew wyra¿onym w oœwiadczeniu senatorskim obawom nie bêd¹
mia³y wp³ywu na sposób i tryb rozpoznawania spraw o przestêpstwo z art. 207 k.k.
Rozwi¹zania te wychodz¹ natomiast naprzeciw oczekiwaniom, jak i rzeczywistym po-
trzebom spo³ecznym, dostarczaj¹c instrumentów bardziej efektywnie oddzia³uj¹cych
na sprawców przestêpstw tego rodzaju, ukierunkowanych na wyeliminowanie czynni-
ków warunkuj¹cych ich powrotnoœæ do przestêpstwa, a tak¿e wzmacniaj¹c stopieñ
ochrony istotnych dóbr jednostki zagro¿onej przestêpczym zachowaniem sprawcy,
w szczególnoœci w wypadkach, gdy jest ni¹ ma³oletni pokrzywdzony.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Sk³adam niniejsze oœwiadczenie w zwi¹zku z wp³ywaj¹cymi do mojego

biura senatorskiego licznymi uwagami podaj¹cymi w w¹tpliwoœæ praktyki
stosowane przez NFZ, polegaj¹ce na odbieraniu pacjentom prawa do otrzy-
mywania przys³uguj¹cych im leków refundowanych, a aptekom odbieraniu
refundacji za wydawane leki.

Obowi¹zkiem Narodowego Funduszu Zdrowia jest pokrywanie kosztów
zakupu niektórych leków sprzedawanych pacjentom w aptekach. W obliczu
rosn¹cych kosztów refundacji NFZ znalaz³ sposób na szukanie oszczêdnoœci
kosztem aptek. Czêst¹ praktyk¹ sta³y siê kontrole sposobu realizacji poje-
dynczych recept w aptekach oraz zbiorczych raportów zawieraj¹cych infor-
macje o receptach realizowanych w aptekach w danej placówce.

Fundusz wychodzi z za³o¿enia, ¿e ka¿da zrealizowana w aptece recepta
musi odpowiadaæ wszelkim wymogom formalnym przewidzianym w rozpo-
rz¹dzeniu ministra zdrowia z 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich.
W razie jakichkolwiek uchybieñ NFZ ¿¹da zwrotu wyp³aconej danej aptece
refundacji. Praktyka wskazuje, ¿e w wypadku mniejszych aptek takie ¿¹da-
nie mo¿e doprowadziæ do likwidacji placówki, tym bardziej ¿e ¿¹dane kwoty
refundacji siêgaj¹ nawet kilkuset tysiêcy z³otych.

Apteki coraz czêœciej odmawiaj¹ realizacji recept na leki refundowane,
odsy³aj¹c chorych ponownie do lekarza w celu poprawy nieznacz¹cych uchy-
bieñ formalnych na receptach lub proponuj¹ sprzeda¿ leku wy³¹cznie za
100% odp³atnoœci¹. Wielu pacjentów godzi siê na to, gdy¿ powrót do przychodni
jest dla nich zbyt uci¹¿liwy.

Aptekom s¹ zabierane refundacje za wydane ubezpieczonym leki z po-
wodu nieznacz¹cych lub ma³o znacz¹cych b³êdów formalnych lekarzy, pod-
czas gdy rozporz¹dzenie w sprawie recept lekarskich w § 26 wyraŸnie
rozdziela zakresy i miejsca kontroli wystawienia i realizacji recept. Aptekom
odbiera siê refundacjê, nie zwracaj¹c najmniejszej uwagi na to, czy ewen-
tualne uchybienia w wystawieniu i realizacji recept mog¹ mieæ wp³yw na
ostateczne otrzymanie leku przez chorego pacjenta.

Rozporz¹dzenie w sprawie recept lekarskich pod wzglêdem prawnym nie
dotyczy ani aptek, ani aptekarzy, a ju¿ w ¿adnym wypadku pacjentów. Po-
nadto rozporz¹dzenie to bardzo dok³adnie okreœla i ró¿nicuje odpowiedzial-
noœæ za recepty, precyzuj¹c zakres i miejsce ich kontroli. Niestety, NFZ
chroni¹c tych, którzy permanentnie niedbale wypisuj¹ recepty, ukierunkowu-
je kontrole tak, by nie eliminowaæ Ÿród³a problemu, czyli b³êdnego wystawia-
nia recept, a jedynie wykorzystywaæ te b³êdy w celu zagarniania pieniêdzy
za leki wydawane ubezpieczonym lub zmuszania ubezpieczonych do rezyg-
nacji z przys³uguj¹cego im prawa do leków refundowanych i kupowania ich
za pe³n¹ odp³atnoœci¹.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem: czy rz¹d
podejmie kroki maj¹ce na celu zlikwidowanie rozbie¿noœci miêdzy przepisa-
mi prawa a praktykami Narodowego Funduszu Zdrowia?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.04.30

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Piotra Kalety, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej

z³o¿onym podczas 30. posiedzenia Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 roku przes³anym
przy piœmie z dnia 7 kwietnia 2009 roku (BPS/DSK-043-1539/09), w sprawie praktyk
stosowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia polegaj¹cych na odbieraniu pacjen-
tom prawa do otrzymywania przys³uguj¹cych im leków refundowanych, a aptekom re-
fundacji za wydane leki – przesy³am uprzejmie informacje w tej sprawie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
ze zm.), Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej,
w tym zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i œrodki pomocnicze. Pro-
dukty lecznicze i wyroby medyczne refundowane przys³uguj¹ œwiadczeniobiorcy na
podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a tak¿e na
podstawie recepty wystawionej przez lekarza niebêd¹cego lekarzem ubezpieczenia
zdrowotnego, je¿eli posiada on prawo wykonywania zawodu oraz zawar³ z oddzia³em
wojewódzkim Funduszu umowê upowa¿niaj¹c¹ go do wystawiania takich recept. Sys-
temem refundacji s¹ objête produkty lecznicze znajduj¹ce siê w wykazach leków refun-
dowanych okreœlanych w drodze rozporz¹dzeñ Ministra Zdrowia. Produkty lecznicze
refundowane nabywaj¹ œwiadczeniobiorcy na podstawie recept w aptekach ogólnodo-
stêpnych, z odp³atnoœci¹ okreœlon¹ w poszczególnych wykazach leków refundowa-
nych.

Sposób i tryb wystawiania recept lekarskich oraz sposób i tryb przeprowadzania
kontroli przez podmiot zobowi¹zany do finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej ze
œrodków publicznych okreœla Minister Zdrowia w drodze rozporz¹dzeñ, zgodnie z upo-
wa¿nieniem art. 45 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.), oraz art. 64 ust. 10 ww. ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekar-
skich (Dz. U. Nr 97, poz. 646), okreœla precyzyjnie, jakie dane s¹ niezbêdne do wysta-
wienia recepty oraz jakie uprawnienia przys³uguj¹ Funduszowi w zwi¹zku z kontrol¹
realizacji recept na refundowane produkty lecznicze i wyroby medyczne, natomiast
przepisy rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie
szczegó³owego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowi¹zany
do finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 274,
poz. 2723) szczegó³owo okreœlaj¹ sposób i tryb przeprowadzania przez Fundusz kon-
troli, udzielania œwiadczeniobiorcom œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Prawid³owo wypisana recepta na leki objête dop³atami ze œrodków publicznych
musi zawieraæ wszystkie wymagane dane okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Zdro-
wia, poniewa¿ tylko na tej podstawie Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje aptece ko-
szty wydania leku. Osoby uprawnione do wystawiania recept powinny znaæ i stosowaæ
siê do obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów, gdy¿ receptê po zrealizowaniu mo¿na
porównaæ do czeku. Lekarz wystawiaj¹c receptê na lek refundowany podejmuje zobo-
wi¹zanie w imieniu p³atnika, tj. Narodowego Funduszu Zdrowia, ¿e za wydany lek ap-
teka otrzyma zwrot kosztów.

Uprawnienia osób wydaj¹cych leki s¹ œciœle okreœlone w kolejnych rozporz¹dze-
niach Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. W przypadku recepty wystawio-
nej niezgodnie z przepisami pacjent mo¿e mieæ problem z jej zrealizowaniem, jednak¿e

30. posiedzenie Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r. 251



œrodki finansowe przeznaczone na dop³aty do leków, s¹ pieniêdzmi publicznymi i z tego
powodu ka¿da recepta musi spe³niaæ okreœlone prawem wymogi.

W œwietle powy¿szych przepisów Fundusz, dzia³aj¹c zgodnie z obowi¹zuj¹cym pra-
wem, mo¿e dochodziæ zwrotu refundacji leków w przypadku realizacji przez aptekê le-
ku na podstawie wadliwie wystawionej recepty.

Odnosz¹c siê do kwestii podniesionych w oœwiadczeniu Pana Senatora, pragnê po-
informowaæ, ¿e Ministerstwo Zdrowia przygotowa³o projekt nowego rozporz¹dzenia Mi-
nistra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, w zwi¹zku z wprowadzeniem nowych
druków recept. Nowe druki recept bêd¹ mia³y szereg zabezpieczeñ (bêd¹ drukowane na
papierze ze znakiem wodnym), które powinny uniemo¿liwiæ ich fa³szowanie. W projek-
cie tym (obecnie na etapie po uzgodnieniach wewnêtrznych), kwestia realizacji recept
wadliwych formalnie, zostanie precyzyjnie jednoznacznie okreœlona. Po uzyskaniu
ostatecznej akceptacji Kierownictwa resortu projekt rozporz¹dzenia zostanie skiero-
wany do konsultacji spo³ecznych i uzgodnieñ zewnêtrznych, a tak¿e zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym prawem, udostêpniony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenia senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie, czy w okresie od 1 stycznia 2008 r.

do 31 grudnia 2008 r. instytucje finansowe kontrolowane przez Skarb Pañ-
stwa lub takie, w których Skarb Pañstwa posiada udzia³y, banki notowane
na gie³dzie oraz inne instytucje finansowe, na przyk³ad OFE, FIZ, FIO, noto-
wane na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie, ulokowa³y œrodki
pieniê¿ne poza granicami kraju na lokatach bankowych, a jeœli tak, to na jaki
czas. Czy w zwi¹zku z takimi dzia³aniami mog³o dojœæ do naruszenia prawa
dewizowego i bankowego oraz naruszenia praw akcjonariatu mniejszoœcio-
wego?

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœnienie, czy w okresie od 1 stycz-

nia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. instytucje finansowe kontrolowane przez
Skarb Pañstwa, OFE, banki notowane na gie³dzie oraz inne instytucje finan-
sowe, na przyk³ad FIZ (fundusze inwestycji zamkniêtych), dokonywa³y po¿y-
czek akcji oraz innych instrumentów notowanych na Gie³dzie Papierów
Wartoœciowych w Warszawie. Czy stwierdzono takie dzia³ania, a jeœli tak, to
jakich instrumentów finansowych one dotyczy³y, jakich instytucji oraz jaki
obejmowa³y zakres?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

OdpowiedŸ
PRZEWODNICZ¥CEGO
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, 11 maja 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Macieja Klimy, z³o¿one podczas

30. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 kwietnia 2009 r. uprzejmie przedstawiam Panu
Marsza³kowi stanowisko uwzglêdniaj¹ce tak¿e uwagi Ministra Skarbu Pañstwa.

Zgodnie z przepisem art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U.
z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 ze zm., dalej: Prawo dewizowe) dokonywanie obrotu dewi-
zowego jest dozwolone, z zastrze¿eniem ograniczeñ okreœlonych w art. 9 i 10 tej usta-
wy, do których, zgodnie przepisem art. 9 pkt 9) Prawa dewizowego nale¿y m.in.
„otwieranie przez rezydentów, zarówno bezpoœrednio, jak i za poœrednictwem innych
podmiotów, rachunków w bankach i oddzia³ach banków, maj¹cych siedziba w krajach
trzecich, z wyj¹tkiem ich otwierania w czasie pobytu w tych krajach, a tak¿e w zwi¹zku
z dzia³alnoœci¹ okreœlon¹ w pkt 4, z zastrze¿eniem nieutrzymywania takich rachunków
d³u¿ej ni¿ 2 miesi¹ce od zakoñczenia pobytu lub dzia³alnoœci”. Jednak¿e na podstawie
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przepisu art. 3 ust. 2 i 3 Prawa dewizowego ograniczeñ okreœlonych w przepisie art. 9
tej ustawy nie stosuje siê do obrotu dewizowego z udzia³em:

� Skarbu Pañstwa, w zakresie, w jakim jest reprezentowany przez ministra w³aœci-
wego do spraw bud¿etu, finansów publicznych i instytucji finansowych lub mini-
stra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa,

� Narodowego Banku Polskiego,
� organu w³adzy publicznej podejmuj¹cego czynnoœci w postêpowaniu karnym, cy-

wilnym lub administracyjnym, w tym zabezpieczaj¹cym lub egzekucyjnym,
� banków lub innych podmiotów maj¹cych siedzibê w kraju, w zakresie dzia³alnoœci

podlegaj¹cej nadzorom: bankowemu, ubezpieczeniowemu, emerytalnemu lub
nad rynkiem kapita³owym, sprawowanym na podstawie odrêbnych przepisów,
prowadzonej przez te podmioty na rachunek w³asny lub rachunek osób trzecich
uprawnionych na podstawie ustawy lub zezwolenia dewizowego do dokonania ob-
rotu dewizowego podlegaj¹cego tym ograniczeniom.

Zgodnie z powy¿szym podmioty podlegaj¹ce nadzorowi sprawowanemu przez Ko-
misjê Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) zwolnione s¹ na przyk³ad z ograniczeñ
zwi¹zanych z zak³adaniem rachunków w obrocie dewizowym, o ile inne przepisy nie
wprowadzaj¹ szczególnych rozwi¹zañ w tym zakresie. Tym samym nie dosz³o do naru-
szenia przepisów Prawa dewizowego. Lokowanie przez banki œrodków pieniê¿nych za
granic¹ nie stanowi równie¿ naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm. dalej: Prawo bankowe) o ile nie
narusza okreœlonych w tej ustawie norm ostro¿noœciowych.

Odnoœnie poszczególnych segmentów rynku finansowego nadzorowanego przez
KNF, z posiadanych przez KNF informacji wynika, i¿:

Na koniec 2008 r. nale¿noœci sektora bankowego od zagranicznego sektora finan-
sowego wynios³y 44,3 mld z³ (co stanowi³o 40,9% ogó³u nale¿noœci od sektora finanso-
wego) i by³y o 23,8% ni¿sze ni¿ na koniec 2007 r. Na lokatach i rachunkach bie¿¹cych
w zagranicznych bankach (nierezydentach) polski sektor bankowy zdeponowa³
35,4 mld z³, o 31,6% mniej ni¿ na koniec 2007 r. (51,7 mld z³).

W zakresie rynku kapita³owego, gdzie równie¿ wystêpuj¹ banki bêd¹ce spó³kami
publicznymi UKNF dokona³ analizy raportów bie¿¹cych i okresowych m.in. banków
pod k¹tem przekazywania do publicznej wiadomoœci informacji o zagranicznych loka-
tach bankowych. Badaniu podlega³y wszystkie banki publiczne, dla których Polska
jest pañstwem macierzystym, gdy¿ z uwagi na brak danych dotycz¹cych udzia³u po-
szczególnych akcjonariuszy mniejszoœciowych, nie mo¿na wykluczyæ udzia³u Skarbu
Pañstwa w ¿adnym z nich.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, reguluj¹cymi wykonywanie obowi¹zków in-
formacyjnych przez spó³ki publiczne, dla których Rzeczpospolita Polska jest pañstwem
macierzystym, informacje dotycz¹ce lokat bankowych, mog¹ byæ przekazane do publicz-
nej wiadomoœci w nastêpuj¹cej formie:

� raportu bie¿¹cego o zawarciu znacz¹cej umowy, w sytuacji gdy wartoœæ przedmio-
tu umowy przekracza 10% kapita³ów w³asnych emitenta lub przychodów ze sprze-
da¿y grupy kapita³owej za ostatnie 4 kwarta³y,

� not do rocznych sprawozdañ finansowych: Przychody z tytu³u odsetek (dane zbior-
cze), Nale¿noœci od banków – Lokaty w innych bankach (dane zbiorcze – banki polskie
i zagraniczne razem) oraz w informacji w Sprawozdaniu z dzia³alnoœci w raportach
rocznych w czêœci dotycz¹cej wspó³pracy z krajowymi i zagranicznymi instytucja-
mi finansowymi,

� informacji w raportach okresowych, je¿eli zawarcie przedmiotowych umów by³o
lub mo¿e byæ czynnikiem maj¹cym znacz¹cy wp³yw na wynik lub dzia³alnoœæ ban-
ku, b¹dŸ stanowi istotny czynnik ryzyka i zagro¿eñ,

� informacji poufnej w rozumieniu przepisu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

Dane bêd¹ce przedmiotem oœwiadczenia pana Senatora Macieja Klimy, nie podle-
ga³y upublicznieniu na podstawie ww. przepisów (których celem jest miêdzy innymi
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ochrona inwestorów – w tym oczywiœcie akcjonariuszy mniejszoœciowych), zatem ¿a-
den z banków, którego papiery wartoœciowe notowane s¹ na Gie³dzie Papierów Warto-
œciowych w Warszawie, nie przekaza³ do publicznej wiadomoœci informacji o zawieraniu
w roku 2008 umów-lokat z bankami zagranicznymi, jak równie¿ o wysokoœci zaanga-
¿owania w lokaty w sposób pozwalaj¹cy na wyodrêbnienie lokat w bankach zagranicz-
nych.

UKNF wys³a³ równie¿ w tej sprawie pismo do 39 towarzystw funduszy inwestycyj-
nych, na które otrzymano do dnia 30 kwietnia 2009 r. odpowiedzi od wszystkich ankie-
towanych. Z nades³anych informacji wynika, ¿e ¿adne z towarzystw funduszy
inwestycyjnych jak równie¿ zarz¹dzane przez nie fundusze nie utrzymywa³y w 2008 r.
œrodków pieniê¿nych na lokatach bankowych poza granicami kraju. Takie samo zapy-
tanie wys³ano do 4 domów i biur maklerskich, które s¹ kontrolowane przez Skarb Pañ-
stwa, w których Skarb Pañstwa posiada udzia³y lub s¹ notowane na Gie³dzie Papierów
Wartoœciowych w Warszawie. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, ¿e ¿aden z powy¿-
szych podmiotów nie lokowa³ w 2008 r. œrodków pieniê¿nych poza granicami kraju.

Pragnê równie¿ podnieœæ, i¿ na podstawie analizy sprawozdañ finansowych zak³a-
dów ubezpieczeñ stwierdzono, ¿e ¿aden z zak³adów ubezpieczeñ z bezpoœrednim lub
poœrednim udzia³em Skarbu Pañstwa oraz notowanych na Gie³dzie Papierów Warto-
œciowych w Warszawie, nie posiada³ – wed³ug stanu na koniec ka¿dego kwarta³u
2008 roku – zagranicznych lokat terminowych w instytucjach finansowych kwarta³u
2008 roku.

Na podstawie dokonanych ustaleñ pragnê tak¿e zauwa¿yæ, ¿e informacje zawarte
w sprawozdaniach finansowych nie wskazuj¹, aby powy¿sze podmioty dokonywa³y po-
¿yczek akcji oraz innych instrumentów notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœcio-
wych w Warszawie.

Zgodnie z posiadan¹ przez UKNF wiedz¹ otwarte fundusze emerytalne nie dokony-
wa³y po¿yczek akcji oraz innych instrumentów notowanych na Gie³dzie Papierów War-
toœciowych w Warszawie.

Z wyrazami szacunku

PRZEWODNICZ¥CY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
Stanis³aw Kluza
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W ilu spó³kach Skarbu Pañstwa, spó³kach z udzia³em Skarbu Pañstwa

i innych instytucjach finansowych nadzorowanych przez Skarb Pañstwa ko-
rzystano z opcji walutowych, na jak¹ sumê zosta³y zawarte umowy, na jaki
okres i jakie straty ponios³y wy¿ej wymienione instytucje z powodu opcji wa-
lutowych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.?

Na jakich zasadach zosta³y zawarte umowy z bankami – ustne, telefonicz-
ne, pisemne – w sprawie opcji walutowych?

Kto podejmowa³ decyzje o zawarciu umów w sprawie opcji walutowych
i z jakimi bankami, czy byli to pracownicy firm, czy zarz¹dy spó³ek?

Czy rady nadzorcze spó³ek wyra¿a³y zgodê na zawarcie takich umów,
czy by³y informowane o zawarciu umów w sprawie opcji walutowych?

Od kiedy Ministerstwo Skarbu Pañstwa monitorowa³o straty zwi¹zane
z opcjami walutowymi? Kiedy podjê³o dzia³ania zapobiegawcze i na czym one
polega³y?

Czy w raportach cz³onków rad nadzorczych oraz informacjach przekazy-
wanych ze strony zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa informowano Minister-
stwo Skarbu Pañstwa o ryzyku zwi¹zanym z zawartymi umowami
w zakresie opcji walutowych oraz narastaj¹cymi stratami finansowymi z tym
zwi¹zanymi?

Czy Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie stwierdzi³o niedope³nienia obo-
wi¹zków s³u¿bowych przez cz³onków zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa,
cz³onków rad nadzorczych spó³ek Skarbu Pañstwa oraz innych instytucji fi-
nansowych z udzia³em przedstawicieli Skarbu Pañstwa w zwi¹zku z zawar-
ciem umów w zakresie opcji walutowych?

Czy Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie stwierdzi³o naruszenia prawa przez
cz³onków zarz¹du spó³ek Skarbu Pañstwa, cz³onków rad nadzorczych spó³ek
Skarbu Pañstwa oraz innych instytucji finansowych z udzia³em przedstawicie-
li Skarbu Pañstwa w zakresie zawarcia umów dotycz¹cych opcji walutowych?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 8.05.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Pana Macieja Klimê pod-

czas 30. posiedzenia Senatu RP uprzejmie informujê co nastêpuje:
W celu uzyskania informacji odnoœnie negatywnych skutków wykorzystania in-

strumentów zabezpieczaj¹cych ryzyko kursowe Minister Skarbu Pañstwa monitoruje
nadzorowane spó³ki od listopada 2008 roku. W tym czasie wielokrotnie weryfikowano
sytuacjê jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa, spó³ek z wiêkszoœciowym udzia³em
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Skarbu Pañstwa oraz wybranych spó³ek, w których Skarb Pañstwa jest akcjonariu-
szem mniejszoœciowym. MSP pozyskuje informacje o transakcjach zabezpieczaj¹cych
zawartych przez spó³ki z udzia³em Skarbu Pañstwa.

Wg danych uzyskanych ze spó³ek, na dzieñ 31.12.2008 r., 33 ponios³y straty na za-
wartych transakcjach zabezpieczaj¹cych na ogóln¹ kwotê ok. 1 mld z³. Poniesione
straty w poszczególnych spó³kach kszta³towa³y siê na poziomie od kilku tysiêcy do kil-
kuset milionów z³otych. Zawierane transakcje dotyczy³y zarówno zabezpieczeñ ryzyk
kursowych, stóp procentowych jak równie¿ cen surowców.

W przypadku niektórych spó³ek, które zawar³y transakcje zabezpieczaj¹ce, pomi-
mo poniesienia strat na koniec 2008 roku, ju¿ na koniec stycznia i w kolejnych mie-
si¹cach 2009 roku odnotowa³y wynik dodatni.

Spó³ki stosuj¹ce transakcje zabezpieczaj¹ce wykorzystywa³y bardzo ró¿norodne
instrumenty finansowe, w tym miêdzy innymi kontrakty terminowe typu forward, ko-
rytarz opcyjny, opcje walutowe put i call, CCRIS, CIRS. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e spó³ki tzw.
surowcowe zawiera³y g³ównie transakcje zabezpieczaj¹ce na ceny surowców. Instytu-
cjami poœrednicz¹cymi by³y zarówno banki krajowe jak i zagraniczne.

Poszczególne transakcje zawierane by³y zarówno w 2008 roku, jak i w latach wczeœ-
niejszych. Najstarsze umowy zawierano nawet od 2000 roku. Zdarza³y siê tak¿e umo-
wy zawierane w latach 2002–2003. W przypadku np. eksporterów zabezpieczanie siê
przed wahaniami kursów walut w drodze stosownych umów z bankami jest uzasadnio-
ne. Wg informacji uzyskanych ze spó³ek (tych, w których udzia³ eksportu w sprzeda¿y
jest znacz¹cy) zwiêkszenie sprzeda¿y (na eksport) w roku 2009 bêdzie jednym z ele-
mentów uzyskania dochodów na pokrycie strat poniesionych na zawartych transak-
cjach zabezpieczaj¹cych. S¹ to wiêc umowy, które wynikaj¹ z normalnego obrotu
gospodarczego.

Umowy zawierane by³y na ró¿ne okresy, od bardzo krótkich a¿ do kilkuletnich. Nie-
które spó³ki zawar³y tzw. d³ugoterminowe umowy ramowe, jednak¿e w ramach tych
umów nie zawiera³y ¿adnych transakcji.

Spó³ki, które ponios³y straty na zawartych transakcjach podejmuj¹ szereg dzia³añ
zmierzaj¹cych do wyeliminowania lub maksymalnego zminimalizowania potencjal-
nych strat finansowych i bilansowych wynikaj¹cych z aktualnie kszta³tuj¹cych siê re-
lacji kursowych, zmian stóp procentowych czy te¿ zmian cen surowców. Podejmowane
dzia³ania, zg³oszone przez spó³ki, to miêdzy innymi:

� renegocjacje umów z bankami (³¹cznie z rozmowami na temat mo¿liwoœci wczeœ-
niejszego zamkniêcia transakcji),

� restrukturyzacja zawartych transakcji, w sytuacji okresowych zmian kursów spó³-
ka zamyka transakcje poprzez rzeczywiste b¹dŸ prognozowane rozliczenia waluty,

� restrukturyzacja opcji walutowych poprzez podzia³ na mniejsze transze i roz³o¿e-
nie ich w czasie,

� nieprzed³u¿anie umów w przypadku ich wygaœniêcia,
� utworzenie procedur postêpowania lub specjalistycznych komórek ds. zarz¹dza-

nia ryzykiem,
� ograniczenie horyzontu wdra¿anych zabezpieczeñ.
W spó³kach, które ponios³y znaczne straty na transakcjach zabezpieczaj¹cych zo-

sta³y wszczête dzia³ania maj¹ce na celu zminimalizowanie poniesionych strat, opraco-
wywane s¹ strategie postêpowania w kontekœcie zawartych umów. S¹ to miêdzy
innymi: zlecenie audytu przez Rady Nadzorcze w zakresie zawieranych transakcji, od-
wo³anie osoby (osób) odpowiedzialnych za zawarcie transakcji lub wyst¹pienie do pro-
kuratury z zawiadomieniem o uzasadnionym podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa.

W przypadku niektórych spó³ek, bie¿¹cy wynik na zrealizowanych instrumentach
pochodnych jest dodatni, istnieje jednak mo¿liwoœæ odnotowania straty memoria³owej
na wdro¿onych, ale jeszcze nierozliczonych transakcjach.

