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71. POSIEDZENIE SENATU
(3 marca 2011 r.)





Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Niepokoi mnie fakt, i¿ wiele mówi siê o tym, ¿e dofinansowania kosztów

kszta³cenia zawodowego m³odocianych pracowników w celu przygotowania
zawodowego nie bêdzie. Uwa¿am, i¿ wp³ynie to na rozwój zawodowy m³o-
dych ludzi, a w przysz³oœci na gorsze przygotowanie ich do zawodu i w kon-
sekwencji bezrobocie.

Maj¹c na uwadze powy¿sze oraz ró¿ne inne sygna³y nap³ywaj¹ce w tej
sprawie do mojego biura senatorskiego, zwracam siê do Pani Minister z uprzej-
m¹ proœb¹ o odpowiedŸ na pytanie.

Czy w tym roku bêdzie dofinansowanie kosztów kszta³cenia zawodowe-
go m³odocianych w celu przygotowania zawodowego? A jeœli go nie bêdzie, to
dlaczego?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 5.04.2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pani Senator Ma³gorzaty Adamczak z³o¿one na

71. posiedzeniu Senatu w dniu 3 marca 2011 r. w sprawie dofinansowania kosztów
kszta³cenia zawodowego m³odocianych pracowników przedstawiam poni¿sze wyjaœ-
nienie.

Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, i¿ wsparcie finansowe pracodawców prowadz¹cych
przygotowanie zawodowe m³odocianych ze œrodków Funduszu Pracy odbywa siê na
dwa sposoby:

1) po pierwsze, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 roku o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415 z póŸn.
zmianami), jest to MO¯LIWOŒÆ REFUNDACJI WYNAGRODZEÑ pracodawcom
i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne dla m³odocianych pracowników, którzy ma-
j¹ umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego, realizowanego w dwóch for-
mach: nauki zawodu (2–3 lata) lub przyuczenia do pracy (3–6 miesiêcy); zgodnie
z przepisami wynagrodzenie m³odocianych mo¿e byæ refundowane w kolejnych
latach nauki zawodu odpowiednio w wysokoœci 4%, 5% i 6% przeciêtnego miesiêcz-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i s¹ to obecnie kwoty rzêdu 137 z³,
171 z³ i 206 z³; przy formie przyuczenia do pracy refunduje siê 4% przeciêtnego wy-
nagrodzenia (137 z³); dystrybucj¹ tych œrodków zajmuj¹ siê Ochotnicze Hufce
Pracy;

2) po drugie, od 2009 roku na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 55 ustawy o promo-
cji zatrudnienia (...) z Funduszu Pracy wyp³acana jest pracodawcom obliga-
toryjna dotacja za wykszta³cenie m³odocianego po zakoñczeniu przygotowa-
nia zawodowego (wczeœniej finansowana z bud¿etu); przy 2-letnim okresie
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kszta³cenia w wysokoœci 4 587 z³, przy 3-letnim okresie kszta³cenia – 7 645 z³,
a w przypadku przyuczenia do pracy – 240 z³ za ka¿dy miesi¹c kszta³cenia; kwoty
te podlegaj¹ waloryzacji o wskaŸniki inflacji, a ich wysokoœæ wynika z przepisu
art. 70b ustawy z dn. 7 wrzeœnia 1991 o systemie oœwiaty (Dz. U. 2004, Nr 256,
poz. 2572 z póŸn. zm.). Dystrybucja tych œrodków realizowana jest przez gminy.

W planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2011 œrodki przeznaczone na refun-
dowanie wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne m³odocianych pracowni-
ków okreœlone zosta³y na kwotê 170 mln z³. Tak¹ kwot¹ œrodków dysponuje Komen-
dant G³ówny OHP z przeznaczeniem na zawieranie nowych umów z pracodawcami oraz
na wyp³atê refundacji wynikaj¹cych z umów zawartych w roku 2009 i 2010.

Zdaniem Komendanta G³ównego OHP ustalona w Planie Finansowym Funduszu
Pracy na 2011 r. kwota œrodków na refundacjê wynosz¹ca 170 mln z³ nie zabezpieczy
w ca³oœci zobowi¹zañ wynikaj¹cych z ju¿ zawartych przez OHP umów z pracodawcami.
Niezbêdne œrodki Funduszu Pracy do pe³nej realizacji wyp³at na podstawie zawartych
umów, to kwota ponad 205,6 mln z³. W zwi¹zku z powy¿szym deficyt œrodków na po-
krycie wydatków zwi¹zanych z podpisanymi umowami wynosi 35,6 mln z³.