Jednoczeœnie informujê, ¿e pismem z dnia 04.03.2009 r. na podstawie ustawy o ra-
chunkowoœci, przepisów MSR 39 i MSSF 7 oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 24.12.2008 r. w sprawie szczegó³owych zasad uznawania, metod wyceny, zakre-
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su ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych zwróci³em siê z proœ-
b¹ do Zarz¹dów i Rad Nadzorczych nadzorowanych spó³ek o rozszerzenie obowi¹zków
informacyjnych o dane opisuj¹ce skutki zawieranych przez te spó³ki transakcji zabez-
pieczaj¹cych poprzez ich umieszczenie w Informacji dodatkowej Sprawozdania Finan-
sowego jednostki (poczynaj¹c od sprawozdania za 2008 rok).

W piœmie proszê tak¿e o wskazanie, w dokumentach przygotowywanych na ZWZ,
trybu realizacji tego obowi¹zku przez Zarz¹d i Radê Nadzorcz¹ we wspó³pracy z bieg-
³ym rewidentem. Informacje dotycz¹ce skutków transakcji zabezpieczaj¹cych winny
daæ odpowiedŸ na pytanie czy spó³ka w roku obrotowym korzysta³a z instrumentów fi-
nansowych zabezpieczaj¹cych ryzyka: kursowe, stóp procentowych, cen surowców
(np. kontrakty terminowe (forward), transakcje swap, opcje walutowe put lub call).

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e pytanie Pana senatora dotycz¹ce zasad, na
jakich zosta³y zawarte umowy z bankami – ustne, telefoniczne, pisemne – w sprawie
opcji walutowych, dotyczy szczegó³owych danych odnoœnie dwustronnych umów za-
wieranych pomiêdzy bankiem a spó³k¹, co stanowi tajemnicê handlow¹ stron umowy.
W przypadku jej upublicznienia konieczne jest uzyskanie zgody obu stron, szczególnie
ze wzglêdu na fakt, i¿ wiele spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa posiada status spó³ki
publicznej i w zwi¹zku z tym zarówno ich Zarz¹dy jak i akcjonariusze (zgodnie z art.
156 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) zobowi¹zani s¹ do szczególnego
sposobu przekazywania informacji.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o dokonanie przegl¹du przepisów
dotycz¹cych utrzymania czystoœci i porz¹dku z punktu widzenia skutecznego
egzekwowania przestrzegania przez obywateli przepisów ustawowych w tym
zakresie.

Pragnê zwróciæ uwagê zw³aszcza na koniecznoœæ doprecyzowania
zagadnieñ zwi¹zanych ze sprawowaniem przez gminy nadzoru nad realizacj¹
przez w³aœcicieli nieruchomoœci obowi¹zków wynikaj¹cych z art. 5 ustawy
z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
Ustawa ta nakazuje w³aœcicielom nieruchomoœci przy³¹czenie siê do istnie-
j¹cej sieci kanalizacyjnej, czyni¹c wyj¹tek jedynie dla przypadków, w któ-
rych dana nieruchomoœæ wyposa¿ona jest w przydomow¹ oczyszczalniê
œcieków. Mieszkañcy terenów nieskanalizowanych musz¹ z kolei wyposa¿yæ
nieruchomoœæ w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych, spe³niaj¹cy
okreœlone przepisami wymagania.

Ogólna kompetencja do zapewnienia przestrzegania tych przepisów ob-
ci¹¿a samorz¹d lokalny na poziomie gminy. Jednak¿e samorz¹dy lokalne coraz
czêœciej sygnalizuj¹ niemo¿noœæ skutecznego egzekwowania przestrzegania
przez mieszkañców uregulowañ przywo³anej ustawy. Najczêœciej podnoszone
przez samorz¹dy argumenty to: brak odpowiednich przepisów prawnych, nie-
wystarczaj¹ca liczba pracowników.

Z tego wzglêdu konieczna wydaje siê nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach. W opinii samorz¹dów lokalnych szczególnie
istotne jest wprowadzenie przepisów pozwalaj¹cych na skuteczn¹ egzekucjê
obowi¹zków na³o¿onych w ustawie na w³aœcicieli nieruchomoœci, takich miê-
dzy innymi jak:

a) posiadanie aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych i nie-
czystoœci ciek³ych,

b) przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej,
c) wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy lub przydomo-

w¹ oczyszczalniê œcieków, spe³niaj¹ce odpowiednie wymagania,
d) pozbywanie siê nieczystoœci sta³ych i ciek³ych w sposób zgodny z prze-

pisami ustawy i przepisami odrêbnymi.
Skuteczne egzekwowanie wyliczonych przeze mnie obowi¹zków mo¿na

zapewniæ poprzez zmianê trybu stosowania sankcji karnych, tak aby w przy-
padku stwierdzenia przez s³u¿by ochrony œrodowiska naruszeñ mo¿liwe by-
³o wystawienie mandatu karnego ju¿ w trakcie prowadzonej kontroli.

Ponadto nale¿a³oby rozwa¿yæ mo¿liwoœæ wzmocnienia organów ochrony
œrodowiska, na których obecnie ci¹¿y obowi¹zek kontroli przestrzegania usta-
wy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku, to jest wójtów, burmistrzów, prezyden-
tów miast. Zasadne wydaje siê na przyk³ad wyasygnowanie na ten cel
dodatkowych œrodków pieniê¿nych z przeznaczeniem na wsparcie organiza-
cyjne samorz¹dów w realizacji tych zadañ. Za takim rozwi¹zaniem przemawia
równie¿ fakt, ¿e mog³oby to u³atwiæ gminom realizacjê wszystkich kompetencji
z zakresu utrzymania czystoœci i porz¹dku, nie tylko tych dotycz¹cych gospo-
darki œciekowej.

W mojej ocenie wdro¿enie proponowanych rozwi¹zañ przyczyni siê do
utrzymania nale¿ytego porz¹dku i czystoœci w gminach. Opisane przeze mnie
problemy s¹ szczególnie dotkliwe dla gmin posiadaj¹cych tereny o charakte-
rze rekreacyjnym. Wska¿ê dla przyk³adu gminê Turawa, na terenie której
znajduj¹ siê tak zwane jeziora turawskie. Aktualnie w trakcie ka¿dego sezo-
nu turystycznego gmina boryka siê z dzier¿awcami, u¿ytkownikami domków
letniskowych oraz w³aœcicielami posesji zlokalizowanych na obrze¿ach je-
zior, którzy nie przestrzegaj¹ przepisów wspomnianej ustawy oraz lekcewa-
¿¹ czynnoœci kontrolne prowadzone przez s³u¿by gminne. Taki stan rzeczy
powoduje z kolei utrzymuj¹ce siê ju¿ od kilku lat znaczne zanieczyszczenie
wody w tych jeziorach.
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Dlatego te¿ proszê Pana Ministra o podjêcie starañ w celu wprowadzenia
takich rozwi¹zañ prawnych, które pozwol¹ na skuteczne wykonywanie norm
z zakresu utrzymania czystoœci i porz¹dku.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³ane przy piœmie z dnia 7 kwietnia br., znak BPS/DSK-043-

-1541-09, oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Ryszarda Knosalê, podczas
30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 r., w sprawie przepisów ustawy
z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008, z póŸn. zm.), uprzejmie przekazujê poni¿sze wyjaœnienia.

Odnosz¹c siê do problematyki egzekucji przez wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast obowi¹zków na³o¿onych na w³aœcicieli nieruchomoœci ww. ustaw¹, w tym m.in.:

– posiadania aktualnych umów o odbieranie odpadów komunalnych lub opró¿nia-
nie zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoœci ciek³ych,

– przy³¹czenia nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
wyposa¿enie jej w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub przydomow¹ oczy-
szczalniê œcieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w przepisach odrêb-
nych,

– pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych w sposób zgodny
z przepisami ustawy i przepisami odrêbnymi,

pragnê zauwa¿yæ, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy przedmiotowej ustawy przewiduj¹ in-
strumenty prawne, umo¿liwiaj¹ce egzekwowanie realizacji ww. obowi¹zków.

W myœl art. 6 ust. 6 gmina jest obowi¹zana zorganizowaæ odbieranie odpadów ko-
munalnych oraz opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych w przypadku w³aœcicieli nie-
ruchomoœci, którzy nie zawarli stosownych umów. W takich przypadkach wójt,
burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzêdu decyzjê (art. 6 ust. 7), w której ustala:

– obowi¹zek uiszczania op³at za odbieranie odpadów komunalnych lub opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych,

– wysokoœæ op³at wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek op³at, uchwala-
nych przez radê gminy,

– terminy uiszczania op³at,
– sposób i terminy udostêpniania urz¹dzeñ lub zbiorników w celu ich opró¿nienia.
Decyzji powy¿szej nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci i jest wydawana

na okres 1 roku. Ulega ona przed³u¿eniu na kolejny okres, je¿eli w³aœciciel nierucho-
moœci nie przedstawi, na co najmniej 3 miesi¹ce przed up³ywem daty obowi¹zywania
decyzji, umowy, w której termin rozpoczêcia wykonywania us³ugi nie jest póŸniejszy
ni¿ data utraty mocy obowi¹zuj¹cej decyzji.

Zgodnie zaœ z art. 5 ust. 7 wójt (burmistrz lub prezydent miasta) jest uprawniony –
w przypadku stwierdzenia niewykonania obowi¹zku przy³¹czenia nieruchomoœci do
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istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposa¿enia jej w zbiornik bezodp³y-
wowy nieczystoœci ciek³ych lub przydomow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych – do wy-
dania decyzji nakazuj¹cej w³aœcicielowi nieruchomoœci jego wykonanie. W decyzji tej
uprawniony organ powinien wyznaczyæ termin realizacji okreœlonego wy¿ej obowi¹zku,
pod rygorem jego egzekucji. W myœl art. 5 ust. 9 wykonywanie decyzji podlega egzeku-
cji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954).

Nale¿y równie¿ nadmieniæ, ¿e przepisy ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach przewiduj¹ sankcje karne w postaci kary grzywny za brak realizacji obo-
wi¹zków przez w³aœciciela nieruchomoœci. Postêpowanie w tej sprawie odbywa siê zgod-
nie z przepisami Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.

W œwietle powy¿szego, nale¿y stwierdziæ, i¿ gminy posiadaj¹ instrumenty prawne
umo¿liwiaj¹ce egzekwowanie realizacji przez w³aœcicieli nieruchomoœci obowi¹zków
na³o¿onych ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach. Ich skutecznoœæ
uzale¿niona jest jednak¿e od konsekwentnego i pe³nego wykorzystania przys³ugu-
j¹cych gminom uprawnieñ, okreœlonych w ustawie.

Niezale¿nie od powy¿szego, uwa¿am, i¿ dla skuteczniejszego eliminowania opisa-
nych przez Pana Senatora patologii w zakresie pozbywania siê odpadów komunalnych
i nieczystoœci ciek³ych przez w³aœcicieli nieruchomoœci oraz usprawnienia egzekucji
obowi¹zków na³o¿onych na podmioty objête regulacj¹ ustawy o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach wskazana by³aby jej nowelizacja.

W celu poprawy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w ubieg³ym roku Mini-
sterstwo Infrastruktury, Ministerstwo Œrodowiska oraz Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego (jako koordynator dzia³añ zaanga¿owanych resortów) podjê³y wspólne prace
koncepcyjne. Efektem tych prac jest projekt dokumentu rz¹dowego pod tytu³em „Za³o-
¿enia do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czysto-
œci i porz¹dku w gminach oraz niektórych innych ustaw”. Dokument ten, opisuj¹cy
koncepcjê reformy regulacji gospodarki odpadami komunalnymi, w przypadku przyjê-
cia przez Radê Ministrów, zostanie wykorzystany jako podstawa do opracowania pro-
jektu ustawy.

Jak wynika z tytu³u przedmiotowego dokumentu, propozycje w nim zawarte prze-
widuj¹ równie¿ zmiany w ustawie z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z póŸn. zm.). Zgodnie z pro-
jektem „Za³o¿eñ”, wzmocnione zostan¹ uprawnienia kontrolne organów gmin zarówno
w stosunku do w³aœcicieli nieruchomoœci, jak i przedsiêbiorców œwiadcz¹cych okreœlo-
ne us³ugi. Przewiduje siê m.in. wprowadzenie uprawnieñ dla osób upowa¿nionych
przez organy gminy do wejœcia na teren nieruchomoœci celem przeprowadzenia kontroli.

Pragnê zaznaczyæ, ¿e „Za³o¿enia” maj¹ charakter ogólny a ich uszczegó³owienie na-
st¹pi na etapie prac przygotowuj¹cych projekt ustawy. Konkretne rozwi¹zania prawne
zostan¹ dostosowane do ostatecznej koncepcji nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, po przyjêciu przez Radê Ministrów. Zatem wprowadzenie proponowa-
nych w oœwiadczeniu Pana Senatora rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na skuteczniejsz¹ egze-
kucjê obowi¹zków na³o¿onych na obywateli przedmiotow¹ ustaw¹ zostanie rozwa¿one
w toku dalszych prac legislacyjnych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W Telekomunikacji Kolejowej prowadzona jest ci¹g³a redukcja zatrudnie-
nia. Przygotowane przez zarz¹d spó³ki projekty zmian organizacyjnych maj¹
na celu uzasadnienie tych redukcji. Brakuje jednoznacznej koncepcji rozwoju
firmy uwzglêdniaj¹cej realia rynkowe.

Prezentowane przez zarz¹d spó³ki plany zmierzaj¹ do rewolucyjnego
zburzenia istniej¹cych struktur i eksperymentalnego budowania na gruzach
nowej organizacji. Tymczasem w opinii wielu zainteresowanych, i to ¿ywot-
nie zainteresowanych przysz³oœci¹ spó³ki pracowników najni¿szego i œred-
niego szczebla, olbrzymie rezerwy kryj¹ siê w obecnej strukturze, do której
nale¿y jedynie podejœæ z rozs¹dkiem, upraszczaj¹c procedury decyzyjne i de-
leguj¹c czêœæ uprawnieñ w dó³. Wystarczy, ¿e zarz¹d spó³ki przeka¿e zak³a-
dom czêœæ obecnie kurczowo zatrzymywanych kompetencji, aby poprawiæ
efektywnoœæ gospodarowania.

Brak wizji przysz³oœci Telekomunikacji Kolejowej w po³¹czeniu z obiektywny-
mi, niekorzystnymi zmianami na rynku prowadzi do zagro¿enia stabilnoœci
finansowej spó³ki. Zamiast szukaæ lekarstwa usuwaj¹cego zauwa¿one
oznaki choroby, zarz¹d spó³ki, w opinii licznych obserwatorów, zmierza ra-
czej do przygotowania firmy do podzia³u. Kierownictwo przedsiêbiorstwa nie
potrafi przedstawiæ opinii publicznej i œrodowiskom profesjonalnym wizji
przysz³oœci tej firmy. Tymczasem Telekomunikacja Kolejowa jest sukcesorem
sprawnej struktury kolejowej ³¹cznoœci, z d³ug¹ tradycj¹ dobrej pracy i du-
¿ym dorobkiem w zakresie kierowania wielkim organizmem gospodarczym,
jakim by³y nie tak dawno Polskie Koleje Pañstwowe. Zamiast nadawaæ kolej-
no wydzielanym z PKP czêœciom nowe, nowoczesne oblicze, prowadzi siê do
ich redukcji i za³amania. Wœród firm kolejowych, które po wyjœciu z PKP zna-
laz³y siê na równi pochy³ej, jest obecnie równie¿ Telekomunikacja Kolejowa.
Nie mo¿emy siê na to zgodziæ.

Panie Ministrze, proszê o pochylenie siê nad problemem tej spó³ki, wys³u-
chanie ¿ywotnie zainteresowanych jej przysz³oœci¹ œrodowisk kolejarskich,
zbadanie dzia³alnoœci zarz¹du i spowodowanie, aby postêpowanie szefów
firmy skierowaæ na w³aœciwe, nomen omen, tory.

Bardzo proszê o informacjê, jakie kroki pan minister podj¹³ w tej sprawie.

Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
ustosunkowuj¹c siê do oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora, Pana Stanis³awa

Koguta, podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 r., w sprawie re-
dukcji zatrudnienia w Telekomunikacji Kolejowej, przes³anego przy piœmie BPS/DSK-
-043-1542/09 z dnia 7 kwietnia br., uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Stale zmieniaj¹ce siê otoczenie gospodarcze wymusza na ka¿dym podmiocie koniecz-
noœæ ci¹g³ego dostosowywania do regu³ jakie dyktuje rynek. W zwi¹zku z ogranicza-
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niem wydatków na us³ugi telekomunikacyjne przez g³ównego odbiorcê us³ug spó³ki
„Telekomunikacja Kolejowa” sp. z o.o., tj. spó³ki z Grupy PKP oraz w celu osi¹gniêcia
jak najlepszego wyniku finansowego na koniec 2009 r., Zarz¹d Spó³ki podejmuje dzia-
³ania w celu optymalizacji kosztów dzia³alnoœci firmy. Dzia³ania te ukierunkowane s¹,
przede wszystkim, na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów Spó³ki, tj. ludzkich,
technologicznych oraz informatycznych.

Przestarza³e rozwi¹zania technologiczne stosowane przez spó³kê „Telekomunikacja
Kolejowa” sp. z o.o. oraz jej obecna struktura organizacyjna powoduj¹, ¿e Spó³ka nie
jest w stanie sprostaæ konkurencji nie tylko na rynku zewnêtrznym, ale równie¿ na
rynku kolejowym. Spó³ki Grupy PKP, dostosowuj¹c siê do coraz wiêkszych wymagañ
stawianych przez rynek, stale poszukuj¹ nowoczesnych i tanich rozwi¹zañ telekomu-
nikacyjnych, czego najlepszym przyk³adem jest œwiadczenie przez spó³kê „Telekomu-
nikacja Kolejowa” sp. z o.o. us³ug na rzecz spó³ki PKP Polskie Linie Kolejowe SA.
W 2008 r. spó³ka PKP Polskie Linie Kolejowe SA wprowadzi³a nowe zasady wykonywa-
nia obs³ugi technicznej urz¹dzeñ telekomunikacji kolejowej, które spowodowa³y
zmniejszenie o po³owê liczby prac konserwacyjnych, przegl¹dów okresowych oraz
utrzymaniowych wszystkich urz¹dzeñ telekomunikacyjnych. Ponadto, w roku ubieg-
³ym na ca³ej sieci kolejowej wdro¿ono nowy system dyspozytorski, który zast¹pi³
urz¹dzenia pracuj¹ce w technologii analogowej, co spowodowa³o znaczne polepszenie
jakoœci œwiadczonej us³ugi.

Powy¿sze zmiany, niezale¿ne od spó³ki „Telekomunikacja Kolejowa” sp. z o.o.,
wp³ynê³y na znaczne zmniejszenie przez ni¹ stanu zatrudnienia. Ponadto, aktualna sy-
tuacja firmy powoduje koniecznoœæ dalszej redukcji zatrudnienia. Pracownikom, któ-
rzy wyra¿¹ zgodê na rozwi¹zanie umowy o pracê z przyczyn niedotycz¹cych
pracowników za porozumieniem stron, niezale¿nie od odpraw wyp³acanych na podsta-
wie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników (Dz. U. Nr 90,
poz. 844, z póŸn. zm.), Spó³ka zagwarantowa³a odprawy pozaustawowe w wysokoœci
14.000 z³.

Uprzejmie informujê, ¿e nie podzielam obaw wyra¿onych przez Senatora, Pana Sta-
nis³awa Koguta, co do skutków dzia³añ Zarz¹du spó³ki „Telekomunikacja Kolejowa”
sp. z o.o. Podejmowane dzia³ania ukierunkowane s¹ na utrzymanie pozytywnych pro-
gnoz rozwojowych Spó³ki. Plan restrukturyzacyjny Spó³ki przewiduje doprowadzenie
do stopniowej centralizacji procesów decyzyjnych i inwestycyjnych, wspomaganych
przez wdra¿ane systemy informatyczne. Wi¹¿e siê to œciœle z centralizacj¹ obszarów fi-
nansowych i kadrowych firmy. Jednoczeœnie, Zarz¹d spó³ki „Telekomunikacja Kolejo-
wa” sp. z o.o. podejmuje wysi³ki w celu pozyskania nowych kontraktów, które bêd¹
w stanie podnieœæ rentownoœæ prowadzonej dzia³alnoœci. Dodatkowo, w celu efektyw-
niejszego wykorzystania potencja³u pracowników, Zarz¹d spó³ki „Telekomunikacja
Kolejowa” sp. z o.o. podejmuje dzia³ania na rzecz podniesienia kwalifikacji zawodo-
wych oraz polepszenia warunków pracy osób zatrudnionych. W marcu br. rozpoczêty
zosta³ cykl szkoleñ, miedzy innymi, z zakresu nowoczesnych technologii telekomuni-
kacyjnych, technik sprzeda¿y, wykorzystania narzêdzi MS Office i zarz¹dzania projek-
tami, którym objêtych zostanie ³¹cznie 1.800 pracowników Spó³ki.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z pismem, które otrzyma³em od samorz¹dowców powiatu wê-

gorzewskiego, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o ponowne rozwa¿enie
decyzji o likwidacji w Wêgorzewie Wydzia³u Grodzkiego S¹du Rejonowego
w Gi¿ycku. Samorz¹dowcy nie kryj¹ swojego oburzenia w zwi¹zku z t¹ de-
cyzj¹.

Utrzymanie wydzia³u grodzkiego le¿y w dobrze pojêtym interesie miesz-
kañców powiatu wêgorzewskiego. Funkcjonowanie tego¿ wydzia³u w Wêgo-
rzewie jest ze wszech miar uzasadnione. Dotychczasowa lokalizacja
wydzia³u grodzkiego w wielu przypadkach skraca czas dotarcia do s¹du i ob-
ni¿a koszty mieszkañców gmin powiatu wêgorzewskiego. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e wielu uczestników postêpowañ przed s¹dem grodzkim to ludzie ¿yj¹cy na
pograniczu minimum socjalnego. Zmiana siedziby wydzia³u grodzkiego bê-
dzie mia³a równie¿ negatywne konsekwencje dla funkcjonowania Komendy
Powiatowej Policji w Wêgorzewie. Policjanci bêd¹ musieli doje¿d¿aæ do s¹du
w Gi¿ycku, trac¹c ponad godzinê na jeden przejazd. Tym samym bêd¹ mieli
mniej czasu na pracê merytoryczn¹ na rzecz miejscowej ludnoœci. Wydzia³
grodzki odgrywa równie¿ wielk¹ rolê w kszta³towaniu wizerunku s¹downic-
twa wœród naszych mieszkañców, ze szczególnym uwzglêdnieniem dzieci
i m³odzie¿y. Nie mo¿na zapomnieæ te¿ o tym, ¿e tego typu placówka powinna
znajdowaæ siê w ka¿dym powiecie, takie by³y bowiem za³o¿enia reformy
ustrojowej powo³uj¹cej powiaty.

Obecnie w Wêgorzewie trwaj¹ du¿e inwestycje zwi¹zane z instytucjami
w³adzy pañstwowej. Dziêki temu rozwijaj¹ siê placówki Policji, Stra¿y Po¿ar-
nej, Stra¿y Granicznej, wyremontowany zosta³ równie¿ budynek s¹du.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci dopiero niedawno zauwa¿y³o potrzeby wê-
gorzewskiego spo³eczeñstwa w zakresie dostêpu do s¹downictwa i zorganizo-
wa³o s¹d w Wêgorzewie. Przez wiele lat powiat pozbawiony by³ tej bardzo
potrzebnej instytucji. O potrzebie istnienia wydzia³u grodzkiego w Wêgorzewie
niech œwiadczy fakt, ¿e w 2008 r. rozpatrzy³ on 1161 spraw karnych i spraw
o wykroczenia oraz 539 spraw cywilnych.

Wierzê, ¿e przedstawione tu argumenty znajd¹ zrozumienie u Pana Ministra
i bêd¹ podstaw¹ do zweryfikowania pogl¹du w sprawie likwidacji w Wêgorze-
wie Wydzia³u Grodzkiego S¹du Rejonowego w Gi¿ycku.

Z wyrazami uznania
Marek Konopka

OdpowiedŸ

Warszawa, 4.05.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

Zamiejscowego Wydzia³u Grodzkiego S¹du Rejonowego w Gi¿ycku z siedzib¹ w Wêgo-
rzewie z³o¿one podczas 30. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
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2 kwietnia 2009 r., które przekazane zosta³o przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia
7 kwietnia 2009 r. Nr BPS/DSK-043-1543/09 – uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje:

Na wstêpie pragnê podnieœæ, ¿e priorytetowym celem prowadzonych w Minister-
stwie Sprawiedliwoœci prac w zakresie reformy s¹downictwa powszechnego jest zagwa-
rantowanie obywatelom realizacji konstytucyjnego prawa do s¹du, rozumianego jako
rozpatrzenie sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki przez w³aœciwy s¹d.

Realizacji wymienionego wy¿ej zamierzenia s³u¿yæ ma wprowadzenie rozwi¹zañ or-
ganizacyjnych maj¹cych na celu racjonalne wykorzystanie kadry orzeczniczej i admi-
nistracyjnej. Dlatego te¿ rozwa¿ane s¹ ró¿ne warianty uproszczenia i uelastycznienia
struktur organizacyjnych s¹dów powszechnych, w tym jednostek szczebla rejonowego.

W odniesieniu do wydzia³ów grodzkich planowane jest zniesienie niektórych komó-
rek organizacyjnych dzia³aj¹cych w s¹dach rejonowych o obsadzie orzeczniczej od
11 do 20 sêdziów, co wynika z braku potrzeby funkcjonowania dodatkowych wydzia-
³ów poza cywilnym i karnym do rozpoznawania spraw cywilnych, karnych i wykrocze-
niowych. Istnienie wydzia³ów grodzkich w ma³ych s¹dach powoduje rozdrobnienie
struktury organizacyjnej s¹downictwa i to w sytuacji, gdy wydzia³y cywilne i karne
trudno uznaæ za du¿e i wymagaj¹ce podzia³u.

Zaznaczyæ trzeba, ¿e podjêcie decyzji o zniesieniu wydzia³u grodzkiego, czy zamiej-
scowego wydzia³u grodzkiego, poprzedzone jest wnikliw¹ analiz¹ nie tylko liczby eta-
tów w danej jednostce, ale równie¿ obci¹¿enia sêdziów prac¹ orzecznicz¹, oraz
warunków funkcjonowania zwi¹zanych z wielkoœci¹ wp³ywu spraw, struktur¹ lokalnej
spo³ecznoœci i umiejscowieniem geograficznym konkretnej jednostki s¹dowej.

W tym kontekœcie wskazaæ nale¿y, ¿e iloœæ etatów orzeczniczych i administracyj-
nych w danym wydziale, co do zasady, jest pochodn¹ wielkoœci wp³ywu spraw. Dlatego
wyeksponowanie wskaŸnika etatyzacji nie oznacza utraty z pola widzenia innych istot-
nych parametrów niezbêdnych dla oceny celowoœci planowanej reorganizacji.

Po rozwa¿eniu argumentów przedstawionych przez prezesów s¹dów okrêgowych,
Minister Sprawiedliwoœci uzna³, i¿ istotne znaczenie dla oceny mo¿liwoœci i celowoœci
zniesienia zamiejscowych wydzia³ów grodzkich ma aspekt ekonomiczny, zwi¹zany ze
statusem prawnym nieruchomoœci stanowi¹cych siedziby wydzia³ów. W zwi¹zku z tym
podjêto decyzjê o czasowym odst¹pieniu od likwidacji zamiejscowych wydzia³ów grodz-
kich usytuowanych w budynkach bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. Prezesi
s¹dów okrêgowych zostan¹ jednak zobowi¹zani do podjêcia dzia³añ w zakresie zabez-
pieczenia w siedzibach s¹dów rejonowych warunków lokalowych dla przejêcia w przy-
sz³oœci spraw z zamiejscowych wydzia³ów grodzkich.

Reasumuj¹c pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e obecnie nie planuje siê znie-
sienia Zamiejscowego Wydzia³u Grodzkiego S¹du Rejonowego w Gi¿ycku z siedzib¹
w Wêgorzewie. Przygotowany projekt rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci w spra-
wie zniesienia niektórych s¹dów grodzkich oraz zmiany rozporz¹dzenia w sprawie
utworzenia s¹dów grodzkich, którego wejœcie w ¿ycie planowane jest z dniem 1 lipca
2009 r., nie uwzglêdnia zatem likwidacji omawianego Wydzia³u.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki
i innych senatorów

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do pana ministra w nastêpuj¹cej kwestii, gdy¿ do mojego

biura senatorskiego zg³osili siê so³tysi z proœb¹ o interwencjê w takiej spra-
wie.

So³tysi to w ogromnej wiêkszoœci rolnicy ubezpieczeni w KRUS. Czêœæ
z nich prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wiêkszoœæ gmin zleca so³tysom po-
bór podatku rolnego. Z tego tytu³u otrzymuj¹ oni wynagrodzenie w postaci
prowizji od zebranych kwot (inkaso). Odbywa siê to na podstawie uchwa³
gmin. W tym celu gminy zawieraj¹ z so³tysami umowy zlecenia. Zgodnie
z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (DzU z 2007 r.
nr 11 poz. 74 j.t.) zawarcie takich umów jest podstaw¹ do obowi¹zkowego
ubezpieczenia na zasadach ogólnych ZUS. W zwi¹zku z tym wiêkszoœæ urzê-
dów gmin zg³osi³a so³tysów do ubezpieczenia ZUS i odprowadza³a nale¿ne
sk³adki z tytu³u zawartych umów zlecenia. Na skutek tego trac¹ oni prawo do
ubezpieczenia w KRUS na podstawie art. 5a ust. 1 pkt 3 ustawy o ubezpie-
czeniu spo³ecznym rolników (DzU z 2008 r. nr 50 poz. 291 j.t.).

Obecnie sytuacja jest taka, ¿e so³tysi ci mog¹ straciæ prawo do ubezpie-
czenia w KRUS z moc¹ od kilku lat, a niektórzy nawet kilkunastu lat wstecz.
Jednoczeœnie bêd¹ musieli zap³aciæ nale¿ne sk³adki do ZUS za ubieg³e lata
wraz z nale¿nymi odsetkami karnymi (nawet do dziesiêciu lat). Ze wstêpnych
wyliczeñ wynika, ¿e s¹ to ogromne kwoty, przekraczaj¹ce mo¿liwoœci finan-
sowe so³tysów. Dodatkowo osoby, które uzyska³y prawo do rent i emerytur
z tytu³u ubezpieczenia w KRUS, mog¹ je utraciæ. Kolejnym negatywnym skut-
kiem sytuacji jest to, ¿e so³tysi ci przez kolejne trzy lata bêd¹ musieli byæ
ubezpieczeni w ZUS. Fakty te potwierdzaj¹ w rozmowie telefonicznej pracow-
nicy ZUS i KRUS.

S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu z dnia 17 lipca 2008 r., sygn. II UK 348/07,
stoi na stanowisku, ¿e „wykonywanie czynnoœci na podstawie umowy zlece-
nia nie stanowi podstawy do wy³¹czenia z ubezpieczenia spo³ecznego rolni-
ków na podstawie art. 5a ust. 1 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników”.

Prosimy o jednoznaczn¹ odpowiedŸ, gdy¿ pracownicy KRUS i ZUS stoj¹
na stanowisku, ¿e jest to sprawa indywidualna i ka¿dy z rolników w tej sy-
tuacji mo¿e dochodziæ swoich praw przed s¹dem.

1. Czy zawarcie umowy zlecenia z rolnikiem bêd¹cym ubezpieczonym
w KRUS skutkuje wy³¹czeniem go z ubezpieczenia spo³ecznego rolników na
podstawie art. 5a ust. 1 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników?

2. Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ ministerstwo rolnictwa, w sytuacji
gdyby KRUS zacz¹³ nagminnie wyrejestrowywaæ rolników z ubezpieczenia
spo³ecznego rolników (w opisanej sytuacji), a ZUS zacz¹³ dochodziæ swoich
nale¿noœci wraz z odsetkami?

Z powa¿aniem
Marek Konopka
Stanis³aw Jurcewicz
Ma³gorzata Adamczak
Piotr Gruszczyñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.04.30

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 7 kwietnia 2009 r., znak:

BPS/DSK-043-1544/09, dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Marka
Konopkê wspólnie z innymi senatorami podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu
2 kwietnia 2009 r. w sprawie systemu ubezpieczenia spo³ecznego, któremu powinni
podlegaæ so³tysi wykonuj¹cy czynnoœci inkasenta podatku rolnego, przedstawiam na-
stêpuj¹ce wyjaœnienia:

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. Nr 98, poz. 887, z póŸn. zm.), obowi¹zkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym, podlegaj¹, z zastrze¿eniem art. 8 i 9, osoby fizycz-
ne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej s¹ osobami wykonuj¹cymi pracê na
podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o œwiadczenie
us³ug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia
(zleceniobiorcami), oraz osobami z nimi wspó³pracuj¹cymi, z zastrze¿eniem ust. 4.
W zwi¹zku z powy¿szym zawarcie umowy zlecenia co do zasady rodzi obowi¹zek objê-
cia ubezpieczeniem spo³ecznym na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecz-
nych. W œwietle art. 13 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
zleceniobiorcy podlegaj¹ obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym,
chorobowemu i wypadkowemu – od dnia oznaczonego w umowie jako dzieñ rozpoczê-
cia jej wykonywania do dnia rozwi¹zania lub wygaœniêcia tej umowy. Z kolei objêcie ty-
mi ubezpieczeniami stanowi negatywn¹ przes³ankê do podlegania ubezpieczeniu
spo³ecznemu rolników. Wynika to z art. 7 i 16 ustawy dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z póŸn. zm.).

Art. 5a ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, reguluje kwestiê podlegania
ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników przez rolnika lub domownika prowadz¹cego
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub wspó³pracuj¹cego przy prowadzeniu tej dzia³alnoœci. Wy-
konywanie przez so³tysa czynnoœci inkasenta nie stanowi rodzaju dzia³alnoœci gospo-
darczej. Tym samym w sprawie, o której mowa, nie mo¿na oprzeæ siê na przywo³anym
przez Senatora wyroku SN z dnia 17 lipca 2008 r. sygn. akt UK 348/07, którym s¹d ten
rozstrzygn¹³ jedynie, ¿e nie ma podstaw prawnych do kwalifikowania umowy zlecenia
jako umowy o pracê i tym samym wykonywanie czynnoœci na podstawie umowy zlece-
nia nie stanowi podstawy wy³¹czenia z ubezpieczenia spo³ecznego rolników, na pod-
stawie art. 5a ust. 1 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.

Kwestia dotycz¹ca pobierania podatku rolnego jest uregulowana na podstawie art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z póŸn. zm.), zgodnie z którym rada gminy mo¿e zarz¹dzaæ pobór podatku rolnego od
osób fizycznych w drodze inkasa oraz okreœlaæ inkasentów i wysokoœæ wynagrodzenia
za inkaso. Podobne regulacje w sprawie mo¿liwoœci poboru podatków i op³at lokalnych
w drodze inkasa zawarte s¹ w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póŸn. zm.). Zgodnie np. z art. 6
ust. 12 tej ustawy, rada gminy mo¿e zarz¹dzaæ pobór podatku od nieruchomoœci od
osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczaæ inkasentów i okreœlaæ wysokoœæ wy-
nagrodzenia za inkaso.

Z komentarza do art. 6b ustawy o podatku rolnym (L. Etel, S. Presnarowicz, G. Du-
dar, Podatki i op³aty lokalne. Podatek rolny. Podatek leœny. Komentarz, ABC, 2008)
wynika, ¿e uchwa³a rady gminy jest wystarczaj¹c¹ podstaw¹ do na³o¿enia na inkasen-
ta obowi¹zków wynikaj¹cych z art. 9 w zwi¹zku z art. 28 § 4 ustawy – Ordynacja podat-
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kowa. Inkasent jest zobowi¹zany do pobrania podatku i wp³acenia go na w³aœciwy
rachunek. Na mocy uchwa³y rady gminy pomiêdzy gmin¹ a inkasentem nawi¹zuje siê
stosunek administracyjnoprawny. Tak¿e orzecznictwo s¹dowe potwierdza, ¿e uchwa³a
rady gminy stanowi Ÿród³o nawi¹zania stosunku prawnego z so³tysem jako inkasen-
tem. W wyroku z dnia 11 stycznia 2008 r. sygn. akt II FSK 1526/06, dotycz¹cym po-
wierzenia funkcji inkasenta, NSA stwierdzi³, ¿e „Ÿród³em nawi¹zywanego stosunku
prawnego jest w tym wypadku uchwa³a organu stanowi¹cego gminy, a nie bêd¹ca jej
nastêpstwem, maj¹ca czysto „techniczny” charakter, umowa z okreœlon¹ – wyznaczo-
n¹ na inkasenta osob¹”. W wyroku z dnia 6 wrzeœnia 2007 r. sygn. akt FSK 1192/06,
NSA stwierdzi³, ¿e „inkasent jest podmiotem stosunków podatkowoprawnych, wyko-
nuj¹cym zadania z zakresu administracji publicznej. Jest zobowi¹zany do wykonywa-
nia czynnoœci w interesie publicznoprawnym. Obowi¹zek wykonywania funkcji
inkasenta powstaje zawsze i wy³¹cznie na skutek zaistnienia okolicznoœci, z którymi
przepis prawa ³¹czy powstanie takiego obowi¹zku. Tym samym na³o¿enie obowi¹zku
poboru podatku i wp³acenia go we w³aœciwym terminie organowi podatkowemu oraz
sprecyzowanie zakresu tego obowi¹zku nie mo¿e nast¹piæ w drodze umownej”.

W œwietle powy¿szego, uchwa³a rady gminy stanowi konieczny, jak równie¿ wystar-
czaj¹cy akt, na podstawie którego mo¿e byæ powierzona funkcja inkasenta, w tym wy-
p³acenie wynagrodzenia w zwi¹zku z pe³nieniem tej funkcji. W zwi¹zku z tym, ¿e jak
zosta³o wskazane, w przedmiotowej sprawie zawarcie umów cywilnoprawnych doty-
cz¹cych pobierania przez so³tysów podatku rolnego jest niew³aœciwe, nale¿a³oby roz-
wi¹zaæ te umowy, co pozwoli³oby obj¹æ so³tysów rolników pe³ni¹cych funkcje
inkasentów, ubezpieczeniem spo³ecznym rolników w KRUS, je¿eli utracili prawo do
podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników w zwi¹zku z zawieraniem powy¿-
szych umów.

Wyjaœnienia na ten temat zosta³y ju¿ przes³ane do Przewodnicz¹cego Zwi¹zku
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Krajowego Zwi¹zku So³tysów
RP, z proœb¹ o ich upublicznienie, aby nie dochodzi³o do sytuacji, jakie opisuje Pan Se-
nator. Poza tym informacje te zosta³y zamieszczone na stronie internetowej Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Oœwiadczenie dotyczy zmiany warunków zawierania i realizacji umów
na podstawie zarz¹dzenia 17/2009/DSOZ prezesa NFZ z dnia 11 marca
2009 r. w odniesieniu do warunków wyposa¿enia gabinetów fizjoterapeutycz-
nych i rehabilitacyjnych.

Stowarzyszenie Œwiadczeniodawców Fizjoterapii Opolskiej zwróci³o siê
do mnie z proœb¹ o interwencjê w sprawie tego zarz¹dzenia, gdy¿ narzuca
ono producenta niezgodnie z zasadami wolnego rynku. Chodzi o punkt 3,
wiersz 3.5.2, który wprowadza obowi¹zek posiadania aparatu wytwarza-
j¹cego impulsowe pole magnetyczne wielkiej czêstotliwoœci o nazwie w³asnej
„Terapuls”. Wed³ug Stowarzyszenia Œwiadczeniodawców Fizjoterapii Opol-
skiej urz¹dzenie to emituje pole elektromagnetyczne wielkiej czêstotliwoœci,
w systemie impulsowym. Jednoczeœnie na rynku s¹ aparaty do magnetotera-
pii, które równie¿ dzia³aj¹ przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwobrzêko-
wo, wytwarzaj¹c pole magnetyczne niskiej czêstotliwoœci. Aparat o nazwie
„Terapuls”, obligatoryjnie zalecany w zarz¹dzeniu, wytwarza pole magnetycz-
ne, które charakteryzuje siê wysokim promieniowaniem ubocznym i jest ra-
czej wycofywany z ogólnego u¿ycia.

Zwracam siê do Pana Prezesa z proœb¹ o weryfikacjê zarz¹dzenia z dnia
11 marca 2009 r. w czêœci dotycz¹cej wyposa¿enia gabinetów fizjoterapeutycz-
nych i rehabilitacyjnych.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 kwietnia 2009 r.

Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1545/09

dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Norberta Krajczego na 30. posiedze-
niu Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zarz¹dzenia nr 17/2009/DSOZ Preze-
sa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2009 r. zmieniaj¹cego zarz¹dzenie
w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja
lecznicza, uprzejmie proszê przyj¹æ nastêpuj¹ce wyjaœnienie.

W dniu 24 marca br. ukaza³ siê komunikat na stronie internetowej Narodowego
Funduszu Zdrowia z informacj¹, i¿ u¿yte okreœlenie „terapuls” w zarz¹dzeniu zmienia-
j¹cym nale¿y odnosiæ do wszystkich aparatów, które wytwarzaj¹ impulsowe pole elek-
tromagnetyczne wysokiej czêstotliwoœci. Okreœlenie „terapuls” u¿ywane jest po-
wszechnie przez lekarzy i rehabilitantów równie¿ w innym znaczeniu – jako nazwa meto-
dy leczenia polem o wysokiej czêstotliwoœci. Bardzo czêsto na skierowaniach na zabiegi
rehabilitacyjne pojawia siê zlecenie „terapuls”, w rozumieniu rodzaju zabiegu leczni-
czego.
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Wprowadzenie w zarz¹dzeniu 17/2009/DSOZ urz¹dzenia do leczenia polem o wy-
sokiej czêstotliwoœci ma charakter porz¹dkuj¹cy i dotyczy doprecyzowania przepisu
w czêœci 3.4.1 za³¹cznika nr 3 do zarz¹dzenia nr 85/2008/DSOZ, dotycz¹cego wyma-
ganego zakresu wykonywanych zabiegów fizykoterapeutycznych: leczenie zmiennym
polem elektromagnetycznym i magnetycznym. W zarz¹dzeniu nr 85/2008/DSOZ Pre-
zesa NFZ z dnia 15 paŸdziernika 2008 r. wymienione jest œwiadczenie – leczenie impul-
sowym polem elektromagnetycznym wysokiej czêstotliwoœci – kod œwiadczenia
5.11.01.0000037 (za³¹cznik nr 6 do zarz¹dzenia 85/2008/DSOZ stanowi¹cy katalog
zabiegów fizjoterapeutycznych), ale w wymogach nie wymieniono sprzêtu do wykona-
nia tego œwiadczenia, jedynie zosta³ wymieniony zestaw do magnetoterapii – uto¿sa-
miany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapeutyczne z urz¹dzeniem wytwarzaj¹cym
promieniowanie elektromagnetyczne o niskiej czêstotliwoœci. Zmiana polega³a zatem
jedynie na uzupe³nieniu listy wymogów sprzêtowych.

W dniu 15 kwietnia 2009 r. w siedzibie Centrali Funduszu odby³o siê spotkanie
z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii na temat realizacji œwiadczeñ
w zakresie rehabilitacji medycznej. W spotkaniu równie¿ uczestniczy³ Pan Zbigniew
Œliwiñski, Krajowy Konsultant w dziedzinie fizjoterapii.

Podczas spotkania zosta³a zaproponowana przez Polskie Towarzystwo Fizjotera-
peutyczne propozycja odst¹pienia od obligatoryjnego wymogu posiadania urz¹dzenia
do leczenia impulsowym polem elektromagnetycznym wysokiej czêstotliwoœci. Argu-
mentacje przedstawione przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, ¿e ma³e gabinety/za-
k³ady rehabilitacyjne nie bêd¹ mog³y spe³niæ wymogu dotycz¹cego posiadania
w wyposa¿eniu gabinetu urz¹dzenia do leczenia impulsowym polem elektromagnetycz-
nym wysokiej czêstotliwoœci, gdy¿ wymogi stawiane przez sanepid: m.in. du¿y metra¿
pomieszczenia oddalany od instalacji wodnych i gazowych jak równie¿ zasadnoœæ za-
trudnienia dodatkowego pracownika (skrócony czas pracy), sugeruj¹ odst¹pienie od
tego wymogu.

Pragnê jednak podkreœliæ, i¿ leczenie polem elektromagnetycznym wysokiej czêsto-
tliwoœci by³o i jest finansowane przez NFZ, a specjaliœci w dziedzinie rehabilitacji lecz-
niczej nie zwracali siê do NFZ z postulatem dotycz¹cym zaprzestania finansowania tej
metody leczenia przez publicznego p³atnika, jak równie¿ nie podwa¿ali i nie podwa¿aj¹
w oficjalnych pismach do NFZ zasadnoœci stosowania i finansowania metody leczenia
polem elektromagnetycznym wysokiej czêstotliwoœci. Z danych z systemu informatycz-
nego NFZ wynika, i¿ ze stosowanych zabiegów: leczenia polem elektromagnetycznym,
a¿ ok. 19% stanowi¹ zabiegi przy u¿yciu impulsowego pola elektromagnetycznego wy-
sokiej czêstotliwoœci, ok. 2% stanowi diatermia krótkofalowa, mikrofala oraz ok. 79%
leczenie polem o niskiej czêstotliwoœci.

Tab. l. Dane dotycz¹ce liczby wykonywanych zabiegów przy u¿yciu pola elektromagne-
tycznego ró¿nej czêstotliwoœci za lata 2007, 2008, 2009 (styczeñ – luty)

rok 2007 2008
2009

(sty-luty)
suma

Kod produktu
jednostkowego

Leczenie polem
elektromagnetycznym

Lb
wykonanych
produktów

Lb
wykonanych
produktów

Lb
wykonanych
produktów

Nazwa produktu jednostkowego

5.11.01.0000037
Impulsowe pole
elekromagnetyczne wysokiej
czêstotliwoœci

2 347 262 2 327 529 333 341 5 008 132

5.11.01.0000038 Diatermia krótkofalowa, mikrofala 244 810 254 740 39 497 538 447

5.11.01.0000039
Impulsowe pole
elekromagnetyczne niskiej
czêstotliwoœci

9 185 380 10 273 660 1 522 549 20 981 589

suma 11 777 452 12 855 329 1 895 387 26 528 168
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W zwi¹zku z tym, bior¹c pod uwagê argumentacje przedstawione przez Polskie To-
warzystwo Fizjoterapii, Narodowy Fundusz Zdrowia rozwa¿y mo¿liwoœæ odst¹pienia od
tego wymogu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastêpca Prezesa ds. Medycznych
Jacek Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Dochodz¹ do nas, parlamentarzystów, niepokoj¹ce sygna³y, ¿e polska

pediatria stoi nad przepaœci¹! Polskie dzieci maj¹ opiekê pediatryczn¹, bo po-
mocy udzielaj¹ emerytowani pediatrzy. Czy grozi nam pediatryczna zapaœæ?
Polskie Towarzystwo Pediatryczne szacuje, ¿e w Polsce brakuje oko³o czte-
rech tysiêcy specjalistów pediatrii. Œrednia wieku szacowana jest na oko³o
58 lat, tysi¹c sto pracuj¹cych pediatrów to osoby na emeryturze.

Przyjêta ostatnio przez parlament ustawa o zró¿nicowaniu wynagrodzeñ
lekarzy odbywaj¹cych szkolenia specjalistyczne w ramach rezydentury i uzna-
nie pediatrii za specjalnoœæ deficytow¹ daje nadziejê, ¿e mo¿e nast¹piæ po-
prawa, ale efekty bêd¹ dopiero za 5–6 lat. Czy ministerstwo ma pomys³, jak
doraŸnie to poprawiæ, zwiêkszyæ dostêpnoœæ lekarza pediatry?

Odsuniêcie lekarzy pediatrów od podstawowej opieki zdrowotnej, zamy-
kanie oddzia³ów szpitalnych, s³abe finansowanie procedur pediatrycznych
doprowadzi³o do takiej sytuacji, jaka jest obecnie. Polskie Towarzystwo Pe-
diatryczne bije na alarm. Potrzebne s¹ szybkie i skuteczne dzia³ania.

Pani Minister! W imieniu polskich dzieci i lekarzy pediatrów proszê
o szybk¹ reakcjê.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.04.29

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma, przy którym zosta³o przes³ane Oœwiadczenie z³o¿one przez

senatora Waldemara Kraskê na 30. posiedzeniu Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r.,
znak: BPS-DSK-043-1546/09, pragniemy przekazaæ nastêpuj¹ce informacje.

Odnosz¹c siê do kwestii liczby lekarzy pediatrów w Polsce, uprzejmie informujemy,
¿e wed³ug rejestru prowadzonego przez Naczeln¹ Radê Lekarsk¹ (NRL), liczba lekarzy
posiadaj¹cych specjalizacjê w dziedzinie pediatrii wzros³a z 6221 w roku 2002 do 7353
w roku 2008 (stan na dzieñ 30.06.2008 r.), przy czym 2130 osób to lekarze powy¿ej
65 roku ¿ycia. NRL liczbê lekarzy aktywnych zawodowo w ww. dziedzinie okreœla na
6377 (stan na dzieñ 31.10.2008 r.).

Czuwanie nad zabezpieczeniem potrzeb kadrowych w poszczególnych dziedzinach
medycyny nale¿y do zadañ stawianych zarówno przed w³aœciwymi konsultantami kra-
jowymi, jak równie¿ przed konsultantami wojewódzkimi, zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 25 paŸdziernika 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych
i wojewódzkich (Dz. U. Nr 188, poz. 1582, z póŸn. zm.). W opinii konsultanta krajowego
w dziedzinie pediatrii zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych w zakresie opieki pediatrycz-
nej s³u¿y³oby wykszta³cenie w najbli¿szym czasie ok. 500 lekarzy pediatrów oraz zwiêk-
szenie w ci¹gu kolejnych 3–5 lat ich liczby o ok. 2000 specjalistów.
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Ministerstwo Zdrowia staraj¹c siê stymulowaæ wzrost liczby specjalistów we wszyst-
kich dziedzinach medycyny, w tym równie¿ w pediatrii, podejmuje m.in. dzia³ania
maj¹ce na celu zwiêkszanie liczby jednostek szkol¹cych lekarzy oraz udostêpnianych
przez nie miejsc szkoleniowych. Systematyczny wzrost liczby miejsc szkoleniowych
w jednostkach organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji obrazuj¹
ni¿ej przytoczone dane liczbowe. Obecnie, wg stanu na dzieñ 7.04.2009 r. we wszyst-
kich dziedzinach medycyny dostêpne s¹ 33 193 miejsca w 4 590 jednostkach szko-
l¹cych. Dla porównania, w dniu 23.03.2007 r. – 4 264 jednostki dysponowa³y 30 652
miejscami szkoleniowymi.

Uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie pediatrii ma obecnie 215
jednostek posiadaj¹cych 1466 miejsc szkoleniowych (stan na dzieñ 7.04.2009 r.), na-
tomiast dla porównania w marcu 2007 r. liczby te by³y znacz¹co ni¿sze – jedynie 172
jednostki by³y uprawnione do prowadzenia specjalizacji w ww. dziedzinie, dysponuj¹c
1262 miejscami szkoleniowymi.

Ministerstwo Zdrowia uznaje rezydenturê za optymaln¹ formê intensywnego i efek-
tywnego szkolenia specjalizacyjnego, zachêcaj¹c¹ lekarza do podejmowania szkolenia
w okreœlonej dziedzinie i corocznie staramy siê zapewniæ na przyznawanie etatów rezy-
denckich coraz wiêksze œrodki. W 2007 r. w dwóch przeprowadzonych postêpowaniach
kwalifikacyjnych do rozpoczêcia specjalizacji w dziedzinie pediatrii przyznanych zosta-
³o 368 miejsc szkoleniowych, w tym 43 miejsca rezydenckie, natomiast w 2008 r. licz-
ba przyznanych miejsc szkoleniowych w ww. dziedzinie medycyny wynios³a ju¿
znacznie wiêcej, tj. 580, w tym 260 rezydentur.

Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e lekarze, maj¹cy swobodê w podejmowaniu decyzji co
do wyboru kierunku szkolenia specjalizacyjnego, nie wykorzystuj¹ w pe³ni stworzo-
nych im mo¿liwoœci. Przyk³adowo – w ostatnim postêpowaniu kwalifikacyjnym do spe-
cjalizacji, przeprowadzonym w terminie 1–31.03.2009 r., ogó³em w dziedzinie pediatrii
zosta³o udostêpnionych 187 miejsc szkoleniowych, z czego 71 stanowi³y rezydentury.
Z informacji przekazanych z poszczególnych województw wynika jednak, ¿e 33 z tych
rezydentur pozostan¹ niewykorzystane – np. w województwie ma³opolskim z 10 przy-
znanych wykorzystany zosta³ tylko 1 etat rezydencki.

Na zakoñczenie pragnê uprzejmie poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e oprócz wy¿ej
przytoczonych dzia³añ podjêliœmy ponadto starania zmierzaj¹ce do zaliczenia pediatrii
do priorytetowych dziedzin medycyny. Umieszczenie ww. dziedziny w projekcie rozpo-
rz¹dzenia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe zdaniem Minister-
stwa spowoduje znaczne uatrakcyjnienie tej specjalizacji dla lekarzy poprzez
mo¿liwoœæ okreœlenia zasadniczego wynagrodzenia miesiêcznego dla lekarza rezydenta
odbywaj¹cego specjalizacjê w tej dziedzinie na znacznie wy¿szym ni¿ dotychczas pozio-
mie. Planuje siê, ¿e wynagrodzenie to wzroœnie do 125% przeciêtnego miesiêcznego wy-
nagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku za rok 2007
w pierwszych dwóch latach rezydentury oraz 135% po dwóch latach i wyniesie odpo-
wiednio 3602 z³ i 3890 z³.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z licznymi sygna³ami docieraj¹cymi ze œrodowiska handlow-

ców, dotycz¹cymi problemów z interpretacj¹ przepisu ustawy z dnia 26 paŸ-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoho-
lizmowi, uprzejmie proszê o zainteresowanie ministerstwa przedstawionym
poni¿ej tematem i pomoc w rozwi¹zaniu problemu, jaki wynika z brzmienia
art. 11. Chodzi o wnoszenie op³aty za nowe zezwolenia na sprzeda¿ napojów
alkoholowych.