Ponadto œrodki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2010 roku na obligatoryjne do-
tacje za wykszta³cenie m³odocianych pracowników by³y znacznie wy¿sze ni¿ œrodki
skierowane na refundacjê wynagrodzeñ i przekroczy³y 330 mln z³. Natomiast w planie
Funduszu Pracy na rok 2011 przewidziano kwotê 303 mln z³.

Rada Ministrów okreœlaj¹c wydatki Funduszu Pracy na rok bie¿¹cy kierowa³a siê
koniecznoœci¹ ograniczeñ wydatków publicznych w celu korekty deficytu sektora in-
stytucji rz¹dowych i samorz¹dowych do poziomu nie wy¿szego ni¿ 3% PKB oraz ograni-
czenia potrzeb po¿yczkowych bud¿etu pañstwa, zwi¹zanych z koniecznoœci¹ uzupe³-
niania niedoboru w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (FUS), wynikaj¹cego z do-
tychczasowego systemu emerytalnego, powstaj¹cego w wyniku przekazywania czêœci
sk³adki emerytalnej do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), powoduj¹cych nara-
staj¹ce zagro¿enia dla d³ugu publicznego, który zbli¿a siê do II progu ostro¿noœciowe-
go, okreœlonego w ustawie o finansach publicznych (...), na poziomie 55% PKB.

Maj¹c powy¿sze na uwadze Rada Ministrów przyjê³a propozycje zmiany w funkcjo-
nowaniu OFE. Ich celem jest z jednej strony zabezpieczenie interesów przysz³ych eme-
rytów, z drugiej – zmniejszenie narastaj¹cego zad³u¿enia pañstwa. Na 700 mld z³
zad³u¿enia a¿ 200 mld z³ jest wynikiem finansowania OFE tym d³ugiem. Tylko w 2010
roku wysokoœæ refundacji FUS sk³adki przekazywanej do OFE wynios³a 22,5 mld z³,
zaœ od pocz¹tku reformy emerytalnej, od 1999 roku do 2010 roku bezpoœredni koszt
refundacji z bud¿etu pañstwa ubytku sk³adki emerytalnej w FUS wskutek jej przeka-
zania do OFE wyniós³ ok. 162 mld z³. Reforma okaza³a siê wiêc bezwzglêdnie koniecz-
na. Zgodnie z projektem rz¹dowym, w latach 2012–2013 sk³adka przekazywana do
OFE ulegnie zmniejszeniu z 7,3% do 2,3%. W kolejnych latach sk³adka przekazywana
do OFE bêdzie stopniowo rosn¹æ tak, aby w 2017 roku osi¹gn¹æ 3,5%. Projekt ustawy
o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeñ spo-
³ecznych uzyska³ akceptacjê Rady Ministrów i zosta³ przyjêty przez Sejm RP.

Wczeœniej prowadzone by³y prace nad rz¹dowym projektem ustawy o zmianie usta-
wy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz o zmianie niektórych ustaw, do którego
w trakcie prac sejmowych Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
wniós³ poprawkê, ograniczaj¹c¹ od dnia 1 kwietnia 2011 poziom sk³adki na ubezpie-
czenie emerytalne, pochodz¹cej ze sk³adki ubezpieczonego, odprowadzanej przez ZUS
do OFE, zbie¿na, w tym zakresie z aktualnym projektem rz¹dowym. Po przyjêciu przez
Sejm RP ograniczenia wysokoœci przekazywanej do OFE sk³adki, zgodnie z ww. projek-
tami, mo¿liwe bêdzie istotne ograniczenie wydatków bud¿etu pañstwa na pokrycie nie-
doboru w FUS z tytu³u przekazywania do OFE czêœci sk³adki emerytalnej. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e deficyt bud¿etu pañstwa z ww. tytu³u roœnie w tempie ok. 2 000 mln z³
miesiêcznie.

Ta oszczêdnoœæ ograniczy potrzeby po¿yczkowe pañstwa, realizowane dotychczas
na rynku finansowym oraz zwi¹zane z tym koszty, przez co zmniejszy siê równie¿ za-
gro¿enie wspomnianego wy¿ej przekroczenia II progu ostro¿noœciowego, a pod rz¹dami
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nowej ustawy bud¿etowej i znowelizowanej ustawy o finansach publicznych (...) po-
zwoli w konsekwencji na zmianê planu finansowego Funduszu Pracy i zwiêkszenie wy-
datków Funduszu przeznaczanych na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu,
w tym na refundacjê wynagrodzeñ m³odocianych pracowników zgodnie z uzasadniony-
mi potrzebami krajowego rynku pracy.