Problem dotyczy sytuacji, kiedy w danym roku kalendarzowym koñczy
siê zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych i osoba wnioskuj¹ca o no-
we zezwolenie dokonuje op³aty za korzystanie z niego. Z informacji, które
uzyska³em z ró¿nych urzêdów miast i gmin na terenie Œl¹ska, wynika, ¿e sto-
suj¹ one w takiej sytuacji zupe³nie ró¿n¹ interpretacjê tego¿ przepisu, a co za
tym idzie handlowcy detaliczni wnioskuj¹cy o nowe zezwolenia, które s¹ pew-
nego rodzaju „kontynuacj¹” (tego rodzaju okreœlenie nie wystêpuje w wymie-
nionym przepisie) poprzednich, p³ac¹ w imiê tych samych przepisów ró¿ne
op³aty, a tym samym nie s¹ równo traktowani.

Jedne urzêdy stosuj¹ zasadê, zgodnie z przedstawion¹ interpretacj¹
PARPA, ¿e przedsiêbiorcy, których poprzednie zezwolenie wygas³o, musz¹
wnosiæ op³atê podstawow¹ podan¹ w ustawie, tak zwany rycza³t, w wysoko-
œci proporcjonalnej do okresu wa¿noœci zezwolenia na dany rok.

Inne urzêdy stosuj¹ zasadê tak zwanej kontynuacji i ¿¹daj¹ od przedsiê-
biorcy, którego zezwolenie wygas³o ze wzglêdu na up³yw terminu jego wa¿-
noœci, wniesienia op³aty za nastêpne zezwolenie na podstawie oœwiadczenia
o wartoœci sprzeda¿y z poprzedniego roku.

Tym samym przedsiêbiorcy w ró¿nych miastach za nawi¹zanie tego sa-
mego stosunku administracyjno-prawnego, wynikaj¹cego z tej samej ustawy
i zwi¹zanego z op³at¹ za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alko-
holowych, ponosz¹ zupe³nie ró¿ne koszty.

Szanowna Pani Minister, uprzejmie proszê o zainteresowanie siê tym te-
matem i ewentualn¹ inicjatywê uszczegó³awiaj¹c¹ przepisy tej ustawy, by
nie nastrêcza³a ona a¿ takich rozbie¿noœci interpretacyjnych i nie by³a powo-
dem braku równoœci pomiêdzy podmiotami, których bezpoœrednio dotyczy.

Z uszanowaniem
Antoni Motyczka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.04.29

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 7 kwietnia 2009 r., znak:

BPS/DSK-043-1547/09, w sprawie poruszonej w oœwiadczeniu Senatora Antoniego
Motyczki, z³o¿onym podczas 30. posiedzenia Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r., a doty-
cz¹cego sposobu naliczania op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alko-
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holowych dla przedsiêbiorców, których dotychczasowe zezwolenia wygas³y wraz
z up³ywem ich wa¿noœci, uprzejmie informujê, i¿ zgodnie z art. 18 ustawy z dnia
26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póŸn. zm., dalej – ustawa), zezwolenie na sprzeda¿
napojów alkoholowych udzielane jest na czas okreœlony w formie decyzji administra-
cyjnej. Oznacza to, ¿e na ten czas, miêdzy organem administracji, a przedsiêbiorc¹ zo-
staje nawi¹zany stosunek administracyjno-prawny. W chwili zaœ wygaœniêcia
omawianego stosunku, ze wzglêdu na up³yw terminu wa¿noœci zezwolenia, ustaj¹
wszelkie wzajemne prawa i obowi¹zki jego stron. Brak zatem podstaw do tego by ¿¹daæ
od przedsiêbiorcy, którego zezwolenie wygas³o ze wzglêdu na up³yw jego wa¿noœci,
wniesienia op³aty za nastêpne zezwolenie (nowy stosunek administracyjno-
-prawny), na podstawie oœwiadczenia o wartoœci sprzeda¿y prowadzonej na podstawie
poprzedniego zezwolenia.

Nale¿y w tym miejscu zwróciæ równie¿ uwagê na problem przerwy w prowadzeniu
omawianej dzia³alnoœci, interpretuj¹c bowiem a contrario przepis art. 111 ust. 3 usta-
wy, nale¿a³oby uznaæ ¿e przedsiêbiorc¹ kontynuuj¹cym dzia³alnoœæ, a zatem zobo-
wi¹zanym do wnoszenia op³aty podwy¿szonej jest ka¿dy przedsiêbiorca, który
kiedykolwiek wczeœniej prowadzi³ dzia³alnoœæ na podstawie zezwolenia. St¹d przyjêcie
rozwi¹zania, zgodnie z którym za przedsiêbiorcê kontynuuj¹cego dzia³alnoœæ, uznaje
siê wy³¹cznie tego który prowadzi³ j¹ w roku poprzednim, nie znajduje prawnego uza-
sadnienia. W zwi¹zku z powy¿szym, op³atê podwy¿szon¹ wnosz¹ wy³¹cznie przedsiê-
biorcy korzystaj¹cy z zezwolenia w trakcie okresu jego wa¿noœci.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana Premiera z oœwiadczeniem senatorskim w sprawie

udzielenia mi wyczerpuj¹cej informacji dotycz¹cej stanu rozwoju spo³eczeñ-
stwa informacyjnego w naszym kraju.

Ostatnie dane, które zosta³y przedstawione w raporcie przygotowanym
przez Œwiatowe Forum Ekonomiczne, pokazuj¹, ¿e pozycja Polski pod wzglê-
dem potencja³u internetowego jest najs³absza w Europie, a co gorsze ostatni
rok przyniós³ spadek o kilka pozycji w dó³.

Proszê o przedstawienie dzia³añ rz¹du i inicjatyw dotycz¹cych koordyna-
cji prac w tym obszarze, etapu przygotowania i wdra¿ania znacz¹cych pro-
jektów wspó³finansowanych z funduszy europejskich. Projekty te bêd¹
realizowane w ramach ró¿nych programów operacyjnych – nie tylko krajo-
wych.

Pragnê tak¿e zauwa¿yæ zdecydowany nacisk w licznych stanowiskach
Komisji Europejskiej dotycz¹cy zwiêkszenia finansowania obszaru zwi¹za-
nego z infrastruktur¹ s³u¿¹c¹ rozwojowi internetu szerokopasmowego. To
w³aœnie stanowisko zwi¹zane jest z przeciwdzia³aniem obecnemu kryzyso-
wi. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e s³uszne i konsekwentne dzia³ania Urzêdu Ko-
munikacji Elektronicznej nie wspierane przez skoordynowane dzia³ania
rz¹du mog¹ trafiæ w przys³owiow¹ pró¿niê.

Bardzo proszê o szybk¹ odpowiedŸ.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 11 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-1548/09),

przekazuj¹ce oœwiadczenie Pana Senatora W³adys³awa Ortyla, z³o¿one na 30. posie-
dzeniu Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 roku, dotycz¹ce stanu rozwoju spo³eczeñstwa
informacyjnego, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie zauwa¿yæ nale¿y, ¿e Global Information Technology Report, sporz¹dzony
przez Œwiatowe Forum Ekonomiczne oraz francusk¹ szko³ê zarz¹dzania i biznesu
INSEAD, opiera siê czêœciowo na nieaktualnych i nieujednoliconych danych doty-
cz¹cych Polski.

W opinii wielu ekspertów zajmuj¹cych siê tym zagadnieniem, procedura badawcza
zastosowana na potrzeby raportu, w tym sposób konstrukcji wskaŸnika syntetycznego
NRI, stanowi¹cego podstawê rankingu, nie spe³nia w³aœciwych kryteriów wiarygodno-
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œci i precyzyjnoœci, niezbêdnych przy tego typu badaniach. Wiele b³êdów i w¹tpliwoœci
natury metodologicznej oraz nieprawid³owoœci zwi¹zanych bezpoœrednio z procesem
pozyskania danych, zosta³o wykazanych w komentarzach og³oszonych przez Urz¹d Ko-
munikacji Elektronicznej i Polsk¹ Izbê Informatyki i Telekomunikacji. Stawiaj¹ one
pod du¿ym znakiem zapytania wartoœæ merytoryczn¹ raportu. Bardzo istotn¹ wad¹ ra-
portu jest tak¿e znaczne wykorzystanie danych pochodz¹cych ze Ÿróde³ nieoficjalnych,
które by³y podstaw¹ do wyliczeñ dla 41 z 68 czynników tworz¹cych razem wskaŸnik
syntetyczny NRI.

Bardziej wiarygodne dane mo¿na natomiast znaleŸæ w raportach autoryzowanych
przez Komisjê Europejsk¹ (np. cyklicznie publikowany Progress Report on the Single
European Electronic Communications Market) oraz w publikacjach G³ównego Urzêdu
Statystycznego.

Jednoczeœnie nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e dystans dziel¹cy Polskê od pañstw bê-
d¹cych liderami w zakresie rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Europie wci¹¿
utrzymuje siê na niekorzystnym dla Polski poziomie. W przypadku wiêkszoœci wskaŸ-
ników Polska znajduje siê zdecydowanie poni¿ej œredniej unijnej, szczególnie niedob-
rze wypadaj¹c w rankingach dotycz¹cych szerokopasmowego dostêpu do Internetu.
W zwi¹zku z negatywnymi skutkami, jakie mog³yby wyst¹piæ w przysz³oœci w wyniku
zaniedbañ w tym zakresie, przyspieszenie budowy spo³eczeñstwa informacyjnego zna-
laz³o wa¿ne miejsce wœród celów Rz¹du.

W dniu 23 grudnia 2008 roku uchwa³¹ Rady Ministrów zosta³a przyjêta Strategia
rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego do roku 2013.

W proces powstawania tego dokumentu zaanga¿owanych zosta³o wiele ró¿nych
œrodowisk spo³ecznych i zawodowych, pozostaj¹cych w krêgu oddzia³ywania proble-
matyki. W trakcie prowadzonej debaty publicznej odby³y siê liczne spotkania konsul-
tacyjne, z przedstawicielami nauki, edukacji, opieki zdrowotnej, instytucji finan-
sowych, bran¿y teleinformatycznej oraz administracji samorz¹dowej. Przeprowadzono
równie¿ badanie sonda¿owe wœród Internautów, ¿eby poznaæ ich oczekiwania i potrzeby.

Obecnie trwaj¹ prace nad implementacj¹ postulatów zawartych w Strategii, polega-
j¹ce na tworzeniu dla poszczególnych celów i linii dzia³añ programów wieloletnich oraz
przygotowaniu konkretnych projektów. W dniu 23 grudnia 2008 roku zarz¹dzeniem
Prezesa Rady Ministrów powo³any zosta³ Miêdzyresortowy Zespó³ ds. Realizacji Progra-
mu „Polska Cyfrowa”. Pierwszym etapem dzia³alnoœci Zespo³u by³o opracowanie ra-
portu, który 31 marca 2009 roku zosta³ przekazany Prezesowi Rady Ministrów. Raport
ten zawiera m.in. rekomendacje zmian legislacyjnych maj¹cych u³atwiæ budowê sieci
szerokopasmowej oraz rozwój us³ug elektronicznych, a tak¿e harmonogram i wskaŸni-
ki oceny realizacji programu. Celem Programu „Polska Cyfrowa” jest upowszechnienie
szerokopasmowego dostêpu do Internetu w Polsce do 2012 roku m.in. poprzez pobu-
dzenie inwestycji w infrastrukturê teleinformatyczn¹, znoszenie barier prawnych, ad-
ministracyjnych i technicznych oraz stworzenie najdogodniejszych warunków dla
efektywnego wykorzystania œrodków unijnych przeznaczonych na ten cel. Uwzglêdnia-
j¹c aktualne priorytety polityki Komisji Europejskiej, Program „Polska Cyfrowa” przy-
wi¹zywaæ bêdzie szczególn¹ wagê do kwestii przeciwdzia³ania wykluczeniu cyfrowemu
na terenach wiejskich i obszarach dotychczas marginalizowanych.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e na realizacjê projektów w zakresie wsparcia rozwoju spo³e-
czeñstwa informacyjnego w Polsce w ramach funduszy strukturalnych Unii Europej-
skiej na lata 2007–2013 zarezerwowano kwotê przekraczaj¹c¹ 4,3 mld euro. Œrodki te
dostêpne bêd¹ w ramach nastêpuj¹cych programów:

� Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, gdzie w ramach Priorytetu 8. Spo-
³eczeñstwo Informacyjne – zwiêkszanie innowacyjnoœci gospodarki (1,42 mld euro)
zaplanowano przeprowadzenie dzia³añ maj¹cych zwi¹zek z inwestycjami w infra-
strukturê teleinformatyczn¹ tj. Dzia³ania 8.3 Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowe-
mu i Dzia³ania 8.4 Zapewnienie dostêpu do Internetu na etapie „ostatniej mili”,

� 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (1,29 mld euro), w ramach których za-
gwarantowano œrodki na budowê infrastruktury spo³eczeñstwa informacyjnego,
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� Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (0,6 mld euro), gdzie w ramach
Priorytetu 2. Infrastruktura sfery B+R, zaplanowano realizacjê Dzia³ania 2.2
Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
oraz 2.3 Inwestycje zwi¹zane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki,

� Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (0,3 mld euro), w ramach Prio-
rytetu 2. Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e zadania zwi¹zane z rozwojem spo³eczeñstwa in-
formacyjnego zosta³y powierzone do realizacji Departamentowi Spo³eczeñstwa Infor-
macyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji, powo³anemu
1 sierpnia 2008 roku. Do g³ównych zadañ Departamentu nale¿¹:

� projektowanie kierunków oraz strategicznych programów rozwoju spo³eczeñstwa
informacyjnego w Polsce;

� koordynowanie realizacji Strategii rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego do roku
2013;

� wspó³praca miêdzynarodowa w zakresie spo³eczeñstwa informacyjnego, w szcze-
gólnoœci udzia³ w kluczowych inicjatywach i programach europejskich oraz
wspó³praca z organami Unii Europejskiej w zakresie spo³eczeñstwa informacyjne-
go;

� realizacja zadañ Instytucji Poœrednicz¹cej I stopnia dla 8 osi priorytetowej Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Spo³eczeñstwo informacyjne –
zwiêkszanie innowacyjnoœci gospodarki”, finansowanego z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Wi¹¿e siê to przede wszystkim z monitorowaniem
i kontrol¹ realizacji projektów wspó³finansowanych z 8 osi priorytetowej Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a tak¿e z dzia³aniami informacyjny-
mi i promocyjnymi w zakresie funduszy strukturalnych.

Organem opiniodawczym i doradczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów
w zakresie rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,
a tak¿e koordynuj¹cym wspó³pracê miêdzy resortami, jest Komitet Rady Ministrów do
Spraw Informatyzacji i £¹cznoœci. W styczniu 2009 roku w ramach Komitetu powo³ano
Zespó³ Zadaniowy ds. Spo³eczeñstwa Informacyjnego. Rolê wiod¹c¹ zwi¹zan¹ z praca-
mi zespo³u powierzono Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Funkcjê Prze-
wodnicz¹cego Zespo³u pe³ni Podsekretarz Stanu w MSWiA Pan Witold Dro¿d¿.
Cz³onkami s¹ zaœ przedstawiciele resortów: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Mini-
sterstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury, oraz
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a tak¿e Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. Do
zakresu prac Zespo³u nale¿¹:

� ocena realizowanych dzia³añ na rzecz budowy spo³eczeñstwa informacyjnego
w Polsce,

� proponowanie nowych inicjatyw oraz konkretnych przedsiêwziêæ, szczególnie po-
siadaj¹cych charakter horyzontalny,

� ocena przedk³adanych do opinii dokumentów analitycznych oraz syntetycznych
dotycz¹cych rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce,

� wyra¿anie opinii na temat kierunków dzia³añ wynikaj¹cych z cz³onkostwa Polski
w Unii Europejskiej w obszarze spo³eczeñstwa informacyjnego.

Dodatkowo, w celu koordynacji polityki wdra¿ania funduszy europejskich w przed-
miotowym zakresie – w czerwcu 2008 roku powo³ana zosta³a Grupa Robocza ds. Spo³e-
czeñstwa Informacyjnego przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia 2007–2013.

Do zadañ Grupy nale¿y:
� monitorowanie wdra¿ania polityki w zakresie spo³eczeñstwa informacyjnego

w przekroju poszczególnych programów operacyjnych realizowanych w ramach
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia,

� badanie efektów wdra¿ania polityki w szczególnoœci poprzez weryfikacjê poziomu
osi¹gania celów w ramach okreœlonych osi priorytetowych i dzia³añ,
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� rozpatrywanie i opiniowanie propozycji zmian dotycz¹cych finansowania poszcze-
gólnych dzia³añ realizowanych w zakresie polityki, w przekroju poszczególnych
programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia,

� rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdañ z postêpu realizacji polityki, w przekro-
ju poszczególnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodo-
wych Strategicznych Ram Odniesienia.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Witold Dro¿d¿
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

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

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana ministra w sprawie udzielenia mi informacji na te-

mat dzia³añ rz¹du i inicjatyw dotycz¹cych ustawy zapewniaj¹cej œwiadcze-
nia pieniê¿ne, i nie tylko, dla osób przymusowo wcielonych do Powszechnej
Organizacji „S³u¿ba Polsce”.

Jak mi wiadomo, do Sejmu by³y kierowane inicjatywy legislacyjne w tej
sprawie, jednak¿e problem nie zosta³ do dzisiejszego dnia rozwi¹zany.

W zwi¹zku z tym pragnê zapytaæ pana ministra, czy w najbli¿szym cza-
sie rz¹d zamierza podj¹æ kroki w sprawie uchwalenia ustawy, która w jakiœ
sposób czyni³aby zadoœæ przymusowo wcielonym do organizacji „S³u¿ba Pol-
sce”. Tym bardziej ¿e dzisiaj w du¿ej mierze s¹ to osoby w podesz³ym ju¿ wie-
ku, ta spo³ecznoœæ z biegiem lat jest coraz mniejsza, a przymusowa ciê¿ka
praca znacz¹co nadszarpnê³a ich zdrowie. Uwa¿am, ¿e zasadne jest podjêcie
dzia³añ legislacyjnych w przedmiotowej sprawie.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 8 maja 2009 r.

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej

Szanowna Pani Minister,
zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 roku o dzia³ach admini-

stracji rz¹dowej (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.), w za³¹czeniu prze-
kazujê – wed³ug w³aœciwoœci – pismo z dnia 7 kwietnia 2009 roku (sygn.
BPS/DSK-043-1549/09), przekazuj¹ce oœwiadczenie Pana Senatora W³adys³awa Or-
tyla, z³o¿one na 30. posiedzeniu Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 roku, dotycz¹ce infor-
macji na temat dzia³añ rz¹du w zakresie zapewnienia œwiadczeñ pieniê¿nych dla osób
przymusowo wcielonych do Powszechnej Organizacji „S³u¿ba Polsce”.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Piotr Stachañczyk
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 5 czerwca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 7 maja 2009 roku, dotycz¹ce z³o¿o-

nego podczas 30. posiedzenia Senatu RP oœwiadczenia senatora W³adys³awa Ortyla,
w sprawie informacji na temat dzia³añ rz¹du w zakresie zapewnienia œwiadczeñ pie-
niê¿nych dla osób przymusowo wcielonych do Powszechnej Organizacji „S³u¿ba Pol-
sce”, uprzejmie informujê:

W dniu 27 marca 2007 r. Rada Ministrów przyjê³a „Za³o¿enia nowelizacji prawa
kombatanckiego”. W „Za³o¿eniach...” dokonano m.in. przegl¹du i oceny postulatów do-
tycz¹cych zadoœæuczynienia za krzywdy doznane w okresie wojny i po wojnie, zg³asza-
nych przez ró¿ne i bardzo liczne grupy spo³eczne (w tym osób wcielonych do
Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce). Na podstawie „Za³o¿eñ...” opracowany zosta³
projekt ustawy o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914–1945,
dzia³aczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji sys-
temów totalitarnych, który zgodnie z „Za³o¿eniami...” nie uwzglêdnia³ szeregu zg³asza-
nych postulatów, w tym tak¿e dotycz¹cych czêœci junaków wcielonych do Powszechnej
Organizacji S³u¿ba Polsce.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Polska, w porównaniu z innymi krajami o podobnych losach,
ma najbardziej rozbudowany katalog ustaw, moc¹ których wyp³acane s¹ œwiadczenia
pieniê¿ne z tytu³u wydarzeñ sprzed ponad pó³wiecza. Jednoczeœnie sytuacja gospodar-
cza kraju jest trudna, z czym wi¹¿e siê koniecznoœæ dokonania ograniczeñ w wydat-
kach z bud¿etu pañstwa. W tej sytuacji bardzo licznie zg³aszane postulaty dotycz¹ce
zadoœæuczynienia za krzywdy doznane w okresie wojny i po wojnie nie s¹ mo¿liwe do
realizacji. Maj¹c to na uwadze Rada Ministrów podjê³a decyzjê o przyznaniu upraw-
nieñ wy³¹cznie rodzinom osób, które ponios³y œmieræ w trakcie wyst¹pieñ wolnoœcio-
wych, maj¹cych miejsce w ³atach 1956–1983 w obronie wolnoœci i godnoœci cz³owieka
oraz praw obywatela.

W dniu 7 maja 2009 r. ustawa o zadoœæuczynieniu rodzinom ofiar wyst¹pieñ wol-
noœciowych w latach 1956–1983 przyjêta zosta³a przez Sejm RP. Ustawê przekazano
do podpisu Prezydentowi RP w dniu 11 maja 2009 r.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e Prezes Rady Ministrów, w uzasadnionych
przypadkach, mo¿e przyznaæ rentê specjaln¹ osobom, które dozna³y szczególnych
krzywd w czasie dzia³añ wojennych i w okresie powojennym, znajduj¹cym siê obecnie
w trudnej sytuacji ¿yciowej.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, uprzejmie informujê, ¿e Minister Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej nie przewiduje podjêcia w najbli¿szym czasie inicjatywy legislacyjnej zmierzaj¹cej
do przyznania dodatkowych uprawnieñ osobom wcielonym do Powszechnej Organiza-
cji S³u¿ba Polsce.

£¹czê wyrazy szacunku

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Owczarka

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jedn¹ z najwa¿niejszych kwestii w polskiej energetyce stanowi wyko-

rzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii. Przyjêty przez Uniê Europejsk¹ cel –
20% energii uzyskiwanej z odnawialnych Ÿróde³ energii – bêdzie bardzo trud-
ny do uzyskania, a wielu s¹dzi, ¿e niemo¿liwy. Dyrektywa przyjêta przez
Parlament Europejski w dniu 18 grudnia 2008 r. nak³ada na pañstwa cz³on-
kowskie obowi¹zek wyraŸnego okreœlenia procedur autoryzacji, certyfikacji
i licencjonowania, a szczególnie planowania przestrzennego oraz uproszcze-
nia procedur.

Z moich kontaktów z inwestorami od tego typu urz¹dzeñ wynika, i¿ w Polsce
w tej dziedzinie dzieje siê bardzo Ÿle.

Sytuacjê zmieni³aby zmiana prawa polegaj¹ca na stworzeniu ustawowe-
go systemu taryf preferencyjnych, na uznaniu odnawialnych Ÿróde³ energii
za inwestycje celu publicznego, na wprowadzaniu w planach zagospodaro-
wania przestrzennego mo¿liwoœci lokalizacji takich urz¹dzeñ, oczywiœcie po
uzyskaniu zgody mieszkañców.

S¹dzê, ¿e z uwagi na du¿¹ wagê omawianych zmian, wskazane jest
wprowadzenie specustawy dotycz¹cej wydawania zezwoleñ na budowê Ÿró-
de³ energii odnawialnej. Dokonanie tych zmian znacznie przyspieszy³oby pro-
ces inwentaryzacyjny w tym zakresie.

Proszê o poinformowanie mnie, czy prowadzone s¹ prace legislacyjne,
które rozwi¹zywa³yby te problemy, i kiedy przyjm¹ one formê konkretnych
ustaw.

Z powa¿aniem
Andrzej Owczarek

OdpowiedŸ

Warszawa, 13 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Owczarka z³o¿one na

30. posiedzeniu Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 roku, przedstawiaj¹ce problem wyko-
rzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w Polsce, uprzejmie przedstawiam stanowisko
w tej sprawie.

Na wstêpie uprzejmie informujê Pana Senatora, i¿ resort infrastruktury dostrzega
istnienie problemu podniesionego w Pana wyst¹pieniu oraz potrzebê przeprowadzenia
dog³êbnej analizy tematu, zmierzaj¹cej do wypracowania jednolitej interpretacji prze-
pisów lub pozwalaj¹cej na okreœlenie ewentualnych kierunków zmian przepisów doty-
cz¹cych inwestycji celu publicznego. Kwestia wykorzystania odnawialnych Ÿróde³
energii stanowi obecnie jeden z kluczowych tematów w ramach dyskusji o racjonaliza-
cji wykorzystania energii i ochrony klimatu. Ponadto przyjêcie przez Parlament Euro-
pejski dyrektywy w sprawie promowania stosowania odnawialnych Ÿróde³ energii,
która ma wejœæ w ¿ycie w 2010 roku, nadaje tematyce elektrowni wiatrowych szczegól-
nej donios³oœci. Kraje cz³onkowskie wspólnoty zobowi¹za³y siê do podjêcia w³aœciwych
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kroków w celu m.in. wyraŸnego okreœlenia i koordynacji obowi¹zków administracyj-
nych organów krajowych, regionalnych i lokalnych w zakresie procedur autoryzacji,
certyfikacji i licencjonowania, w tym planowania przestrzennego, ³¹cznie z przejrzysty-
mi terminami rozpatrywania wniosków dotycz¹cych planowania i budowy oraz usprawnie-
nia i przyspieszenia procedur administracyjnych.

Nieuchronnie zatem temat elektrowni wiatrowych stanie siê jednym z wiod¹cych
tematów w zagospodarowaniu przestrzeni w perspektywie nastêpnych kilkunastu lat.
Nieuchronnoœæ budowy elektrowni wiatrowych stawia wyzwanie ich racjonalnej lokali-
zacji, dlatego publiczne prawo nieruchomoœci powinno wypracowaæ odpowiednie pro-
cedury, które z jednej strony stworz¹ przejrzyst¹ i prost¹ procedurê lokalizacji tych
instalacji, a z drugiej strony stworz¹ podstawy racjonalnej polityki przestrzennej w od-
niesieniu do elektrowni wiatrowych. Dyrektywa zak³ada, i¿ wprowadzenie przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbêdnych do jej wykonania na-
st¹pi w ci¹gu 18 miesiêcy.

W zwi¹zku z rosn¹cym zainteresowaniem przedsiêbiorców budow¹ elektrowni wia-
trowych, pismem z dnia 29 sierpnia 2008 r. znak: BN1j-073-9/08, wyst¹pi³em do Mi-
nistra Gospodarki, z proœb¹ o stanowisko w przedmiotowej sprawie. Jednoczeœnie ze
wzglêdu na wagê problemu zleci³em sporz¹dzenie opinii eksperckiej, dotycz¹cej wyko-
rzystania odnawialnych Ÿróde³ energii.

Ponadto pragnê poinformowaæ, i¿ w resorcie infrastruktury, we wspó³pracy z Mini-
sterstwem Gospodarki, s¹ prowadzone prace zmierzaj¹ce do ustawowego uregulowa-
nia omawianego problemu. Przeprowadzone rozwa¿ania oraz dog³êbna analiza
przedmiotowej problematyki jednoznacznie wykaza³y, ¿e istnieje koniecznoœæ uprosz-
czenia procedur lokalizacji s³u¿¹cych pozyskiwaniu odnawialnych Ÿróde³ energii. Do-
datkowo taki obowi¹zek wynika z powo³anej wy¿ej dyrektywy unijnej, na mocy której
kraje cz³onkowskie zobowi¹za³y siê do zwiêkszenia udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawial-
nych, poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych. Bezwzglêdnym warunkiem skutecznoœci rozwoju odnawialnych
Ÿróde³ energii jest wprowadzenie zmian w obowi¹zuj¹cych przepisach, polegaj¹cych na
wprowadzeniu podstawowych definicji a tak¿e systemu preferencyjnych taryf i ulg.
Przedmiotem rozwa¿añ jest tak¿e kwestia mo¿liwoœci zaliczenia odnawialnych Ÿróde³
energii do inwestycji celu publicznego.

Reasumuj¹c powy¿sze pragnê zapewniæ Pana Senatora o tym, ¿e zosta³y podjête
dzia³ania zmierzaj¹ce do wypracowania rozwi¹zañ legislacyjnych dotycz¹cych mo¿li-
woœci wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Olgierd Dziekoñski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Obowi¹zuj¹ce zapisy art. 80 i 90 ustawy o systemie oœwiaty z dnia

7 wrzeœnia 1991 r. (DzU z 2004 r. nr 256, z póŸn. zm.) okreœlaj¹ udzielanie
z bud¿etu miasta dotacji dla jednostek oœwiatowo-wychowawczych, które
nie s¹ zaliczane do sektora finansów publicznych. Miasto podczas realizacji
zadañ oœwiatowych czyni starania o pozyskanie dodatkowych œrodków miê-
dzy innymi z rezerw subwencji, dotacji celowych na dofinansowanie progra-
mów rz¹dowych, funduszy celowych, bud¿etu Unii Europejskiej. Realizacja
zadañ z wykorzystaniem dodatkowych œrodków wymaga równie¿ zaanga-
¿owania pokaŸnych kwot w³asnych z bud¿etu miasta, które przeznacza siê
tak¿e przy realizacji zadañ fakultatywnych. To powoduje zwiêkszenie wy-
datków miasta w zakresie realizacji zadañ oœwiatowych, a w konsekwencji
zwiêkszane s¹ dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkó³
i placówek, które nie podejmuj¹ siê realizacji dodatkowych zadañ.

W zwi¹zku z przedstawionym wy¿ej problemem zwracam siê z proœb¹
o ustosunkowanie siê do mo¿liwoœci wprowadzenia zmiany legislacyjnej
w ustawie o systemie oœwiaty. Wi¹za³aby siê ona z wprowadzeniem dodat-
kowego zapisu, pktu 18, do art. 3 tej¿e ustawy, okreœlaj¹cego pojêcie wydat-
ków bie¿¹cych, w nastêpuj¹cym brzmieniu: „18) wydatkach bie¿¹cych –
nale¿y przez to rozumieæ wydatki ponoszone na bie¿¹ce utrzymanie przed-
szkola, szko³y i placówki publicznej, z wy³¹czeniem wydatków na remonty
tych jednostek oraz na realizacjê zadañ finansowanych lub wspó³finansowa-
nych z dotacji celowych, ze œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych,
z bud¿etu Unii Europejskiej oraz œrodków w³asnych jednostek samorz¹du te-
rytorialnego na realizacjê ponadstandardowych programów”.

Zdefiniowanie „wydatków bie¿¹cych” w ustawie o systemie oœwiaty po-
zwoli na w³aœciwe ustalanie faktycznie ponoszonych œrednich kosztów utrzy-
mania placówek opiekuñczo-wychowawczych. Spowoduje to równoczeœnie
finansowanie tych placówek ze œrodków miasta proporcjonalne do realizowa-
nych zadañ.

Z powa¿aniem
Andrzej Person

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.04.14

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Persona (BPS/DSK-043-

-1551/09) z³o¿onego podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia br., uprzej-
mie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji i wyjaœnieñ.

Dotowanie szkó³ i placówek oœwiatowych prowadzonych przez inne podmioty ni¿
jednostki samorz¹du terytorialnego reguluj¹ przepisy ustawy o systemie oœwiaty.
Artyku³ 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r.
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Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) zawiera upowa¿nienie dla organu stanowi¹cego jedno-
stki samorz¹du terytorialnego do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji. Kwe-
stia wysokoœci dotacji nie mo¿e byæ przedmiotem negocjacji pomiêdzy jednostk¹
samorz¹du terytorialnego a placówk¹, której dotacja ma byæ przyznana. Organ udzie-
laj¹cy dotacji zajmuje w stosunku do podmiotu uprawnionego do dotacji pozycjê pod-
miotu dzia³aj¹cego z mocy zwierzchniej, co wyklucza istnienie miêdzy stronami
stosunku cywilnoprawnego. W art. 80 ust. 3 ww. ustawy wskazuje siê na zale¿noœæ
wysokoœci dotacji od „wydatków bie¿¹cych” ponoszonych w przeliczeniu na jednego u-
cznia w szkole publicznej danego typu i rodzaju szko³y, prowadzonej przez jednostkê
samorz¹du terytorialnego.

Ustawa o systemie oœwiaty nie stanowi odrêbnej definicji okreœlenia „wydatków
bie¿¹cych”, którym siê pos³uguje. Dlatego te¿ dokonuj¹c definicji tego okreœlenia nale-
¿y przyj¹æ, ¿e zakres tego pojêcia okreœlaj¹ przepisy ogólne, tj. przepisy ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póŸn. zm.).
W art. 106 ust. 4 ww. ustawy o finansach publicznych jest zawarta definicja „wydatku
bie¿¹cego”. Przepis ten okreœla, i¿ wydatki bie¿¹ce jednostek bud¿etowych obejmuj¹:

– wynagrodzenia i uposa¿enia osób zatrudnionych w pañstwowych jednostkach
bud¿etowych oraz sk³adki naliczane od tych wynagrodzeñ i uposa¿eñ;

– zakupy towarów i us³ug;
– koszty utrzymania oraz inne wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem jednostek

bud¿etowych i realizacj¹ ich statutowych zadañ;
– koszty zadañ zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finan-

sów publicznych, z wy³¹czeniem fundacji i stowarzyszeñ.
Zgodnie z art. 165a ust. 6 ww. ustawy przez wydatki bie¿¹ce bud¿etu jednostki sa-

morz¹du terytorialnego rozumie siê wydatki bud¿etowe niebêd¹ce wydatkami maj¹t-
kowymi. W art. 165 ust. 5 ustawy zosta³y enumeratywnie wymienione wydatki
maj¹tkowe:

– inwestycje (zakupy inwestycyjne);
– zakup i objêcie akcji;
– wniesienie wk³adów do spó³ek prawa handlowego.
Zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 2a tej ustawy uchwa³a bud¿etowa jednostki samo-

rz¹du terytorialnego okreœla wydatki w podziale na dzia³y i rozdzia³y klasyfikacji wy-
datków z wyodrêbnieniem wydatków bie¿¹cych, w tym w szczególnoœci:

– wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ,
– dotacji,
– wydatków na obs³ugê d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego.
Za³¹cznik Nr 4 do rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r.

w sprawie szczegó³owej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, z póŸn.
zm.) okreœla rodzaje wydatków bie¿¹cych jednostek bud¿etowych. W zwi¹zku z powy¿-
szym organ dotuj¹cy dla potrzeb wyliczenia wysokoœci dotacji powinien kierowaæ siê
definicj¹ wydatków bie¿¹cych okreœlon¹ w ww. przepisach.

Nale¿y te¿ zaznaczyæ, ¿e u¿ycie w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oœwiaty okreœle-
nia „wydatki przewidziane” oznacza, ¿e w podstawie obliczania dotacji nale¿y uwzglêd-
niæ poziom wydatków na rok, w którym udzielana bêdzie dotacja. Organy udzielaj¹ce
dotacji w uchwa³ach przy okreœlaniu trybu udzielania i rozliczania dotacji, powinny
wskazaæ na koniecznoœæ przekazania przez organ prowadz¹cy palcówkê oœwiatow¹
w okreœlonym terminie comiesiêcznej informacji odnoœnie faktycznej liczby ucz-
niów/wychowanków, a nie planowanej.

Minister Edukacji Narodowej nie posiada kompetencji do opiniowania i zajmowa-
nia stanowiska w zakresie decyzji podejmowanych przez jednostki samorz¹du teryto-
rialnego w zakresie sposobu rozliczania dotacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie
sprawuje nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jednostek samorz¹du terytorialnego oraz podmio-
tów – osób fizycznych oraz osób prawnych innych ni¿ jednostki samorz¹du terytorial-
nego prowadz¹cych szko³y i placówki oœwiatowe i otrzymuj¹cych dotacje z bud¿etów
samorz¹dów. Z ramienia Pañstwa kontrolê nad dzia³alnoœci¹ jednostek samorz¹du te-
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rytorialnego z punktu widzenia legalnoœci sprawuje w³aœciwy wojewoda, a w zakresie
gospodarki finansowej – regionalne izby obrachunkowe.

Przedstawiaj¹c powy¿sze informacje i wyjaœnienia Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej uprzejmie informuje, ¿e rozwa¿y celowoœæ umieszczenia przy okazji nastêpnej no-
welizacji ustawy o systemie oœwiaty zapisów dotycz¹cych wy³¹czenia z „wydatków
bie¿¹cych” wydatków na realizacjê zadañ finansowanych lub wspó³finansowanych
z dotacji celowych, ze œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych, z bud¿etu Unii
Europejskiej na realizacjê ponadstandardowych programów.

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew Marciniak
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator okrêgu kujawsko-pomorskiego jestem zobowi¹zany do przed-

stawienia stanowiska Rady Programowej Polskiego Radia Pomorza i Kujaw SA
w Bydgoszczy, dotycz¹cego zmian proponowanych w projekcie nowej ustawy
medialnej. Stanowisko to jest zgodne ze stanowiskami innych rozg³oœni regio-
nalnych.

W opinii cz³onków rady likwidacja rad programowych regionalnych spó-
³ek radiowych i telewizyjnych bêdzie prowadziæ do zaniechania kontroli spo-
³ecznoœci lokalnych w zakresie realizacji przez radiofoniê i telewizjê zadañ
okreœlonych w art. 3 projektu ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie
us³ug medialnych. Cz³onkowie rady uwa¿aj¹, ¿e proponowana w projekcie
ustawy jedna, scentralizowana rada programowa, nie znaj¹c specyfiki regio-
nu, nie bêdzie w stanie rzetelnie oceniæ programów regionalnych nadawców
publicznych.

Nieuwzglêdnienie w nowym projekcie ustawy medialnej rad programo-
wych w regionalnych spó³kach Polskiego Radia i Telewizji Polskiej k³óci siê
z ide¹ samorz¹dnoœci i pañstwa obywatelskiego oraz z demokratycznymi
zdobyczami po roku 1989. Dorobek i doœwiadczenie regionalnych rad progra-
mowych odgrywaj¹ du¿¹ rolê kulturotwórcz¹, naukow¹, spo³eczn¹ i gospo-
darcz¹ w budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego i kultury demokra-
tycznej uwzglêdniaj¹cej tradycje kultury regionu. W³aœnie tej roli zdaj¹ siê nie
widzieæ autorzy projektu.

Œrodowiska regionalnych rozg³oœni radiowych i telewizyjnych wyra¿aj¹
obawy, ¿e proponowana w projekcie ustawy o zadaniach publicznych w dzie-
dzinie us³ug medialnych piêtnastoosobowa rada programowa nie bêdzie
w stanie realizowaæ zadañ realizowanych przez obecnie istniej¹ce rady pro-
gramowe w publicznych mediach regionalnych.

Z powa¿aniem
Andrzej Person

OdpowiedŸ

Warszawa, 26 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Persona z³o¿one podczas

30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 r., (sygn. BPS/DSK-043-1552/09)
uprzejmie przekazujê stosowne informacje.

Z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 18 czerwca 2008 r. powo-
³any zosta³ zespó³ ekspertów pod kierownictwem prof. Tadeusza Kowalskiego, który
przygotowa³ projekt ca³oœciowych rozwi¹zañ dotycz¹cych mediów publicznych, w tym
rozwi¹zañ dotycz¹cych sposobu ich finansowania, które mog³oby zapewniaæ wype³nia-
nie misji publicznej przez media publiczne. Propozycje przygotowane przez zespó³ eks-
pertów przewidywa³y wprowadzenie licencji programowych, a tak¿e wyodrêbnienie
oddzia³ów Telewizji Polskiej SA.
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Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ na pocz¹tku 2009 r. przez grupê pos³ów
z klubów parlamentarnych Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego
i Lewicy przygotowany zosta³ projekt ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie me-
diów audiowizualnych, która zmodyfikuje zasady finansowania realizacji misji publicz-
nej w dziedzinie mediów audiowizualnych, a tak¿e powo³a do ¿ycia spó³ki regionalnej
telewizji publicznej. Przedmiotowy projekt nie by³ bezpoœredni¹ kontynuacj¹ za³o¿eñ
przygotowanych dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, porusza³ jednak
czêœæ zawartych w nim kwestii. Ww. projekt by³ przedmiotem prac Sejmu RP, w wyni-
ku których w dniu 21 maja br. uchwalono ww. ustawê.

Uprzejmie informujê, i¿ przyjête w ustawie rozwi¹zania wynika³y z poselskiego pro-
jektu ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie mediów audiowizualnych. Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje wy³¹cznie uzasadnieniem
przedstawionym przez wnioskodawców przedmiotowego projektu.

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

Z powa¿aniem

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Janusza Rachonia

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall
oraz do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowne Panie Minister!
Egzamin maturalny, potocznie zwany matur¹ pañstwow¹, którego za-

wsze by³em gor¹cym zwolennikiem, jest swego rodzaju przepustk¹ do podjê-
cia studiów wy¿szych w naszym kraju. Egzamin ten, zgodnie z za³o¿eniami
reformy, jest po³¹czeniem egzaminu koñcowego w szko³ach ponadgimnazjal-
nych z egzaminem wstêpnym w procesie rekrutacji na uczelniach wy¿szych.
Upraszczaj¹c problem, mo¿na powiedzieæ, ¿e o przyjêciu na studia wy¿sze co
do zasady decyduje tzw. konkurs œwiadectw.

W zwi¹zku z otwarciem granic i faktem, ¿e znaczna liczba obywateli pra-
cuje lub mieszka poza granicami kraju, do mojego biura senatorskiego zg³a-
sza siê z roku na rok coraz wiêksza liczba naszych obywateli, chc¹cych
studiowaæ w Polsce a legitymuj¹cych siê egzaminem maturalnym (koñcowym
egzaminem szko³y œredniej) zdanym w innym kraju ni¿ Polska.

Zwracam siê do Pañ Minister z kilkoma podstawowymi pytaniami:
1. Czy mamy ustawowo uregulowany system uznawalnoœci œwiadectw

maturalnych (koñcowych egzaminów szko³y œredniej) uzyskanych w syste-
mach edukacji ponadgimnazjalnej innych ni¿ krajowy?

2. Jakie s¹ procedury zwi¹zane z uznawalnoœci¹ œwiadectw, o których
mowa?

3. Czy mamy jednolity system przeliczania ocen z obcego œwiadectwa
maturalnego na oceny odpowiadaj¹ce warunkom œwiadectwa maturalnego
uzyskanego w Polsce?

4. Czy polskie placówki dyplomatyczne posiadaj¹ kompletne informacje
dotycz¹ce poruszanego problemu?

Z wyrazami szacunku
Janusz Rachoñ

OdpowiedŸ
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 2009.04.20

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane pismem BPS/DSK-043-1553/09 z dnia 7 kwietnia

2009 roku oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Janusza Rachonia w sprawie
uznawalnoœci œwiadectw maturalnych, uprzejmie wyjaœniam, ¿e kwestie nostryfikacji
œwiadectw szkolnych i œwiadectw maturalnych reguluje rozporz¹dzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji œwia-
dectw szkolnych i œwiadectw maturalnych uzyskanych za granic¹ (Dz. U.
z 2006 r. Nr 63, poz. 443). Nostryfikacji œwiadectw szkolnych uzyskanych za granic¹
dokonuje kurator oœwiaty, w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania osoby ubie-
gaj¹cej siê o nostryfikacjê, a w przypadku braku takiego miejsca – kurator oœwiaty w³a-
œciwy ze wzglêdu na siedzibê instytucji, w której osoba zamierza z³o¿yæ œwiadectwo
uzyskane za granic¹.
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Zgodnie z zapisem § 14 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia, osoba ubiegaj¹ca siê o nostryfi-
kacjê œwiadectwa uzyskanego za granic¹ sk³ada wniosek o przeprowadzenie nostryfi-
kacji wraz z orygina³em œwiadectwa albo jego duplikatem zalegalizowanym przez
konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzêduj¹cego w pañstwie, w którym zosta³ wydany
dokument oraz oœwiadczeniem, ¿e œwiadectwo to nie stanowi³o dotychczas przedmiotu
postêpowania nostryfikacyjnego w Polsce.

Je¿eli instytucja, która wyda³a œwiadectwo za granic¹, dzia³a w systemie edukacji
innego pañstwa ni¿ to, na którego terytorium prowadzone by³o kszta³cenie, osoba
ubiegaj¹ca siê o nostryfikacjê sk³ada orygina³ œwiadectwa albo jego duplikat, o których
mowa w § 14 ust. 1, zalegalizowane przez:

1) konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzêduj¹cego w pañstwie, w którym dzia³a
szko³a, albo

2) konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzêduj¹cego w pañstwie, w którego systemie
edukacji dzia³a szko³a, albo

3) akredytowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplo-
matyczne lub urz¹d konsularny pañstwa, w którego systemie edukacji dzia³a
szko³a, lub akredytowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciel-
stwo dyplomatyczne lub urz¹d konsularny pañstwa, w którym prowadzone by³o
kszta³cenie (§ 14 ust. 2).

Je¿eli œwiadectwo uzyskane za granic¹ zosta³o wydane przez instytucjê dzia³aj¹c¹
w systemie edukacji pañstwa bêd¹cego stron¹ Konwencji znosz¹cej wymóg legalizacji
zagranicznych dokumentów, sporz¹dzonej w Hadze dnia 5 paŸdziernika 1961 r. (Dz. U.
z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939), osoba ubiegaj¹ca siê o nostryfikacjê œwiadectwa uzys-
kanego za granic¹ wraz z wnioskiem, sk³ada orygina³ œwiadectwa albo jego duplikat,
albo kopiê potwierdzon¹ notarialnie za zgodnoœæ z orygina³em, z umieszczon¹ na do-
kumencie albo do³¹czon¹ apostille.

Je¿eli na œwiadectwie uzyskanym za granic¹ brak jest adnotacji stwierdzaj¹cej
uprawnienie do ubiegania siê o przyjêcie na studia wy¿sze do ka¿dego typu szkó³ wy¿-
szych w pañstwie, w którego systemie edukacji dzia³a instytucja wydaj¹ca œwiadectwo,
wówczas do wniosku o przeprowadzenie nostryfikacji nale¿y do³¹czyæ potwierdzenie
tego uprawnienia wydane przez:

1) w³adze oœwiatowe pañstwa, w którego systemie edukacji wydano œwiadectwo,
albo

2) akredytowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplo-
matyczne lub urz¹d konsularny pañstwa, w którego systemie edukacji wydano
œwiadectwo, albo

3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzêduj¹cego w pañstwie, w którego systemie
edukacji wydano œwiadectwo.

W zwi¹zku z sygnalizowaniem przez kuratoria oœwiaty oraz osoby prywatne proble-
mów dotycz¹cych przeliczania okresów trwania nauki w szko³ach pañstw cz³onkow-
skich Unii Europejskiej, funkcjonowaniem w obrocie prawnym ró¿nych form
zagranicznych œwiadectw, rosn¹cej mobilnoœci uczniów w krajach cz³onkowskich Unii
Europejskiej, problemami z interpretacj¹ przepisów rozporz¹dzenia podjêto prace nad
nowelizacj¹ ww. przepisów.

Zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowa-
nia uczniów do szkó³ publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkó³ do
innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z póŸn. zm.) do klasy programowo wy¿szej
(na semestr programowo wy¿szy) w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole po-
nadgimnazjalnej przyjmuje siê ucznia na podstawie:

1) œwiadectwa ukoñczenia klasy programowo ni¿szej (wpisu w indeksie potwierdza-
j¹cego ukoñczenie semestru programowo ni¿szego) w szkole publicznej lub szkole
niepublicznej o uprawnieniach szko³y publicznej tego samego typu oraz odpisu
arkusza ocen wydanego przez szko³ê, z której uczeñ odszed³;

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych zgodnie
z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promo-
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wania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szko³ach publicznych, w przypadku przyjmowania:
a) do szko³y podstawowej lub gimnazjum ucznia spe³niaj¹cego obowi¹zek szkolny

poza szko³¹, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,
b) do szko³y ponadgimnazjalnej ucznia spe³niaj¹cego obowi¹zek nauki poza szko-

³¹, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,
c) do klasy programowo wy¿szej, ni¿ to wynika z ostatniego œwiadectwa szkolnego

ucznia zmieniaj¹cego typ szko³y albo przedmiot realizowany w zakresie rozsze-
rzonym,

d) do szko³y ponadgimnazjalnej ucznia przechodz¹cego ze szko³y niepublicznej
nieposiadaj¹cej uprawnieñ szko³y publicznej;

3) œwiadectwa (zaœwiadczenia) wydanego przez szko³ê za granic¹ i ostatniego œwiadec-
twa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Ponadto, egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, przeprowa-
dza siê z obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych ujêtych w szkolnym planie nauczania dla
klasy programowo ni¿szej od klasy, do której uczeñ przechodzi, z wyj¹tkiem zajêæ edu-
kacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego (§ 19 ust. 2). Z kolei
ró¿nice programowe z zajêæ edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeñ
przechodzi, s¹ uzupe³niane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadz¹cych
dane zajêcia (§ 19 ust. 3).

Zgodnie z § 22 przedmiotowego rozporz¹dzenia dyrektor szko³y:
1) decyduje o przyjêciu uczniów do wszystkich klas szko³y podstawowej i gimnazjum

oraz do klas programowo wy¿szych (na semestry programowo wy¿sze) szko³y po-
nadgimnazjalnej;

2) decyduje o przyjêciu uczniów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szko³y po-
nadgimnazjalnej, w przypadku gdy:
a) uczeñ powraca z zagranicy,
b) liczba kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) jest mniejsza lub

równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szko³a, i nie powo³ano szkol-
nej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej,

c) kandydat do szko³y lub oddzia³u dwujêzycznego ukoñczy³ klasê wstêpn¹;
3) decyduje o przyjêciu s³uchaczy na semestr pierwszy szko³y ponadgimnazjalnej

dla doros³ych i dotychczasowej szko³y ponadpodstawowej dla doros³ych, w przy-
padku gdy nie powo³ano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, oraz na
semestry programowo wy¿sze tej szko³y.

2. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 dyrektor szko³y przyjmuje uczniów na
podstawie ustaleñ szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej powo³anej w celu
przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych (na semestr pierwszy).

3. Dyrektor szko³y ponadto:
1) w przypadku przeprowadzania dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimna-

zjów, którzy przyst¹pili do egzaminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4, w póŸniej-
szym terminie, og³asza termin dodatkowej rekrutacji, która jest przeprowadzana
po dniu 20 sierpnia ka¿dego roku;

2) przekazuje kuratorowi oœwiaty i organowi prowadz¹cemu szko³ê informacje doty-
cz¹ce rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), a w przypadku niedoko-
nania pe³nego naboru do szko³y – wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a tak¿e
przed³u¿a termin sk³adania dokumentów do szko³y, je¿eli liczba kandydatów jest
mniejsza ni¿ liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szko³a;

3) wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ przydatne informacje znajduj¹ siê na stronie inter-

netowej Ministerstwa Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl/content/view/346/206.

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew Marciniak
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OdpowiedŸ
MINISTRA NAUKI
I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO

Warszawa, 23 kwietnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do stanowiska Pana Senatora Janusza Rachonia dotycz¹cego uzna-

wania œwiadectw ukoñczenia szko³y oraz œwiadectw maturalnych uzyskanych za gra-
nic¹ uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) œwiadectwa ukoñczenia szko³y oraz
œwiadectwa maturalne uzyskane za granic¹ uznaje siê za równowa¿ne œwiadectwom
ukoñczenia odpowiednich szkó³ publicznych i œwiadectwom dojrza³oœci, na zasadach
przewidzianych w umowach miêdzynarodowych. W przypadku braku takich umów –
w drodze nostryfikacji.

Œwiadectwa ukoñczenia szko³y lub œwiadectwa maturalne uzyskane w kraju, z któ-
rym Polska podpisa³a umowê o uznawalnoœci dokumentów o wykszta³ceniu uprawnia-
j¹ do podjêcia kszta³cenia w polskich szko³ach wy¿szych na takich samych zasadach,
jak polskie œwiadectwo dojrza³oœci, o ile spe³niaj¹ warunki okreœlone w ww. umowach.
Obecnie obowi¹zuj¹ w tym zakresie nastêpuj¹ce umowy:

– umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Austrii o ek-
wiwalencji w szkolnictwie wy¿szym, podpisana w Wiedniu dnia 23 stycznia 1995 r.,

– umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Bia³orusi
o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wy¿szym, równowa¿noœci stopni naukowych
i stopni w zakresie sztuki, sporz¹dzona w Warszawie dn. 28 kwietnia 2005 r.,

– umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Czeskiej
o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równowa¿noœci dokumentów o wy-
kszta³ceniu i nadaniu stopni i tytu³ów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republi-
ce Czeskiej, sporz¹dzona w Pradze dnia 16 stycznia 2006 r.,

– umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Francuskiej
o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniaj¹cych do wstêpu na studia wy¿sze,
okresów studiów, dyplomów, tytu³ów i stopni, podpisana w Warszawie dnia 28 maja
2008 r.,

– porozumienie miêdzy Rz¹dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Libijsk¹ Arab-
sk¹ D¿amahirij¹ Ludowo-Socjalistyczn¹ o wzajemnym uznawaniu studiów, œwiadectw,
dyplomów i stopni naukowych, sporz¹dzone w Trypolisie dnia 8 wrzeœnia 1987 r.,

– umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Litewskiej
o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniaj¹cych do podejmowania studiów wy¿-
szych oraz uznawaniu okresów studiów, tytu³ów zawodowych, stopni naukowych i stop-
ni w zakresie sztuki, podpisana w Wilnie dnia 9 marca 2005 r. (M.P. Nr 71, poz. 979),

– umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Rep. S³owackiej
o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równowa¿noœci dokumentów o wy-
kszta³ceniu i nadaniu stopni i tytu³ów uzyskanych w RP i Republice S³owackiej, podpi-
sana 18 lipca 2005 r.,

– umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy
o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykszta³ceniu i równowa¿noœci
stopni, podpisana dnia 11 kwietnia 2005 r.