Reaguj¹c na zaistnia³¹ sytuacjê w oparciu o przepis art. 29 ust. 12 ustawy o finan-
sach publicznych, w dniu 25 lutego br. wyst¹pi³am do Ministra Finansów z wnioskiem
o wyra¿enie zgody na zmianê planu finansowego Funduszu Pracy skutkuj¹c¹ zwiêk-
szeniem œrodków Funduszu Pracy na realizacjê w 2011 roku zadañ na rzecz promocji
zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ³¹cznie o kwotê
1.200.605 tys. z³, w tym o zwiêkszenie œrodków Funduszu Pracy przeznaczonych na
refundowanie wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne m³odocianych pra-
cowników o kwotê 80.000 tys. z³. W dniu 7 marca 2011 r. Minister Finansów odmówi³
udzielenia takiej zgody uzasadniaj¹c odmowê wdro¿eniem procedur oszczêdnoœcio-
wych dotycz¹cych koniecznoœci ograniczenia nadmiernego deficytu instytucji rz¹do-
wych i samorz¹dowych do 3% PKB w 2012 roku.

Nale¿y tak¿e wyjaœniæ, i¿ ograniczenie œrodków Funduszu Pracy na refundowanie
pracodawcom wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym nie pozbawia m³odzie¿y mo¿li-
woœci kszta³cenia w formie praktycznej nauki zawodu, gdy¿ pracodawcy, którzy podpi-
sali z m³odocianymi umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego s¹ tymi
umowami zwi¹zani i powinni je kontynuowaæ. Pracownicy m³odociani stanowi¹c nie-
wykwalifikowan¹ si³ê robocz¹ przyczyniaj¹ siê do wypracowania okreœlonego zysku.
Nawet jeœli pracodawca nie otrzymuje refundacji wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpie-
czenie spo³eczne pracownika m³odocianego, to przeznaczane na te zobowi¹zania kwoty
s¹ i tak znacznie ni¿sze ni¿ wydatki, jakie musia³by ponieœæ na wynagrodzenie i sk³adki
pracownika niewykwalifikowanego, zatrudnionego w to miejsce. Natomiast ci m³odzi
ludzie, z którymi pracodawcy rozwi¹¿¹ umowy o pracê mog¹ kontynuowaæ obowi¹zek
nauki w systemie szkó³ zawodowych, gdzie tak¿e w planie nauczania s¹ przewidziane
praktyki zawodowe. Osoby pochodz¹ce z rodzin najbiedniejszych powinny zaœ uzyskaæ
wsparcie sytemu stypendialnego.

Informujê ponadto, i¿ na bie¿¹co monitorujê sytuacjê na krajowym rynku pracy
oraz w poszczególnych województwach, a w przypadku jej niekorzystnego rozwoju, po-
dejmê œrodki polegaj¹ce na uruchomieniu 163 mln z³ z istniej¹cej rezerwy œrod-
ków Funduszu Pracy bêd¹cej w dyspozycji ministra, a tak¿e kolejnym wnioskowa-
niu w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy w oparciu o realizowane
dodatkowe przychody Funduszu Pracy. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej liczy na to,
¿e dzia³ania takie spotkaj¹ siê ze wsparciem ze strony sejmowej komisji do spraw bud-
¿etu poprzez wyra¿enie pozytywnej opinii w zakresie ewentualnych wniosków kierowa-
nych do Ministra Finansów w oparciu o przepisy art. 29 ust. 1 pkt. 8–12 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na koniec nale¿y jeszcze raz wyraŸnie podkreœliæ, i¿ choæ uznajê, ¿e wspieranie
kszta³cenia m³odych ludzi odbywaj¹cych przygotowanie zawodowe u pracodawców ma
istotne znaczenie w realizacji kszta³cenia zawodowego, to jednak ograniczenie œrodków
na refundacjê pracodawcom wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom
nie wynika z decyzji Ministra Pracy, lecz okolicznoœci opisanych powy¿ej.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Chcia³abym wyraziæ swoj¹ g³êbok¹ dezaprobatê wobec Pana dzia³añ
oraz podleg³ych Panu s³u¿b. W ostatnim czasie mia³ miejsce ¿enuj¹cy spek-
takl dotycz¹cy wydania komiksu o Chopinie. Szczegó³y tej sprawy s¹ po-
wszechnie znane, by³y szeroko omawiane w mediach. Wiadomo, ¿e osoba
bezpoœrednio odpowiedzialna za dopuszczenie do tej skandalicznej publika-
cji nie bêdzie w ¿aden sposób poci¹gniêta do odpowiedzialnoœci, gdy¿ „ju¿
nie pracuje w MSZ”. Niemieckojêzyczny nak³ad komiksu zosta³ wycofany
i przemielony na makulaturê, a wydawca zobowi¹za³ siê zwróciæ wynagro-
dzenie. Ale, mówi¹c kolokwialnie, mleko siê wyla³o – wiadomoœæ posz³a
w œwiat, a Polska zosta³a oœmieszona.