Œwiadectwa ukoñczenia szko³y oraz œwiadectwa maturalne uzyskane w innych
krajach mog¹ zostaæ uznane za równowa¿ne z ich polskimi odpowiednikami w drodze
nostryfikacji, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 6 kwietnia
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2006 r. w sprawie nostryfikacji œwiadectw szkolnych i œwiadectw maturalnych uzyska-
nych za granic¹ (Dz. U. Nr 63, poz. 443).

Zgodnie z § 9 ww. rozporz¹dzenia, za równowa¿ne z polskim œwiadectwem dojrza³o-
œci mo¿e zostaæ uznane zagraniczne œwiadectwo ukoñczenia szko³y lub œwiadectwo
maturalne, uprawniaj¹ce do ubiegania siê o przyjêcie do szkó³ wy¿szych ka¿dego typu
w kraju, w którego systemie edukacji dzia³a instytucja, która to œwiadectwo wyda³a.

Osoba ubiegaj¹ca siê o nostryfikacjê zagranicznego powinna zwróciæ siê ze stosow-
nym wnioskiem do wojewódzkiego kuratora oœwiaty, w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce
zamieszkania osoby ubiegaj¹cej siê o nostryfikacjê, a w przypadku braku takiego
miejsca – kuratora oœwiaty w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê instytucji, w której dana
osoba chce przed³o¿yæ œwiadectwo. Do wniosku powinien do³¹czyæ nastêpuj¹ce doku-
menty:

– zalegalizowany orygina³ lub duplikat œwiadectwa (je¿eli œwiadectwo zosta³o wyda-
ne przez instytucjê dzia³aj¹c¹ w systemie edukacji pañstwa bêd¹cego stron¹ Konwen-
cji haskiej orygina³ lub kopia notarialnie poœwiadczona œwiadectwa z do³¹czonym
apostille),

– oœwiadczenie, ¿e œwiadectwo nie stanowi³o dotychczas przedmiotu postêpowania
nostryfikacyjnego na terenie Polski,

– je¿eli na œwiadectwie brak adnotacji o tym, ¿e daje ono prawo do ubiegania siê
o przyjêcie na studia wy¿sze do ka¿dego typu szkó³ wy¿szych w pañstwie, w którego sy-
stemie edukacji dzia³a instytucja wydaj¹ca œwiadectwo, do wniosku nale¿y do³¹czyæ
potwierdzenie tego uprawnienia wydanego przez stosowne w³adze,

– t³umaczenie dokumentów wystawionych w jêzyku obcym na jêzyk polski.
Postêpowanie koñczy siê wydaniem zaœwiadczenia o równowa¿noœci zagranicznego

œwiadectwa ukoñczenia szko³y lub œwiadectwa maturalnego za równowa¿ne z polskim
œwiadectwem dojrza³oœci.

Dyplomy IB (International Baccalaureate) wydawane przez International Baccalau-
reate Organisation w Genewie oraz dyplomy EB (European Baccalaureate) wydawanym
przez Szko³y Europejskie uznawane s¹ za równowa¿ne œwiadectwu polskiemu bez obo-
wi¹zku przeprowadzania nostryfikacji.

Teksty umów oraz teksty rozporz¹dzenia opublikowane s¹ na stronie www.buwiwm.edu.pl
w dziale poœwiêconym uznawalnoœci wykszta³cenia. Obecnie kompetencje zwi¹zane
z zagadnieniami wykszta³cenia przeniesione zosta³y do Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wy¿szego, Departamentu Obs³ugi Programów Miêdzynarodowych i Uznawalnoœci
Wykszta³cenia. Dlatego wkrótce bêd¹ one dostêpne na tworzonej podstronie na stronie
MNiSW.

Jednoczeœnie pragnê wyjaœniæ, ¿e sprawy zwi¹zane z uznawaniem œwiadectw
szkolnych i œwiadectw maturalnych uzyskanych za granic¹ nale¿¹ do w³aœciwoœci
Ministra Edukacji Narodowej.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
prof. Witold Jurek
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Sidorowicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Przed szeœcioma miesi¹cami parlament znowelizowa³ ustawê o ochronie

zdrowia psychicznego upowa¿niaj¹c¹ Radê Ministrów do wydania rozpo-
rz¹dzenia o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Organizacje pozarz¹dowe i œrodowisko psychiatryczne wyra¿aj¹ zanie-
pokojenie przeci¹gaj¹c¹ siê procedur¹. W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pa-
na Premiera z proœb¹ o informacjê, w jakiej fazie legislacyjnej s¹ prace nad
Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Sidorowicz

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2009.04.30

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 7 kwietnia 2009 r. (znak:

BPS/DSK-043-1555/09), uprzejmie przedk³adam odpowiedŸ na oœwiadczenie Pana
Senatora W³adys³awa Sidorowicza z³o¿one podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu
2 kwietnia 2009 r. w sprawie wdro¿enia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego. Poni¿sza odpowiedŸ zosta³a udzielona z upowa¿nienia Prezesa Rady Mini-
strów.

Uprzejmie informujê, ¿e ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psy-
chicznego, w brzmieniu nadanym jej przez ustawê nowelizuj¹c¹ z dnia 23 lipca 2008 r.,
w art. 4 ust. 6, nak³ada na Radê Ministrów obowi¹zek wydania rozporz¹dzenia ustana-
wiaj¹cego Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Podjêcia szeroko zakrojonych dzia³añ w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego
konieczne jest ze wzglêdu na:

1. sukcesywny wzrost od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych zachorowalnoœci na psy-
chotyczne i niepsychotyczne zaburzenia psychiczne – spowodowane to jest zmia-
nami spo³eczno-ekonomicznymi w Polsce, których wynikiem jest pojawienie siê
nowych zagro¿eñ dla zdrowia psychicznego,

2. istniej¹cy od wielu lat deficyt kadr i œrodków w psychiatrycznej opiece zdrowotnej
– wynik wielu lat zaniedbañ i marginalizowania tej dziedziny ochrony zdrowia,

3. koniecznoœæ dostosowania opieki psychiatrycznej do wspó³czesnych standardów
– rozwój lecznictwa niestacjonarnego zgodnie z za³o¿eniami modelu leczenia œro-
dowiskowego,

4. koniecznoœæ zmiany nastawienia do zaburzeñ psychicznych tak chorych, jak i ich
otoczenia – do tej pory okreœlenie „chory psychicznie” ma charakter stygmatyzu-
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j¹cy, co znacz¹co zmniejsza szansê na zapobieganie i skuteczne leczenie zaburzeñ
psychicznych.

Projekt Programu zosta³ przygotowany z uwzglêdnieniem:
1. rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy dotycz¹cej ochrony praw cz³o-

wieka i podstawowych wolnoœci osób z zaburzeniami psychicznymi, która zosta³a
przyjêta przez Radê Europy w roku 2004, a zw³aszcza artyku³u 3, który dotyczy
promowania zdrowia psychicznego, poprzez wspieranie rozwoju programów pro-
mocji zdrowia psychicznego, maj¹cych na celu poszerzenie w spo³eczeñstwie wie-
dzy o zapobieganiu, rozpoznawaniu i o leczeniu zaburzeñ psychicznych,

2. strategii zdrowia psychicznego dla pañstw cz³onkowskich UE og³oszonej przez
Komisjê Europejsk¹ w Zielonej Ksiêdze,

3. informacji dostarczonych przez instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
G³ównymi celami projektu Programu s¹:
1. promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeñ psychicznych,
2. zapewnienie osobom chorym wielostronnej, zintegrowanej i dostêpnej opieki

zdrowotnej i innych form pomocy – unowoczeœnienie opieki wed³ug za³o¿eñ mode-
lu œrodowiskowego,

3. rozwój badañ naukowych i tworzenie systemów informacji koniecznych do skutecz-
nej ochrony i zapobiegania zaburzeniom zdrowia psychicznego.

Z uwagi na póŸne uchwalenie przedmiotowej nowelizacji przez Sejm i podpisanie jej
przez Prezydenta (30 wrzeœnia 2008 r.), jak równie¿ donios³y i skomplikowany charak-
ter regulowanych zagadnieñ, prace nad przedmiotowym aktem wykonawczym nie zo-
sta³y jeszcze ukoñczone.

Ministerstwo Zdrowia pragnie poinformowaæ, i¿ projekt Programu by³ przedmiotem
uzgodnieñ miêdzyresortowych oraz konsultacji spo³ecznych, równie¿ poprzez zamiesz-
czenie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia z terminem zg³aszania ewentual-
nych uwag do dnia 19 stycznia 2009 roku. Wiêkszoœæ zainteresowanych podmiotów
wyrazi³o swoje stanowisko i zg³osi³o wiele istotnych uwag, skutkuj¹cych koniecznoœci¹
wprowadzenia du¿ych zmian do projektu. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwaj¹
prace zwi¹zane z opracowaniem i ewentualnym uwzglêdnieniem uwag do projektu,
równie¿ z udzia³em ekspertów m.in. z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Ministerstwo Zdrowia wyra¿a nadziejê, ¿e powsta³y w wyniku tych dzia³añ dokument,
anga¿uj¹cy wiele podmiotów i wskazuj¹cy najistotniejsze kierunki dzia³ania, stanowiæ
bêdzie wa¿ny krok na drodze unowoczeœniania opieki psychiatrycznej w Polsce.

Z uwagi na fakt, i¿ projekt podlega uzgodnieniom z podmiotami realizuj¹cymi po-
szczególne zadania w ramach Programu (Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministrowie,
jednostki samorz¹du terytorialnego), a proces konsultacji jest trudny, obecn¹ wersjê
Programu nale¿y traktowaæ jako swoist¹, ostro¿n¹ propozycjê Ministerstwa Zdrowia –
powsta³¹ na podstawie uzgodnieñ poczynionych w trakcie prac nad nowelizacj¹ usta-
wy o ochronie zdrowia psychicznego.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji okreœlona zostanie ostateczna lista ce-
lów, jakie bêd¹ realizowa³y poszczególne podmioty, oraz wskazany horyzont czasowy
wykonania ustalonych w Programie zadañ.

W pierwszym okresie realizacji Programu przewidziano przeprowadzenie analizy
zastanej sytuacji – ocenê potrzeb w zakresie opieki psychiatrycznej oraz ocenê posia-
danych zasobów do zapewnienia opieki œrodowiskowej. Na tym etapie planowane jest
równie¿ uwzglêdnienie kwestii promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego w dzia³a-
niach podmiotów niezwi¹zanych bezpoœrednio z systemem ochrony zdrowia (dzia³ania
w placówkach edukacyjnych, wœród pracowników „s³u¿b mundurowych”, kampanie
spo³eczne skierowane do chorych i ich otoczenia).

W dalszej kolejnoœci opracowane zostan¹ plany (przygotowywane ju¿ przez niektó-
re jednostki samorz¹du terytorialnego – bêd¹ce organami za³o¿ycielskimi zak³adów
psychiatrycznej opieki zdrowotnej) przekszta³cenia dotychczasowej organizacji udzie-
lania œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu psychiatrii w kierunku modelu œrodowiskowe-
go – k³ad¹cego nacisk na pomoc zarówno choremu, jak i jego otoczeniu, nie
w warunkach szpitalnych, ale w domu, w hostelu lub oddziale dziennym. Równolegle
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opracowany powinien zostaæ przez p³atnika (NFZ) nowy sposób finansowania œwiad-
czeñ zdrowotnych zapewniaj¹cy op³acalnoœæ nowej formy opieki psychiatrycznej.
W procesie realizacji Programu przewiduje siê aktywny udzia³ organizacji pozarz¹do-
wych reprezentuj¹cych zarówno œwiadczeniodawców, jak i œwiadczeniobiorców i ich
rodzin.

Szczegó³owe cele i zadania przyjête do realizacji przez poszczególne podmioty zosta-
n¹ jednak ustalone dopiero w wyniku prac nad ostatecznym kszta³tem projektu Naro-
dowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami przedsiêbiorców z bran¿y przetwór-

stwa spo¿ywczego uczestnicz¹cych w Programie Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013, prowadzonym przez Agencjê Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, dotycz¹cym przyznania pomocy w ramach dzia³a-
nia 1.2.3 „Zwiêkszenie wartoœci dodanej i podstawowej produkcji rolnej i leœ-
nej”, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci
wprowadzenia przepisów zapewniaj¹cych uwzglêdnienie w z³o¿onych
wnioskach i ewentualnie w zawartych umowach drastycznych zmian kur-
sów walut obcych, które nast¹pi³y i nadal nastêpuj¹ w ostatnim pó³roczu.

Wed³ug przedsiêbiorców, którzy w kwietniu 2008 r. sk³adali wnioski do
ARiMR w ramach wymienionego programu, w wiêkszoœci przypadków pro-
jekty przewidzianych inwestycji zak³adaj¹ zakup maszyn i urz¹dzeñ, co sta-
nowi ok. 70% inwestycji i jest rozliczane w walucie euro lub dolarze
amerykañskim, i jedynie ok. 30% inwestycji rozliczane jest w walucie pol-
skiej. Dla przypomnienia, w momencie planowania przez nich inwestycji
i sk³adania wniosków kurs wynosi³ odpowiednio dla EUR – 3,45 z³, a dla USD
– 2,13 z³. Warto tak¿e wspomnieæ, ¿e w tym samym czasie prognozy waluto-
we banków oraz innych instytucji rz¹dowych i finansowych wskazywa³y na
mo¿liwe jeszcze wiêksze obni¿enie kursów walut obcych w stosunku do z³o-
tówki pod koniec 2008 r., nawet do poziomu dla EUR – 3,20 z³, a dla USD –
2,00 z³. Potwierdzeniem realnoœci tych prognoz by³y œrednie kursy walutowe
na prze³omie lipca i sierpnia 2008 r., wynosz¹ce odpowiednio dla EUR –
3,20 z³, a dla USD – 2,02 z³.

Nieprzewidywane i nag³e odwrócenie trendu, powoduj¹ce gwa³towne os³a-
bienie polskiej waluty, rozpoczê³o siê we wrzeœniu 2008 r. i trwa do dzisiaj.
Spowodowa³o to olbrzymi wzrost kosztów inwestycji objêtych planowanym
dofinansowaniem ju¿ bêd¹cych w fazie realizacji, i to inwestycji, których nie
mo¿na by³o zatrzymaæ. Oczywiœcie spowodowa³o te¿ znaczne podro¿enie in-
westycji, a w konsekwencji wp³ywa bardzo niekorzystnie na aktualne mo¿li-
woœci finansowe beneficjentów, czyli firm, które mia³y skorzystaæ na pomocy
unijnej umo¿liwiaj¹cej ich rozwój, a których kondycja gospodarcza mo¿e siê
znacznie pogorszyæ, ¿e ju¿ nie powiem o prawdopodobieñstwie upadku. Mo¿e
to mieæ tak¿e bezpoœredni wp³yw na powi¹zane z sektorem przetwórczym,
zaopatruj¹ce go w surowce, polskie rolnictwo.

Ewentualne wprowadzenie przez Pana Ministra przepisów, umo¿liwia-
j¹cych np. przeliczenie z³o¿onych ju¿ w ARiMR wniosków przed ostatecznym
podpisaniem umowy i uwzglêdniaj¹cych jedynie zmianê w ró¿nicach kurso-
wych, spowoduje poprawê zaistnia³ej sytuacji i urealnienie wartoœci realizo-
wanych inwestycji, na które przedsiêbiorcy zaplanowali okreœlone œrodki
finansowe. Oczywiœcie to wszystko dotyczy jedynie kwoty ewentualnego do-
finansowania, gdy¿ zaanga¿owane w³asne œrodki finansowe przedsiêbior-
ców i tak bêd¹ nara¿one na niekorzystne dzia³anie ró¿nic kursowych.

Proszê Pana Ministra o rozwa¿enie s³usznego apelu przedsiêbiorców, któ-
ry popieram.

Tadeusz Skorupa
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OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 28.04.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z korespondencj¹ z dnia 7 kwietnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1556/09,

zawieraj¹c¹ oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy w sprawie problemów przedsiê-
biorców bran¿y spo¿ywczej w zakresie realizacji operacji objêtych dofinansowaniem
w ramach Dzia³ania 123 Zwiêkszanie wartoœci dodanej podstawowej produkcji rolnej
i leœnej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, uprzejmie prze-
kazujê co nastêpuje.

Pragnê poinformowaæ, i¿ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega obecne
problemy wnioskodawców Dzia³ania 123 zwi¹zane z deprecjacj¹ polskiej waluty,
a tym samym podniesieniem kosztów zakupów inwestycyjnych realizowanych w wa-
lutach obcych, powoduj¹cym realne obni¿enie poziomu dofinansowania. Nale¿y jed-
nak¿e wskazaæ, ¿e w chwili obecnej na drodze szybkich decyzji dotycz¹cych mo¿liwo-
œci podwy¿szenia kwoty pomocy zapisanych pierwotnie we wniosku o przyznanie po-
mocy stoj¹ przeszkody natury prawnej, a przede wszystkim koniecznoœæ zmiany
przepisów § 10 ust. 6 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegó³owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp³aty pomocy finansowej
w ramach dzia³ania „Zwiêkszanie wartoœci dodanej podstawowej produkcji rolnej
i leœnej” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U.
z 2007 r. Nr 200. poz. 1444 z póŸn. zm.), który stanowi, i¿ z³o¿ony wniosek o przyzna-
nie pomocy nie mo¿e byæ zmieniany przez wnioskodawcê w zakresie planu finanso-
wego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego, z wy³¹czeniem zmian
wynikaj¹cych z wezwañ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Proœba
o rozwa¿enie mo¿liwoœci podwy¿szenia wysokoœci pomocy dla omawianych przedsiê-
biorców jest równie¿ w sprzecznoœci z przepisami art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, wed³ug którego zmiana
umowy powoduj¹ca zwiêkszenie wysokoœci pomocy okreœlonej w tej umowie jest nie-
wa¿na.

Ponadto, podjêcie decyzji o podwy¿szeniu pomocy zwi¹zanej z ponownym przelicze-
niem kwot zakupów inwestycyjnych wed³ug wy¿szego kursu wymiany euro/z³ ozna-
cza³oby koniecznoœæ znacz¹cego podniesienia alokacji œrodków dla 2008 r. Nale¿y
podkreœliæ, i¿ w zwi¹zku z niewystarczaj¹c¹ iloœci¹ œrodków potrzebnych do sfinanso-
wania operacji w ramach naboru w 2008 r. (w trakcie oceny wniosków okaza³o siê, i¿ li-
mit œrodków jest niewystarczaj¹cy), MRiRW podjê³o decyzjê o zwiêkszeniu bud¿etu
dzia³ania na ten rok o kwotê 42 000 000 euro, co w rezultacie w ca³oœci daje kwotê
360 000 000 euro. W tej sytuacji kolejna dodatkowa pomoc dla podmiotów, które z³o-
¿y³y wnioski w ramach pierwszego naboru w 2008 r. oznacza³aby znacz¹ce ogranicze-
nie mo¿liwoœci uzyskania pomocy dla przedsiêbiorców, którzy planuj¹ z³o¿enie
wniosków i realizacjê operacji w latach nastêpnych, a tak¿e brak mo¿liwoœci spe³nienia
celów Programu pod wzglêdem liczby beneficjentów. PROW jest realizowany w latach
2007–2013, zaœ alokacje zosta³y podzielone na kolejne lata, co stanowi zmianê podej-
œcia wzglêdem rozwi¹zania stosowanego w poprzednim, skróconym okresie programo-
wania 2004–2006.
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Podkreœlenia wymaga jednak fakt, i¿ w dniu 15.04.2009 r. uruchomiony zosta³ no-
wy nabór wniosków o przyznanie pomocy dla Dzia³ania 123, co po uprzedniej rezygna-
cji z zamiaru realizacji operacji z³o¿onej w ramach naboru w 2008 r., potencjalnie
pozwoli³o wnioskodawcom na ponowne z³o¿enie wniosków o przyznanie pomocy, za-
wieraj¹cych kwoty zakupów inwestycyjnych dokonanych w walutach obcych, przeli-
czone po wy¿szym kursie wymiany.

Z powa¿aniem

Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Upadek Centralwings, spó³ki córki PLL LOT, jest wed³ug mnie tak na-

prawdê kulminacj¹ zdarzeñ, i to z³ych zdarzeñ, które w szeroko pojêtej dzia-
³alnoœci lotniczej maj¹ miejsce co najmniej od po³owy 2008 r. Dlatego
wydarzenie to nie powinno zostaæ przemilczane, gdy¿ mo¿e siê zdarzyæ coœ
o wiele powa¿niejszego, z czego chyba Pana ministerstwo zdaje sobie sprawê.

Nie chcê wszystkiego zrzucaæ na rz¹d, na Pana ministerstwo, na z³e wybo-
ry dokonywane w zarz¹dach spó³ek czy na niew³aœciwe realizowanie funkcji
nadzorczych, choæ na przyk³adzie Balic, które znam najlepiej, ciœnie siê to na
usta. Chcia³bym siê skupiæ na faktach. A te s¹ dla mnie, osoby maj¹cej ogólne
pojêcie o przedsiêbiorczoœci czy podstawach ekonomii, nie do przyjêcia. Pro-
si³bym, aby dok³adnie im siê przyjrzeæ.

Jeszcze we wrzeœniu 2008 r., a wiêc pó³ roku przed likwidacj¹, Central-
wings og³osi³y, ¿e przestaj¹ obs³ugiwaæ tanie regularne po³¹czenia. Zlikwido-
wano miêdzy innymi po³¹czenie z Krakowa do Rzymu. By³ to oczywiœcie
kolejny cios wymierzony w Kraków Airport. Musi Pan przyznaæ, nawet bez
g³êbszego zastanowienia, uwzglêdniaj¹c jedynie liczbê pielgrzymów z nasze-
go wspólnego ma³opolskiego regionu i ksiê¿y pracuj¹cych w Italii, ¿e ka¿dy
sprawny mened¿er zrobi³by wszystko, aby te rejsy utrzymaæ b¹dŸ odbudo-
waæ. PLL LOT jako spó³ka matka Centralwings, nie mówi¹c o Przedsiêbior-
stwie Pañstwowym „Porty Lotnicze”, nie zrobi³y w ci¹gu pó³ roku absolutnie
nic, aby zapobiec stracie mo¿liwych dochodów. A przecie¿ jeszcze niedawno
do stolicy W³och lata³y z Krakowa samoloty nale¿¹ce a¿ do trzech kompanii:
Sky Europe, Alitalia i Centralwings. Obecnie tej trasy nie obs³uguje nikt, choæ
nadal jest to bardzo lubiany szlak turystyczny. Na marginesie dodam, ¿e we-
d³ug ekspertów koniec tanich lotów i koniec Centralwings oznacza dla Balic
po prostu koniec planów dotycz¹cych uruchomienia tutaj, ju¿ od d³u¿szego
czasu obiecywanej, bazy polskich linii. Ponadto bêdzie to oznaczaæ a¿ 30 ty-
siêcy mniej pasa¿erów miesiêcznie, co daje oko³o 370 tysiêcy pasa¿erów
mniej w skali roku.

Na naszej polskiej nieporadnoœci korzystaj¹ oczywiœcie inni. Po likwidacji
przez Centralwings obs³ugi trasy Kraków – Rzym wêgierskie tanie linie Wizz
Air od razu poda³y informacjê, ¿e zwiêkszaj¹ czêstotliwoœæ po³¹czeñ z Rzymu
na Œl¹sk – chodzi o lotnisko w Pyrzowicach – a¿ do siedmiu razy w tygodniu,
a do swojego rozk³adu lotów dodaj¹ równie¿ Boloniê!

Panie Ministrze! Oczywiœcie nie tylko Balice maj¹ k³opoty. Niemal w tym
samym czasie, a dok³adniej dziesiêæ miesiêcy temu, Port Lotniczy Wroc³aw
straci³ miêdzy innymi dotacjê na instalacjê elektronicznego systemu ogrodze-
nia oraz na zakup nowych wozów stra¿ackich. Ponoæ do dzisiaj nie wiadomo,
kto siê temu przys³u¿y³.

Jeœli dodamy do tego problemy rozwojowe poznañskiej £awicy i gdañ-
skiego Rêbiechowa, to wszystko to brzmi, szczególnie w kontekœcie przygoto-
wañ do Euro 2012, bardzo groŸnie.

Celowo pozostawiam niejako na marginesie sprawê kondycji finansowej
PLL LOT, bo by³oby prawdziw¹ antyreklam¹ i kompromitacj¹ Polski, gdyby
nasz narodowy przewoŸnik upad³ tu¿ przed Euro 2012, czego sobie, Panu
i ka¿demu nastêpnemu ministrowi w szczególnoœci na pewno nie ¿yczê.

Tadeusz Skorupa
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OdpowiedŸ

Warszawa, 8.05.2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora Pana Tadeusza Skorupê

w dniu 2 kwietnia 2009 r. na 30. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, doty-
cz¹cego Spó³ki Nowy PrzewoŸnik Sp. z o.o. (Centralwings) i obs³ugiwanych przez ni¹
po³¹czeñ, pragnê przedstawiæ informacjê w przedmiotowej sprawie.

Decyzja o likwidacji po³¹czenia rozk³adowego Kraków – Rzym – Kraków przez Cen-
tralwings od miesi¹ca wrzeœnia 2008 r. podyktowana by³a planowan¹ zmian¹ modelu
biznesowego tej Spó³ki (wchodz¹cej w sk³ad Grupy kapita³owej PLL LOT), w kierunku
ca³kowitej koncentracji na dzia³alnoœci czarterowej. Oprócz ww. po³¹czenia Central-
wings zamkn¹³ wszystkie inne po³¹czenia rozk³adowe zarówno z Krakowa jak równie¿
innych polskich miast.

Dzia³aj¹cy w nowych sk³adzie Zarz¹d PLL LOT SA podj¹³ decyzjê o likwidacji Spó³ki
Nowy PrzewoŸnik Sp. z o.o., natomiast prowadzona przez ni¹ obs³uga po³¹czeñ czarte-
rowych obecnie przejmowana jest przez PLL LOT SA.

Niezw³ocznie po zamkniêciu realizowanych przez Centralwings po³¹czeñ rozk³ado-
wych, w PLL LOT SA przeprowadzona zosta³a analiza op³acalnoœci przejêcia tych kie-
runków, jednak¿e wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzi³y brak ich rentownoœci.
Negatywna ocena tych kierunków zwi¹zana by³a z faktem, i¿ ruch obs³ugiwany przez
Centralwings mia³ charakter niskokosztowy oraz cechowa³ siê relatywnie niskim po-
ziomem wp³ywów jednostkowych, które nie rekompensowa³yby stosunkowo wysokich
kosztów ponoszonych przez LOT jako tradycyjnego przewoŸnika sieciowego. W pierw-
szej po³owie kwietnia br. pion handlowy PLL LOT SA przeprowadzi³ kolejne analizy
dotycz¹ce kierunków Kraków – Rzym – Kraków, które potwierdzi³y poprzednie wyniki.
Ponadto na powy¿sz¹ ocenê na³o¿y³y siê kryzys gospodarczy i spadek przewozów, które
s¹ istotnymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na sytuacjê podmiotów prowadz¹cych dzia³al-
noœæ w sektorze lotniczym i to zarówno wœród przewoŸników liniowych, a tak¿e przewoŸ-
ników niskokosztowych. Do pocz¹tku 2008 roku rynek lotniczy w Polsce charakteryzo-
wa³ siê dynamik¹ wzrostu nale¿¹c¹ do najwy¿szych na œwiecie. Od kwietnia 2008 r.
obserwowany by³ ju¿ spadek tego trendu. W ostatnim kwartale ubieg³ego roku przewozy
ogó³em zmniejszy³y siê o 6,5%, a w miesi¹cu styczniu br. spadek wzrós³ do 16,6%.

Obecny nowy Zarz¹d PLL LOT SA jest œwiadom istniej¹cych zagro¿eñ i podejmuje
dzia³ania maj¹ce na celu zarówno zwiêkszenie bezpieczeñstwa finansowego Spó³ki, jak
równie¿ ostro¿ne planowanie przysz³ych wyników. Aktualnie g³ównymi celami opera-
cyjnymi PLL LOT SA s¹ mo¿liwie elastyczne dostosowanie skali swoich operacji do po-
ziomu zak³adanego spadku przewozów pasa¿erskich oraz przystosowanie Spó³ki do
poprawy efektywnoœci kosztowej, przy za³o¿eniu zapewnienia odpowiedniego poziomu
finansowania dzia³alnoœci. W tym celu od sierpnia 2008 r. Spó³ka wdra¿a program na-
prawczy. Czêœci¹ ww. programu jest przeprowadzenie jednoczesnej restrukturyzacji
w grupie kapita³owej.

Zarz¹c PLL LOT SA jest œwiadom du¿ego znaczenia po³¹czenia Kraków – Rzym dla
wielu potencjalnych klientów. Z tego te¿ wzglêdu podejmuje starania zmierzaj¹ce do
jego uruchomienia. Przeprowadzono ju¿ rozmowy z portem lotniczym Balice oraz w³a-
dzami samorz¹dowymi w Krakowie. Dla zapewnienia op³acalnoœci przedsiêwziêcia nie-
zbêdne jest jednak uzyskanie niezbêdnego wsparcia zarówno ze strony portu
lotniczego oraz samorz¹du w Krakowie. PLL LOT SA oczekuje na ostateczn¹ decyzjê
w sprawie wspó³pracy ze strony w³adz w Krakowie. Od deklaracji wsparcia w tej kwestii
w decyduj¹cej mierze uzale¿niona jest ostateczna decyzja PLL LOT SA w zakresie uru-
chomienia rejsów na trasie Kraków – Rzym.
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Jednoczeœnie Zarz¹d PLL LOT SA poinformowa³, ¿e obecnie LOT komunikuje Kra-
ków ze œwiatem poprzez szerok¹ ofertê rejsów z tranzytem przez Warszawê. Spó³ka roz-
wija tak¿e po³¹czenia zagraniczne w sezonie Lato 2009 otwieraj¹c m.in. po³¹czenia na
trasie Kraków – Ateny. W dalszej perspektywie rozwa¿ane jest otworzenie bazy opera-
cyjnej w Krakowie, co wi¹zaæ siê bêdzie z uruchomieniem nowych po³¹czeñ z tego mia-
sta. Decyzja odnoœnie rozpoczêcia realizacji powy¿szego przedsiêwziêcia warunko-
wana bêdzie ustabilizowaniem sytuacji finansowej PLL LOT SA oraz popraw¹ sytuacji
w otoczeniu makroekonomicznym.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pod koniec ubieg³ej dekady Zakopane stara³o siê o organizacjê XX Zimo-

wych Igrzysk Olimpijskich w 2006 r. Rywalami by³y wówczas: Turyn – który
ostatecznie otrzyma³ zadanie zorganizowania tych zawodów – Sion, Klagenfurt,
Helsinki i Poprad. Kandydatura Zakopanego, podobnie zreszt¹ jak i partner-
skiego Popradu po po³udniowej stronie Tatr, zosta³a oceniona negatywnie.

Obecnie, dziêki mojej inspiracji, lokalne samorz¹dy polskie i s³owackie
maj¹ kolejny raz s³uszne, moim zdaniem, aspiracje, aby u podnó¿a Tatr, po
obu stronach, zorganizowaæ tak¹ œwiatow¹ imprezê.

Zdajê sobie sprawê, ¿e zorganizowanie zimowej olimpiady to ogromny or-
ganizacyjny wysi³ek, który móg³by byæ poprzedzony organizacj¹ Mistrzostw
Œwiata w Narciarstwie Klasycznym, choæ przecie¿ nie jest to warunek zaporo-
wy. Na marginesie dodam, ¿e dziwiê siê, i¿ do tej pory nie czyniono prób uzy-
skania prawa organizacji mistrzostw œwiata przez Zakopane wspólnie
z Popradem i Wysokimi Tatrami pod has³em „Tatry”. Po œwiatowych sukce-
sach Justyny Kowalczyk, Adama Ma³ysza, Tomasza Sikory, polskich skocz-
ków i polskich biathlonistek czy te¿ s³owackiego srebrnego snowboardzisty
Zidka i alpejki Zuzulovej – ¿e nie wspomnê ju¿ o wspania³ych s³owackich ho-
keistach – wydaje siê zasadne stworzenie w³aœciwego impulsu do rozwoju
pomys³u olimpijskiego „Tatry”.

Oczywiœcie od pomys³u do jego realizacji droga jest d³uga. Ale bêdzie to
w³aœciwy impuls do rozwoju zaniedbanych baz sportowych, infrastruktury
technicznej czy nawet turystycznej, zarówno po polskiej, jak i po s³owackiej
stronie Tatr. A taki rozwój gwarantowaæ mog¹ tylko wspólna idea, wspólna
praca i wspólna promocja lokalnych samorz¹dów. Bo zimowa olimpiada „Ta-
try” to nie tylko Zakopane i Poprad, ale i Wysokie Tatry, Jasna, Bañska By-
strzyca, Koœcielisko, Poronin, Bukowina, Nowy Targ, Krynica czy nawet
Mszana Dolna. Wszystko w promieniu oko³o 70 km, a nie, jak by³o choæby
w wypadku Turynu czy jak bêdzie w wypadku nadmorskiego Vancouver al-
bo nadmorskiego Soczi, 150 km. Jednym s³owem, jest to inspiracja do wspól-
nego rozwoju ca³ego przygranicznego regionu polsko-s³owackiego.

Szanowny Panie Ministrze! Jest dla mnie oczywiste, ¿e prace koncepcyj-
ne nad projektem tak wielkiej miêdzynarodowej imprezy sportowej nie mog¹
toczyæ siê bez udzia³u ministerstwa sportu. Dlatego zachêcam do kontaktów
z w³adzami samorz¹dowymi i do poparcia idei Zimowych Igrzysk Olimpij-
skich „Tatry”. Proszê jednoczeœnie o uwzglêdnienie tego pomys³u w koncepcji
rozwoju baz sportowych i polskiego sportu na najbli¿sze lata.

Tadeusz Skorupa

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Tadeusza Skorupê pod-

czas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 roku, przekazane pismem
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z dnia 7 kwietnia 2009 r. (sygn. BSP/DSK-043-1558/09), uprzejmie informujê, co na-
stêpuje.

Wdro¿enie projektu organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich „Tatry” by³oby pro-
jektem strategicznym dla Polski i wymaga³oby uzgodnieñ oraz akceptacji na szczeblu
rz¹dowym, regionalnym oraz lokalnym z udzia³em Polskiego Komitetu Olimpijskiego
i w³adz s³owackich.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyjmuje do wiadomoœci próbê podjêcia dzia³añ
lokalnych samorz¹dów aspiruj¹cych do organizacji projektu Zimowych Igrzysk Olim-
pijskich „Tatry”. Ponadto pragnê dodaæ, ¿e Ministerstwo podjê³o prace nad aktualiza-
cj¹ „Wieloletniego programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”.
W zwi¹zku z powy¿szym w dniu 3 marca 2009 r. zwróci³em siê do polskich zwi¹zków
sportowych o podanie wykazu trzech zadañ inwestycyjnych zgodnie z hierarchi¹ wa¿-
noœci.

Jednoczeœnie informujê, ¿e o organizacjê zawodów mistrzowskich aplikuj¹ do od-
powiednich federacji miêdzynarodowych polskie zwi¹zki sportowe, które wczeœniej
uzyska³y akceptacjê Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Z powa¿aniem
Miros³aw Drzewiecki
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wsparcie podejmowanych

przez organizacje z terenu miasta i powiatu sochaczewskiego inicjatyw
zwi¹zanych z organizacj¹ obchodów rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej.
Uroczystoœci te bêd¹ dla Sochaczewa wielkim wydarzeniem z racji 70. roczni-
cy bitwy nad Bzur¹ oraz obrony miasta we wrzeœniu 1939 r.

W programie obchodów jest miêdzy innymi: wizyta uczestników Œwiato-
wego Zjazdu Kombatantów, widowisko historyczne pod tytu³em „Obroniæ
Miasto”, uroczysty Apel Poleg³ych na Cmentarzu Wojska Polskiego w Socha-
czewie (Trojanów), inauguracja i zwiedzanie wystawy „Gdy bój nad Bzur¹
wrza³” w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzur¹.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 6 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Eryka Smulewicza na 30. po-

siedzeniu Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r., przes³ane do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pismem o syg. BPS/DSK-043-1559/09 uprzejmie informujê, ¿e
przedsiêwziêcia podejmowane przez ró¿ne podmioty w ramach obchodów na terenie
Sochaczewa 70. rocznicy wybuchu II Wojny Œwiatowej uzyskaj¹ wsparcie z bud¿etu
pañstwa z dwóch Ÿróde³.

W piœmie z dnia 6 marca 2009 r. wyst¹pi³em do Ministerstwa Finansów z wnios-
kiem o przyznanie z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa poz. 64 – Obchody rocznicy wy-
buchu II wojny œwiatowej œrodków w wysokoœci 9 000 000 z³, przeznaczonych dla
Narodowego Centrum Kultury na organizacjê obchodów rocznicowych w 2009 r.
Wœród innych pozycji wyszczególnionych w moim wniosku znalaz³a siê kwota 200 000 z³
dla Gminy Brochów na rekonstrukcjê historyczn¹ fragmentów bitwy nad Bzur¹. Re-
konstrukcja ta uzyska tak¿e wsparcie podlegaj¹cego Ministerstwu Pracy i Polityki Spo-
³ecznej Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Niezale¿nie od tego
Urz¹d bêdzie, wraz z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzur¹, wspó³or-
ganizatorem widowiska na rynku w Sochaczewie, figuruj¹cego w programie przypada-
j¹cego na prze³om sierpnia i wrzeœnia tego roku Œwiatowego Zjazdu Kombatantów
w Gdañsku i Warszawie. Urz¹d nie podj¹³ jeszcze decyzji odnoœnie konkretnej wysoko-
œci dofinansowania.

£¹czê wyrazy szacunku

Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o udzielenie informacji, jakie dzia³ania podejmowa³ resort rolnic-

twa w przesz³oœci i jakie inicjatywy planuje podj¹æ w najbli¿szym czasie
w celu poprawy op³acalnoœci produkcji mleka. Na przestrzeni ostatnich mie-
siêcy cena skupu mleka uleg³a znacznemu obni¿eniu, co wydatnie pogorszy³o
u rolników op³acalnoœæ jego produkcji i spowodowa³o spadek dochodów pro-
wadzonych gospodarstw rolnych.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Senatora Eryka Smulewicza przekazanym przy piœmie

z dnia 7 kwietnia 2009 r. znak BPS/DSK-043-1560/09 w sprawie dzia³añ podejmowa-
nych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu poprawy op³acalnoœci produkcji
mleka, przedstawiam Panu Marsza³kowi poni¿sze informacje.

Uprzejmie informujê, ¿e wynikaj¹ce z WPR mechanizmy rynkowe s¹ uruchamiane
przez Komisjê Europejsk¹ na mocy przepisów wspólnotowych. Poszczególne pañstwa
UE, w tym Polska, wnioskuj¹ o uruchamianie tych mechanizmów, natomiast nie maj¹
mo¿liwoœci samodzielnego wprowadzania innych instrumentów wspieraj¹cych rynki
rolne, w tym rynek mleka.

Ju¿ w paŸdzierniku 2008 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystêpowa³ do Komi-
sji Europejskiej o uruchomienie refundacji wywozowych do przetworów mlecznych.
Wniosek ten uzyska³ poparcie innych pañstw cz³onkowskich, w zwi¹zku z czym Komi-
sja Europejska podjê³a decyzjê, aby z dniem 23 stycznia br. uruchomiæ ten mecha-
nizm. Jednoczeœnie podjêto decyzjê o organizowaniu przetargów do okreœlenia pozio-
mu refundacji wywozowych dwa razy w miesi¹cu, a nie jak by³o wczeœniej, raz w mie-
si¹cu, co powinno zwiêkszyæ skutecznoœæ reagowania na pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê na
rynku przetworów mlecznych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi konsekwentnie podejmowa³ i podejmuje dzia³a-
nia, aby w ramach Wspólnej Polityki Rolnej kontynuowaæ funkcjonowanie, pozytywnie
ocenianych obowi¹zuj¹cych instrumentów interwencji rynkowej (skup interwencyjny
odt³uszczonego mleka w proszku i mas³a oraz prywatne przechowywanie mas³a), sta-
nowi¹cych siatkê bezpieczeñstwa w okresach dekoniunktury rynkowej. Podczas deba-
ty dotycz¹cej przegl¹du Wspólnej Polityki Rolnej, zakoñczonej w listopadzie 2008 r.,
polski wniosek o zachowanie dotychczasowego systemu interwencji dla mas³a i odt³u-
szczonego mleka w proszku uzyska³ wymagane poparcie. Na podstawie kompromisu
zawartego w trakcie przegl¹du Wspólnej Polityki Rolnej zasady skupu interwencyjnego
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pozosta³y niezmienione. Skup interwencyjny mas³a i odt³uszczonego mleka w proszku
po sta³ych cenach zosta³ uruchomiony od 1 marca br. w ramach okreœlonych limitów.
Obecnie, po wyczerpaniu siê limitów, zakupy s¹ kontynuowane w procedurze przetar-
gowej.

Reaguj¹c na trudn¹ sytuacj¹ na rynku mleka i przetworów mlecznych, przy wspar-
ciu Polski, Komisja od dnia 1 stycznia 2009 r. uruchomi³a mechanizm dop³at do pry-
watnego przechowywania mas³a.

Przywrócony mechanizm refundacji wywozowych do przetworów mlecznych oraz
mechanizm dop³at do prywatnego przechowywania mas³a wdro¿ony od 1 stycznia
2009 r., jak równie¿ uruchomienie, od 1 marca 2009 r., zakupów interwencyjnych
mas³a i odt³uszczonego mleka w proszku powinny sprzyjaæ zahamowaniu tendencji
spadkowych cen mleka w skupie.

Dzia³ania, podjête przez Ministra w trakcie przegl¹du WPR, przynios³y Polsce do-
datkowe œrodki na nowe wyzwania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w wysokoœci
164 mln EUR na lata 2009–2010 oraz 90 mln EUR na lata 2010–2012. Œrodki te mog¹
byæ wykorzystane m.in. na wprowadzenie wsparcia powi¹zanego z produkcj¹ w regio-
nach o niekorzystnych warunkach, w których produkcja rolnicza powinna byæ utrzy-
mana ze wzglêdów œrodowiskowych.

Polskie mleczarstwo, aby sprostaæ wyzwaniom rynkowym, musi podnieœæ efektyw-
noœæ i konkurencyjnoœæ dzia³añ. Podejmowane s¹ ju¿, w ramach bran¿y, dzia³ania
konsolidacyjne. Przyspieszenie po¿¹danych zmian mo¿e nast¹piæ m.in. poprzez zmia-
nê kryteriów dostêpu do PROW w kierunku wspierania podmiotów bran¿y mleczar-
skiej podejmuj¹cych wspólne przedsiêwziêcia inwestycyjne. Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi powo³a³ Zespó³, którego zadaniem jest opracowanie koncepcji przyspie-
szenia dzia³añ konsolidacyjnych w sektorze mleczarskim. Zespó³ sk³ada siê z przedsta-
wicieli zwi¹zków bran¿owych, zak³adów mleczarskich i producentów mleka oraz
naukowców i przedstawicieli strony rz¹dowej. Najwa¿niejsze wnioski jakie zosta³y sfor-
mu³owane, dla sektora mleczarskiego w trakcie posiedzeñ Zespo³u to:

� koniecznoœæ dalszej koncentracji w produkcji i przetwórstwie mleka,
� intensyfikacja dzia³añ promocyjnych na rzecz zwiêkszenia popytu na rynku krajo-

wym i zagranicznym,
� wprowadzenie preferencji w zakresie uzyskania œrodków z PROW dla zak³adów po-

dejmuj¹cych wspólne przedsiêwziêcia,
� ukierunkowanie finansowania na tworzenie i wspieranie podmiotów zajmuj¹cych

siê dystrybucj¹ przetworów mlecznych.
Powy¿sze wnioski bêd¹ brane pod uwagê w najbli¿szych dzia³aniach resortu rolnic-

twa, zmierzaj¹cych do racjonalnego wykorzystania dostêpnych œrodków unijnych na
rzecz szybkiego wzmocnienia sektora mleczarskiego.

System p³atnoœci bezpoœrednich i polityki rozwoju obszarów wiejskich, w ocenie re-
sortu jest wa¿nym instrumentem, maj¹cym istotny wp³yw na stabilizacjê dochodów
rolniczych, co uzasadnia jego utrzymanie. Maj¹c na uwadze wp³yw œwiatowej koniun-
ktury gospodarczej i warunków pogodowych na miêdzynarodowe rynki rolne, a tak¿e
rosn¹c¹ konkurencjê rynków zewnêtrznych, zachowanie w prawodawstwie wspólnoto-
wym mechanizmów interwencyjnych oraz mechanizmów wsparcia bezpoœredniego jest
szczególnie uzasadnione. Dlatego te¿ w ramach debaty nad przysz³oœci¹ Wspólnej Poli-
tyki Rolnej po 2013 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we wspó³pracy z krajowymi
partnerami spo³ecznymi oraz innymi krajami cz³onkowskimi, konsekwentnie bêdzie
podtrzymywa³ swoje stanowisko i opowiada³ siê za kontynuowaniem dotychczasowych
zasad wspólnej organizacji rynków, w tym rynku mleka.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

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

Szanowny Panie Dyrektorze!
Proszê o udzielenie mi informacji o planach i perspektywach modernizacji

drogi krajowej nr 62 na odcinku Maków Mazowiecki – Przasnysz – Chorzele.
W jakim terminie planowane jest prowadzenie inwestycji na przedmiotowym
odcinku drogi?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 14.05.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1561/09,

przy którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Eryka Smulewicza dotycz¹ce
modernizacji drogi krajowej nr 62 na odcinku Maków Mazowiecki – Przasnysz – Cho-
rzele, uprzejmie przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Na odcinku „Przejœcie przez Chorzele” zakoñczenie robót planowane jest w IV kwar-
tale 2009 r.

W chwili obecnej dla odcinka „Przejœcie przez Przasnysz” trwa opracowywanie do-
kumentacji projektowej (planowany termin zakoñczenia opracowania dokumentacji –
III kwarta³ 2009 r.). Og³oszenie przetargu planowane jest w IV kwartale 2009 r., a roz-
poczêcie robót w I kwartale 2010 r.

W IV kwartale 2009 r. planowane jest zakoñczenie prac zwi¹zanych z opracowa-
niem dokumentacji projektowej dla odcinka „Maków Mazowiecki – Przasnysz”.
W I pó³roczu 2010 r. planowane jest rozpoczêcie robót.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka „Przasnysz – Chorzele” powin-
no zostaæ zakoñczone w I pó³roczu 2010 r. Rozpoczêcie robót planowane jest na
II pó³rocze 2010 r.

Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ roboty na przedmiotowych odcinkach drogi krajowej
nr 57 zostan¹ rozpoczête w momencie zapewnienia Ÿróde³ ich finansowania.

Z powa¿aniem

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up. dr in¿. Tomasz Rudnicki
z-ca Generalnego Dyrektora
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê wyraziæ swoje poparcie dla starañ samorz¹du gminy K³omnice

w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 91 (DK91) w zwi¹zku z planowan¹
przez GDDKiA budow¹ odcinka autostrady A1 od £odzi do Czêstochowy,
a tak¿e chcia³bym prosiæ o wykonanie analizy wzrostu natê¿enia ruchu na tej
drodze, zgodnie z sugesti¹ w³adz lokalnych.

Proszê o pochylenie siê nad problematyk¹ dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa ru-
chu drogowego na terenie gminy K³omnice zawart¹ w stanowisku Rady Gmi-
ny K³omnice z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie modernizacji drogi krajowej
nr 91 na terenie gminy i pozytywne rozpatrzenie poruszanych tam kwestii.

Pragnê równie¿ wyraziæ swoje poparcie dla budowy obwodnicy miejsco-
woœci K³omnice w perspektywie budowy autostrady A1. Podzielam obawy
mieszkañców, a tak¿e lokalnych w³adz, ¿e na alternatywnym, bezp³atnym
odcinku DK91 dojdzie do znacznego wzrostu natê¿enia ruchu drogowego, co
bêdzie powodowa³o znaczne uci¹¿liwoœci dla mieszkañców ca³ej gminy.

Proszê o pozytywne rozpatrzenie postulatów zawartych we wspomnianym
stanowisku gminy K³omnice.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Szewiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 7 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 7 kwietnia 2009 r. nr BPS/DSK-043-1562/09

w sprawie oœwiadczenia senatora Andrzeja Szewiñskiego, z³o¿onego podczas trzydzie-
stego posiedzenia Sejmu RP w dniu 2 kwietnia 2009 r., dotycz¹cego modernizacji drogi
krajowej DK-91, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

Dnia 11 marca 2009 r. odby³o siê spotkanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad (GDDKiA) z przedstawicielami Gminy K³omnice, na którym omówiono
sprawy dotycz¹ce prac modernizacyjnych oraz zadañ przysz³oœciowych na drodze kra-
jowej nr 91 w K³omnicach.

Na przedmiotowym spotkaniu przedstawiono ocenê stanu technicznego oraz za-
mierzenia i harmonogram prac remontowych na drodze krajowej nr 91. Przedstawicie-
le Urzêdu Gminy w K³omnicach zostali poinformowani o przyst¹pieniu do opracowania
w 2009 r. dokumentacji technicznej na odnowê i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni
drogi do noœnoœci 115 kN/oœ dla odcinka Rêdziny – granica województwa ³ódzkiego.

Zakres prac projektowych bêdzie obejmowa³ m.in.: poprawê bezpieczeñstwa ruchu
ko³owego i pieszego, remont i budowê chodników, poprawê geometrii istniej¹cych
skrzy¿owañ.
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Podczas spotkania uzgodniono, ¿e na tym etapie przygotowania inwestycji uwagi
dotycz¹ce koniecznych prac do uwzglêdnienia w opracowaniu zostan¹ przekazane
przez Urz¹d Gminy w K³omnicach bezpoœrednio projektantowi.

Odnosz¹c siê do kwestii prognozy wzrostu natê¿enia ruchu uprzejmie informujê, ¿e
pomiary ruchu s¹ dokonywane co 5 lat, najbli¿sze wykonane bêd¹ w roku 2010. Na
dzieñ dzisiejszy brak jest danych potwierdzaj¹cych tezê wzrostu natê¿enia ruchu na
przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 91.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Gra¿yny Sztark

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

Szanowny Panie Prezesie!
Ogromny niepokój i wiele komentarzy wzbudzi³ artyku³ zamieszczony

w „Gazecie Wyborczej” z dnia 20 marca br. „Polityczne zwolnienia w IPN”. Do
mojego biura senatorskiego wp³ynê³o wiele listów z proœb¹ o interwencjê,
a wœród nich tak¿e zapytanie o dalsze losy Delegatury IPN w Koszalinie i jej
pracowników. Listy, które otrzymujê, brzmi¹ niemal dramatycznie. Autork¹
jednego z listów, którego kserokopiê za³¹czam, jest osiemdziesiêcioletnia ko-
bieta, wiêzieñ polityczny okresu stalinowskiego, która dopiero w czasie funk-
cjonowania Delegatury IPN w Koszalinie zosta³a dostrze¿ona i poinformo-
wana o przys³uguj¹cych jej prawach.

Nie muszê chyba Pana zapewniaæ, jak wa¿na jest postawa i zaanga¿owa-
nie prokuratora IPN, który dociera do ludzi starszych i schorowanych, stopniowo
zdobywaj¹c ich zaufanie, bez wzywania ich do „urzêdu”.

Mówimy o ogromnej liczbie dotkniêtych w przesz³oœci represjami miesz-
kañców Pomorza Œrodkowego, którzy maj¹ jak najgorsze wspomnienia
o dzia³aniach prokuratury i s¹downictwa. Ci ludzie z niepokojem odbieraj¹
wypowiedŸ rzecznika IPN, pana Andrzeja Arseniuka: „Redukcje, które obej-
muj¹ ca³y IPN, zwi¹zane s¹ wy³¹cznie z ostatnimi oszczêdnoœciami”.

Nic wiêc dziwnego, i¿ obawiaj¹ siê, ¿e w ramach redukcji w pierwszej ko-
lejnoœci ulegn¹ likwidacji delegatury IPN, w których ju¿ dokonuje siê zwol-
nieñ. W Koszalinie na przyk³ad zwolniono certyfikowanego archiwistê, za
którego przeszkolenie wczeœniej zap³aci³ IPN.

Panie Prezesie! Czy ludziom, którzy czêsto jako nagrodê za lata przeœla-
dowañ otrzymuj¹ „uniewa¿nienie wyroku” w wyniku poni¿aj¹cych proce-
sów, w trakcie których ich dawni przeœladowcy „wyposa¿eni” s¹ w pomoc
znakomitych obroñców, ludziom, którzy po latach d³ugich i ¿mudnych starañ
otrzymuj¹ w koñcu uprawnienia kombatanckie, takim w³aœnie ludziom nie
nale¿y siê gwarancja spokojnego zakoñczenia ich walki o sprawiedliwoœæ
w urzêdzie, do którego wreszcie mog¹ dotrzeæ, i przez ludzi, którym zaufali?
Czy ich obawy, ¿e prokurator, któremu powierzyli swoje sprawy, nie stanie
siê w ramach oszczêdnoœci ofiar¹ redukcji etatów w IPN, s¹ bezzasadne?

A mo¿e, Panie Prezesie, zamiast zwalniaæ wykwalifikowan¹ i wyszkolon¹
za du¿e pieni¹dze kadrê, mo¿na by ograniczyæ liczbê imprez i akcji organizo-
wanych przez IPN w czasie, kiedy nasz kraj boryka siê z problemami finanso-
wymi? Przecie¿ inne organizacje, takie jak na przyk³ad NSZZ „Solidarnoœæ”,
wspólnie z lokalnymi samorz¹dami organizuj¹ w sposób profesjonalny wiele
uroczystoœci i towarzysz¹cych im imprez, wystaw, koncertów, zwi¹zanych
z walk¹ o niepodleg³oœæ naszego kraju i jej odzyskaniem.

Z powa¿aniem
Gra¿yna Sztark
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OdpowiedŸ

Warszawa, 6.05.2009 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 7 kwietnia 2009 r. i za³¹czonym

oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pani¹ senator Gra¿ynê Sztark podczas 30. posiedzenia
Senatu RP z dniu 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zwolnieñ pracowników Instytutu Pa-
miêci Narodowej, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹c¹ informacjê.

Pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie w mediach informacje o nieuzasadnionych przy-
czynach zwolnieñ prokuratorów pionu œledczego i lustracyjnego Instytutu Pamiêci Na-
rodowej nie maj¹ ¿adnego odzwierciedlenia w rzeczywistych powodach podejmowa-
nych przez kierownictwo Instytutu decyzjach o zwolnieniach pracowników IPN.

Niewystarczaj¹cy bud¿et IPN oraz zauwa¿alna tendencja spadkowa prowadzonych
œledztw w Oddzia³owych Komisjach Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
spowodowa³y koniecznoœæ redukcji zatrudnienia.

Zwolnienia objê³y ca³y Instytut, przy czym w porównaniu do innych pionów reduk-
cje w pionie œledczym dotyczy³y zaledwie 8 prokuratorów, na ogó³em 113 zatrudnio-
nych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e prokuratorzy nie zostali zwolnieni, a wiêc pozbawieni
pracy, a jedynie przywróceni na uprzednio zajmowane stanowisko w prokuraturze po-
wszechnej. Odwo³ania nie objê³y Delegatur, a jedynie niektóre Oddzia³y, w których
zmniejszy³a siê iloœæ prowadzonych przez prokuratorów œledztw.

Nadmieniam, ¿e poczynione przez Ministra Sprawiedliwoœci – Prokuratora Gene-
ralnego przesuniêcia dokonane zosta³y w oparciu o przepis art. 47 ust. 4a ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 424).

Chcia³bym zapewniæ, ¿e wszelkie tego rodzaju trudne w odbiorze spo³ecznym dzia-
³ania maj¹, tylko na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Instytutu Pamiêci
Narodowej, poszczególnych jego struktur oraz zadañ ustawowych do jakich powo³any
zosta³ Instytut Pamiêci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.

Z powa¿aniem

PREZES
INSTYTUTU PAMIÊCI NARODOWEJ
dr hab. Janusz Kurtyka
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w zwi¹zku z funkcjonowaniem przepisów

prawa budowlanego i kwestiami zwi¹zanymi z planowaniem nowych budyn-
ków gospodarczych w obrêbie budynków mieszkalnych.

Jak stosuje siê w praktyce przy planowaniu nowych budynków oraz wy-
dawaniu pozwoleñ na budowê art. 140 i 144 k.c., w szczególnoœci w sytuacji,
gdy nowo powstaj¹cy budynek gospodarczy bêdzie zas³aniaæ istniej¹cy
w s¹siedztwie budynek mieszkalny, gdy¿ jest od niego znacznie wy¿szy
i w praktyce znacznie wp³ynie to na mieszkañców tego budynku? Czy cha-
rakter u¿ytkowania nowo powstaj¹cego budynku (charakter tej inwestycji)
ma wp³yw na odleg³oœæ usytuowania od s¹siednich budynków, w tym bu-
dynków mieszkalnych? Czy kwestie ewentualnych ha³asów, zwi¹zanych
z przysz³ym funkcjonowaniem powstaj¹cego lub planowanego budynku, ma-
j¹ wp³yw na jego odleg³oœæ od s¹siednich budynków? Jeœli tak, to proszê
o wyszczególnienie.

Proszê równie¿ o informacjê, czy te same normy zacienienia obowi¹zuj¹
w stosunku do budynków mieszkalnych i do budynków gospodarczych, na
przyk³ad stodó³. Jakie rozwi¹zania przewiduj¹ polskie przepisy prawa bu-
dowlanego w tego rodzaju sytuacjach i przy tego typu inwestycjach? Jak
w tego typu przypadkach s¹ uwzglêdniane argumenty ewentualnych stron
postêpowania, to jest w³aœcicieli s¹siednich budynków w stosunku to inwe-
stora?

Proszê równie¿ o informacjê, czy charakter terenu, na przyk³ad budowa
zagrodowa, w miejscu gdzie planowana jest inwestycja, ma znaczenie w od-
niesieniu do norm i przewidzianych odleg³oœci? Czy przeznaczenie terenu, na
którym jest planowana budowa w miejskim planie zagospodarowania prze-
strzennego, ma wp³yw na usytuowanie budynku w stosunku do innych bu-
dynków oraz na sposób planowania i przeprowadzenia inwestycji?

Panie Ministrze, proszê o szczegó³owe omówienie podniesionych kwestii
i szczegó³owe ich wyjaœnienie w odniesieniu do funkcjonowania obowi¹zu-
j¹cych przepisów prawa budowlanego.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 13 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego z³o¿one pod-

czas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 r., którego tekst zosta³ przeka-
zany przy piœmie z dnia 7 kwietnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1564/09 uprzejmie
informujê i wyjaœniam.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z póŸn. zm.) oraz akty wykonawcze do niej wyznaczaj¹ granice prawa w³asnoœci w spo-
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sób zgodny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i spo³eczno-gospodarczym przeznacze-
nia tego prawa gwarantuj¹c w³aœcicielom s¹siednich nieruchomoœci prawn¹ ochronê
ich interesów.

Przepis § 12 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuo-
wanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póŸn. zm.) okreœla bowiem minimalne odleg³o-
œci budynku od s¹siedniej dzia³ki budowlanej. Przepis ten ma zastosowanie
w odniesieniu do wszystkich budynków powstaj¹cych na dzia³kach budowlanych, nie-
zale¿nie od ich charakteru. Jednak¿e, z dniem 7 lipca 2009 r. wchodz¹ w ¿ycie zmie-
nione przepisy ww. rozporz¹dzenia ró¿nicuj¹ce minimaln¹ odleg³oœæ od s¹siedniej
dzia³ki budowlanej w zale¿noœci od rodzaju powstaj¹cego budynku. Ponadto, kwestie
planowania zabudowy, w tym sytuowania obiektów, mog¹ wynikaæ z miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego albo z decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania przestrzennego (ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, Dz. U. Nr 80, poz. 7171 z póŸn. zm.).

Przepis § 13 okreœla natomiast warunki przes³aniania obiektów, w których znajdu-
j¹ siê pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zapewniaj¹c naturalne ich oœwietle-
nie. Nie okreœla natomiast warunków przes³aniania innych budynków np. inwentar-
skich.

Ponadto, uprzejmie wyjaœniam, i¿ przepisy rozporz¹dzenia ustalaj¹ warunki technicz-
ne, jakim powinny odpowiadaæ budynki i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia techniczne, ich
usytuowanie na dzia³ce budowlanej oraz zagospodarowanie dzia³ek przeznaczonych
pod zabudowê. Nie wprowadzaj¹ natomiast przepisów odnosz¹cych siê do konkretne-
go rodzaju inwestycji np. emituj¹cych ha³as. Sprawy te reguluj¹ bowiem przepisy od-
rêbne.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Olgierd Dziekoñski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister w zwi¹zku z bardzo niejasn¹ dla mnie

kwesti¹ dotycz¹c¹ zasad naboru wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach osi priorytetowej pi¹tej „Infrastruktura spo³eczna”, dzia³ania 3 „In-
frastruktura edukacyjna”, finansowanych ze œrodków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa £ódzkiego na lata 2007–2013.

Proszê o wyjaœnienie nastêpuj¹cej kwestii. Co zdecydowa³o o odrzuceniu
projektu z³o¿onego przez Urz¹d Gminy Rawa Mazowiecka dotycz¹cego reali-
zacji przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie sali gimnastycznej z ³¹czni-
kiem przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Starej Wojskiej? Jak wynika
z przekazanej przez Zarz¹d Województwa £ódzkiego – jako instytucji za-
rz¹dzaj¹cej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa £ódzkiego
na lata 2007–2013 – listy wniosków o dofinansowanie pozytywnie ocenio-
nych pod wzglêdem zgodnoœci z kryteriami oceny merytorycznej, wniosek
Urzêdu Gminy Rawa Mazowiecka uzyska³ wysokie, pi¹te miejsce wœród piêæ-
dziesiêciu trzech z³o¿onych wniosków. Niestety, nie otrzyma³ dofinansowa-
nia.

Pani Minister, proszê o dok³adne wyjaœnienie, co zadecydowa³o o odrzu-
ceniu tego projektu. Jakie b³êdy w z³o¿onym wniosku spowodowa³y jego dys-
kwalifikacjê? Z informacji przekazanych przez Urz¹d Gminy Rawa
Mazowiecka wynika, ¿e gmina jest przygotowana do budowy, posiada wszyst-
kie niezbêdne pozwolenia i czeka tylko na uzyskanie dofinansowania.
Z czego wynika to, ¿e najwy¿ej oceniane pod wzglêdem merytorycznym pro-
jekty nie otrzymuj¹ dofinansowania? Który punkt regulaminu tego konkursu
o tym stanowi? Jakie kryteria wyboru projektów zdecydowa³y o odrzuceniu
tego wniosku? Czy nie istnieje obawa, ¿e o wyborze projektu zadecydowa³a
ekonomika wyborcza cz³onków Zarz¹du Województwa £ódzkiego i kryzys
przedwyborczy, a nie kryzys finansowo-gospodarczy, i to spowodowa³o, ¿e
wybrano projekty najbardziej „korzystne”, zamiast tych najlepszych? A mo¿e
zosta³a stworzona inna lista rankingowa, z której jasno wynika³ wybór za-
kwalifikowanych do dofinansowania projektów, a o której istnieniu nie zosta-
³em poinformowany, i mo¿e to ona zdecydowa³a o wyborze projektu? Jeœli
taka lista powsta³a, to proszê o jej przedstawienie oraz o wyszczególnienie
kolejnych etapów oceny i punktów uzyskanych przez poszczególne projekty.

Proszê zatem Pani¹ Minister o sprawdzenie, w ramach kompetencji Pani
resortu i pe³nionego nadzoru nad przejrzystoœci¹ dysponowania œrodkami
unijnymi, z jakich przyczyn zosta³ odrzucony przez urzêdników projekt Urzê-
du Gminy Rawa Mazowiecka, pierwotnie tak wysoko oceniony pod wzglê-
dem merytorycznym przez tych samych urzêdników.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 30 kwietnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 7 kwietnia 2009 roku (BPS/DSK-043-1565/09)

w sprawie oœwiadczenia Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego w sprawie odrzu-
cenia projektu z³o¿onego przez Gminê Rawa Mazowiecka „Budowa Sali gimnastycznej
z ³¹cznikiem przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Starej Wojskiej” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego uprzejmie informujê, co
nastêpuje.

Zgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. NR 227, poz. 1658 z póŸn. zm.) za prawid³ow¹ rea-
lizacjê programu odpowiada Instytucja Zarz¹dzaj¹ca. W przypadku Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa £ódzkiego (dalej RPOW£) obowi¹zki Instytucji
Zarz¹dzaj¹cej pe³ni Samorz¹d Województwa £ódzkiego.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy Instytucja Zarz¹dzaj¹ca RPO odpowiada za do-
konanie, w oparciu o wczeœniej ustalone kryteria, wyboru projektów, które bêd¹ dofi-
nansowywane w ramach programu operacyjnego. Ponadto Instytucja Zarz¹dzaj¹ca
w celu zapewnienia w³aœciwej realizacji programu wydaje dokumenty reguluj¹ce sys-
tem realizacji programu w tym równie¿ precyzuje zasady dotycz¹ce procedury konkur-
su. W przypadku Województwa £ódzkiego takim dokumentem s¹ „Zasady wyboru
projektów w trybie konkursu zamkniêtego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa £ódzkiego na lata 2007–2013”. Zgodnie z treœci¹ zapisów ww. do-
kumentu po przeprowadzeniu oceny formalnej oraz merytorycznej i ustaleniu listy
rankingowej projektów, Zarz¹d Województwa podejmuje ostateczn¹ decyzjê o zakwali-
fikowaniu poszczególnych wniosków do dofinansowania. W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach Zarz¹d Województwa mo¿e podejmowaæ decyzje o zakwalifikowaniu
projektów do dofinansowania w kolejnoœci odmiennej od wskazanej na liœcie rankingo-
wej. Tego rodzaju decyzja musi zostaæ ka¿dorazowo uzasadniona. Oznacza to, i¿ w sy-
tuacji gdy Zarz¹d Województwa uzna, i¿ jest to uzasadnione ze wzglêdu na dobro
wdra¿anego programu i istotne z punktu widzenia rozwoju województwa ma prawo
zmieniæ kolejnoœæ projektów na liœcie rankingowej.

Opisana powy¿ej sytuacja mia³a miejsce w trakcie wyboru projektów do dofinanso-
wania, dokonanego przez Zarz¹d Województwa w ramach dzia³ania V.3 Infrastruktura
edukacyjna w dniu 25 marca 2009 roku. Zarz¹d Województwa zgodnie z wy¿ej opisan¹
procedur¹ zmieni³ listê rankingow¹ projektów wybieraj¹c z listy projektów spe³nia-
j¹cych warunki do otrzymania dofinansowania te projekty, których realizacjê uzna³ za
najkorzystniejsz¹ dla regionu. Jak wynika z uzasadniania, powodem zmiany by³a obec-
na sytuacja gospodarcza, która sprawi³a i¿ Zarz¹d zdecydowa³ siê na wsparcie projek-
tów o najwczeœniejszym terminie zakoñczenia realizacji projektu.

W zwi¹zku z faktem, i¿ w konkursie z³o¿ono du¿¹ iloœæ projektów wysoko ocenio-
nych na ocenie merytorycznej w dniu 23 kwietnia 2009 r. Zarz¹d Województwa £ódz-
kiego podj¹³ decyzjê o udzieleniu wsparcia kolejnym 17 projektom umieszczonym na
liœcie rankingowej. Wœród projektów, które otrzyma³y pozytywn¹ decyzjê o dofinanso-
waniu znalaz³ siê równie¿ projekt Gminy Rawa Mazowiecka „Budowa Sali gimnastycz-
nej z ³¹cznikiem przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Starej Wojskiej”.

Z powa¿aniem
El¿bieta Bieñkowska
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w zwi¹zku z kwesti¹ pielêgnowania ziele-

ni miejskiej niepodlegaj¹cej ochronie konserwatorskiej. Kto prowadzi nadzór
nad coraz czêstszym „tworzeniem” strasz¹cych nas konarów drzew bez ga³ê-
zi? Taka pielêgnacja drzew w miastach prowadzi do powolnej ich wycinki i –
jak siê okazuje – nie z powodu choroby tych drzew, ale dlatego, ¿e one prze-
szkadzaj¹. Czy Ministerstwo Œrodowiska jako resort odpowiedzialny za na-
sze œrodowisko ma jakiœ nadzór nad tym procederem? Niestety obawiam siê,
¿e w nied³ugim czasie z polskich miast znikn¹ wszystkie drzewa, bo prze-
szkadzaj¹ na przyk³ad powstawaniu kolejnych parkingów, lub z powodu
mieszkaj¹cych na tych drzewach ptaków, które oœmielaj¹ siê œpiewaæ, gwiz-
daæ… A mieszkañcom miast pozostanie ju¿ tylko szary smog.

Bardzo proszê o szybkie udzielenie odpowiedzi ze wzglêdu na trwaj¹ce
szczególnie intensywne prace przy „pielêgnacji” zieleni w tym okresie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 maja 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego, z³o¿one
podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2009 r., w sprawie pielêgnowa-
nia zieleni miejskiej niepodlegaj¹cej konserwacji, przekazane przez Marsza³ka Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej pismem z dnia 7 kwietnia 2009 r., znak BPS/DSK-043-1566/09,
przekazujê poni¿sz¹ informacjê.

Uprzejmie informujê, ze sprawy dotycz¹ce terenów zieleni i zadrzewieñ, zgodnie
z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.), nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.

W zwi¹zku z powy¿szym, Minister Œrodowiska nie posiada narzêdzi kontroli nad
dzia³aniami wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub starosty w zakresie wykonywa-
nia przez te organy zadañ w³asnych, poniewa¿ resort œrodowiska nie jest organem wy¿-
szego stopnia w stosunku do organów jednostek samorz¹du terytorialnego. Organami
tymi s¹, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania ad-
ministracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póŸn. zm.), samorz¹dowe kolegia
odwo³awcze. Natomiast zgodnie z art. 229 ww. ustawy, skargi dotycz¹ce zadañ lub
dzia³alnoœci wójta, burmistrza lub prezydenta miasta mog¹ byæ kierowane do rady
gminy, która jest w³aœciwym organem do ich rozpatrzenia.

Rozdzia³ 4. „Ochrona terenów zieleni i zadrzewieñ” ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z póŸn. zm.), zawiera zapisy pozwalaj¹ce
na ochronê zadrzewieñ przed ich niew³aœciw¹ pielêgnacj¹.
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Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, je¿eli nast¹pi³o zniszczenie spowodowa-
ne niew³aœciw¹ pielêgnacj¹ terenów zieleni, drzew lub krzewów, to wójt, burmistrz lub
prezydent miasta wymierza administracyjn¹ karê pieniê¿n¹ w³aœcicielowi nierucho-
moœci. W przypadku, gdy nieruchomoœæ jest w³asnoœci¹ gminy, zgodnie z art. 90 usta-
wy, karê wymierza starosta.

Legislator nie wprowadza koniecznoœci od³o¿enia decyzji o wymierzeniu admini-
stracyjnej kary pieniê¿nej do czasu wyst¹pienia ca³kowitego obumarcia drzewa, które
zosta³o zniszczone na skutek niew³aœciwej pielêgnacji. Natomiast, jeœli stopieñ uszko-
dzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich ¿ywotnoœci oraz mo¿liwoœci
odtworzenia korony drzewa i je¿eli posiadacz nieruchomoœci podj¹³ dzia³ania w celu
zachowania ¿ywotnoœci tych drzew lub krzewów, wówczas zapis art. 88 ust. 3 i 4 tej
ustawy dopuszcza wydanie decyzji o odroczeniu kary na okres 3 lat oraz umorzeniu jej,
jeœli stwierdzono zachowanie ¿ywotnoœci drzewa lub krzewu albo odtworzenie korony
drzewa.

MINISTER ŒRODOWISKA
Maciej Nowicki
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister w zwi¹zku z likwidacj¹ najstarszego w £o-

dzi szpitala pediatrycznego, ufundowanego chorym dzieciom przez bogate ro-
dy fabrykanckie. W dniu dzisiejszym zosta³a zakoñczona ewakuacja
pacjentów szpitala.

Pani Minister, czy nie obawia siê Pani, i¿ likwidacja szpitala nieodwracal-
nie odmieni wizerunek ³ódzkiej pediatrii? Mieszkañcom £odzi szpital im. Kor-
czaka kojarzy³ siê i wci¹¿ kojarzy z dobroczynnoœci¹, miejscem, gdzie mogli
uzyskaæ profesjonaln¹ opiekê dla swoich dzieci, podczas gdy inne szpitale
niejednokrotnie odmawia³y im pomocy, a pogotowie nie chcia³o przyjechaæ do
chorego dziecka, gdy¿ wszystkie karetki by³y rozdysponowane. Szpital Kor-
czaka by³ jedynym miejscem, sk¹d pacjentów nie odsy³ano, a udzielano im
pomocy. Jak wynika z wielu opinii mieszkañców i specjalistów, szpital
im. Korczaka jest jak najbardziej potrzebny, bowiem œwiadczy opiekê medyczn¹
na poziomie podstawowym. W izbie przyjêæ szpitala udziela siê najwiêcej po-
rad ambulatoryjnych dzieciom z ró¿nego rodzaju infekcjami i urazami. Pozo-
sta³e dwie placówki w mieœcie s¹ placówkami o profilu wyspecjalizowanym.
Jeœli zabraknie placówki o charakterze szpitala im. Korczaka, to te dwie po-
zosta³e placówki nie poradz¹ sobie z przejêciem jego dotychczasowej roli.

Czy ministerstwo nadzorowa³o przeprowadzany przez urz¹d mar-
sza³kowski proces restrukturyzacji szpitala im. Korczaka? Jeœli tak, to w ja-
ki sposób i jakie by³y zalecenia resortu co do dalszych losów placówki
i istniej¹cych tam oddzia³ów? Gdzie zostan¹ przeniesione oddzia³y ze szpi-
tala im. Korczaka, na przyk³ad jedyny w regionie oddzia³ neurologii, specjali-
zuj¹cy siê w diagnozowaniu i leczeniu dzieciêcych padaczek, czy te¿ jedyny
okulistyczny zabiegowy oddzia³ leczenia wad wzroku u dzieci? Czy minister-
stwo dostrzega³o rolê szpitala, który z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych
³ódzkich dzieci jest niezast¹piony? Co siê stanie z fachow¹ kadr¹ szpitala?
Jaki bêdzie dalszy los ma³ych pacjentów szpitala? Czy mieszkañców £odzi
bêdzie staæ na dojazd do szpitali po³o¿onych na obrze¿ach miasta? Co wiêcej,
w odró¿nieniu od szpitala im. Korczaka, w Centrum Zdrowia Matki Polki ro-
dzice musz¹ p³aciæ za swój pobyt w trakcie hospitalizacji ich dzieci. Który
szpital przejmie unikatowy zarówno w regionie, jak i Polsce, oddzia³ toksyko-
logii dzieciêcej szpitala im. Korczaka?

Pani Minister, czy nie istnieje zasadna obawa, ¿e przeprowadzona przez
urz¹d marsza³kowski restrukturyzacja szpitala im. Korczaka mia³a jedynie
na celu zamkniêcie szpitala w celu przejêcia i sprzeda¿y cennych terenów,
w centrum miasta, na których po³o¿ony jest szpital? Przez wiele lat szpital nie
by³ odpowiednio zarz¹dzany, nie przeprowadzano koniecznych remontów,
a argument, ¿e ze wzglêdu na stuletnie mury szpital stwarza wiêksze zagro-
¿enie epidemiologiczne, nie zosta³ potwierdzony. Co wiêcej, naukowcy z Poli-
techniki £ódzkiej, którzy badali mury szpitala, uwa¿aj¹, i¿ stan techniczny
jest dobry, bowiem budynki s¹ wzniesione z najwy¿szej jakoœci ceg³y, której
z¹b czasu nie zdo³a³ naruszyæ.

Pani Minister, proszê o informacje, jakie dzia³ania podejmowa³ podleg³y Pani
resort w sprawie ratowania szpitala im. Korczaka. Czy s¹ znane Pani Minister
inne szpitale w Polsce w podobnej sytuacji, jak Szpital im. J. Korczaka w £odzi,
to znaczy zamykane z podobnych przyczyn, czyli z powodu braku remontu?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Stanowisko

Warszawa, 2009.04.30

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, prze-

s³anego przy piœmie znak BPS/DSK-043-1567/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r., doty-
cz¹cego likwidacji Szpitala im. J. Korczaka w £odzi, uprzejmie informujê, i¿ odpowiedŸ
w przedmiotowej sprawie zostanie udzielona w terminie póŸniejszym, niezw³ocznie po
uzyskaniu stanowiska Dyrektora Szpitala oraz Marsza³ka Województwa £ódzkiego.

Jednoczeœnie uprzejmie przepraszam za zaistnia³¹ zw³okê.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.05.26

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, prze-

s³anego przy piœmie znak BPS/DSK-043-1567/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r., doty-
cz¹cego likwidacji Szpitala im. J. Korczaka w £odzi, uprzejmie proszê o przyjêcie
nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

W lipcu 2003 r. Zarz¹d Województwa £ódzkiego podj¹³ decyzjê o w³¹czeniu Specja-
listycznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w £odzi do Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w £odzi. Obecnie funkcjonuje on w struk-
turach tego szpitala pod nazw¹ Oœrodek Pediatryczny im. dra J. Korczaka.

Zarówno Marsza³ek Województwa £ódzkiego, jak i Dyrektor Wojewódzkiego Szpita-
la Specjalistycznego im. M. Kopernika w £odzi, potwierdzaj¹, i¿ w dniach 1–2 kwietnia
br. przeprowadzona zosta³a ewakuacja pacjentów z budynku nr 9 Oœrodka Pediatrycz-
nego, przy Al. Pi³sudskiego 71. Ewakuacja dotyczy³a oddzia³ów: niemowlêcego, neuro-
logicznego oraz Kliniki Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku
Rozwojowego, których pacjenci, wymagaj¹cy dalszej hospitalizacji, przewiezieni zostali
do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Jak zapewni³ w swoim piœmie Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, zobowi¹za³ siê on do pokrycia ewentual-
nych kosztów zwi¹zanych z pobytem rodziców ewakuowanych pacjentów w Instytucie.
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Z uwagi na trudnoœci lokalowe nie ma bowiem mo¿liwoœci przeniesienia oddzia³ów,
które czasowo zaprzesta³y dzia³alnoœci do obecnie posiadanej infrastruktury.

Przyczyny dzia³añ podjêtych przez dyrekcjê szpitala wyjaœnia Marsza³ek Wojewódz-
twa £ódzkiego. Nie by³y one podyktowane zamiarem likwidacji placówki, lecz decyzj¹
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 1 kwietnia 2009 r. nr 286/09,
nakazuj¹c¹ wy³¹czenie ww. budynku z u¿ytkowania, w trybie natychmiastowym. Mar-
sza³ek Województwa £ódzkiego poinformowa³ równie¿, i¿ wykonane w lipcu 2008 r.
ekspertyzy budowlane wykonane dla budynków Oœrodka Pediatrycznego wykaza³y
uszkodzenia i ubytki w elementach budynków uraz koniecznoœæ czêœciowego lub kom-
pleksowego ich remontu.

W odniesieniu do kwestii przysz³oœci oddzia³ów okulistycznego oraz toksykologii
dzieciêcej, Marsza³ek Województwa £ódzkiego wyjaœni³, i¿ pierwszy z nich przesta³
udzielaæ œwiadczeñ zdrowotnych ju¿ w po³owie 2005 r., drugi zaœ nie funkcjonuje
w Oœrodku Pediatrycznym od roku – z powodu braku specjalistów w dziedzinie toksy-
kologii dzieciêcej.

Jak wynika z uzyskanych informacji, Samorz¹d Województwa £ódzkiego, nie ma
planów dotycz¹cych likwidacji Oœrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka oraz sprzeda¿y
terenu, na którym jest on zlokalizowany. W najbli¿szym czasie planowane jest nato-
miast podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu wy³onienie wykonawcy do opracowania kon-
cepcji dalszego funkcjonowania placówki.

Reasumuj¹c nale¿y przypomnieæ, i¿ podmiotem tworz¹cym oraz sprawuj¹cym
nadzór nad Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w £odzi oraz bêd¹cym jego je-
dnostk¹ organizacyjn¹ Oœrodkiem Pediatrycznym im. J. Korczaka jest Samorz¹d
Województwa £ódzkiego, i do niego nale¿y podejmowanie decyzji dotycz¹cych funkcjo-
nowania zak³adu opieki zdrowotnej.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ Minister Zdrowia nie posiada informacji na
temat szpitali zamykanych z powodu braku remontów. Na podstawie art. 65a ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89, z póŸn. zm.) mo¿liwe jest czasowe zaprzestanie dzia³alnoœci szpitala na okres
nieprzekraczaj¹cy 3 miesiêcy, np. z powodu remontu. Sytuacja taka znajduje odzwier-
ciedlenie w rejestrze zak³adów opieki zdrowotnej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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