Szanowny Panie Ministrze, nale¿ê do Pañskich zagorza³ych krytyków
i nigdy siê z tym nie kry³am. Jest Pan tym politykiem, w którym kiedyœ pok³a-
da³am nadziejê, a na którym siê srodze zawiod³am. Fundamentem owej kry-
tyki jest sposób zarz¹dzania Ministerstwem Spraw Zagranicznych – czego
dobitnym przyk³adem jest skandal z rzeczonym komiksem – ale tak¿e fakt, ¿e
zamiast kierowaæ polityk¹ zagraniczn¹ Rzeczypospolitej zajmuje siê Pan
i skupia na „do¿ynaniu watahy”. Kreœlê te s³owa z du¿ym smutkiem…

Ad rem. Na kanwie tego wydarzenia rodz¹ siê pytania o dobór i selekcjê
wspó³pracowników MSZ przy takich projektach, o profilowanie wspó³pracow-
ników nie tylko pod k¹tem umiejêtnoœci artystycznych, ale i walorów, które
powinien posiadaæ cz³owiek – zwyczajnie – kulturalny; o to, czy MSZ wyjaœ-
nia swoim wspó³pracownikom, czym siê zajmuje i jakie w ministerstwie obo-
wi¹zuj¹ standardy.

I na koniec chcia³abym zapytaæ Pana Ministra, jakie zamierza podj¹æ kro-
ki w przysz³oœci, by taka sytuacja ju¿ siê wiêcej nie powtórzy³a.

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

OdpowiedŸ

Warszawa, 1 kwietnia 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pani Senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk (pis-

mo nr BPS/DSK-043-3381/11 z dnia 10 marca br.) z³o¿one podczas 71. posiedzenia
Senatu RP w dniu 3 marca br., dotycz¹ce wydania komiksu „Chopin. New Romantic”,
uprzejmie informujê, i¿ wspomniany komiks by³ jednym z ponad 5 tysiêcy projektów
zrealizowanych przez placówki zagraniczne w roku 2010, z czego ok. 3,5 tysi¹ca doty-
czy³o obchodów Roku Chopina. Siêgniêcie przez Ambasadê RP w Berlinie do takiej for-
my literackiej wynika³o z potrzeby dotarcia do specyficznych œrodowisk niemieckich,
które szczególnie ceni¹ sobie formê przekazu, jak¹ jest komiks.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjê³o ca³y szereg dzia³añ, które maj¹ zapo-
biec tego typu sytuacjom w przysz³oœci. W wyniku ich wprowadzenia nast¹pi doprecy-
zowanie odpowiedzialnoœci pracowników Centrali i placówek za poszczególne projekty.
Negatywne doœwiadczenia wynikaj¹ce z tego przypadku zostan¹ uwzglêdnione w pro-
cesie szkoleñ i przygotowywania pracowników do wyjazdu na placówki. Poœwiêcimy
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tak¿e szczególn¹ uwagê zasadom u¿ywania god³a pañstwowego w materia³ach
niemaj¹cych urzêdowego charakteru, które mog¹ byæ publikowane przez placówki
zagraniczne.

Informujê jednoczeœnie, ¿e w porozumieniu z wydawnictwem „Kultura Gniewu” za-
decydowano o usuniêciu z wydanego komiksu zbêdnych informacji, w tym god³a pañ-
stwowego, co zostanie w ca³oœci wykonane na koszt wydawnictwa. Po dokonaniu tych
zmian komiks bêdzie selektywnie udostêpniony osobom i instytucjom, wobec których
Ambasada podjê³a zobowi¹zania w tym zakresie i które licznie wystêpowa³y w obronie
komiksu, jako popularnej formy wspó³czesnej sztuki.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Mieczys³awa Augustyna

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie zwracaj¹ siê do mnie przedstawiciele cechów rzemios³

ró¿nych z informacjami o braku b¹dŸ istotnym ograniczaniu realizacji zobo-
wi¹zañ pañstwa w sprawie nak³adów œrodków przeznaczonych na refunda-
cjê i dofinansowanie kosztów kszta³cenia zawodowego w zak³adach pracy.

W zwi¹zku z powy¿szym liczê na szczegó³owe informacje na temat powo-
dów wstrzymania refundacji i dofinansowania kosztów kszta³cenia zawodo-
wego oraz na temat czasu i zakresu ich odblokowania.

S¹dzê, ¿e dostrzega Pani Minister zagro¿enia wynikaj¹ce z otwieraj¹ce-
go siê niebawem rynku pracy w Niemczech i Austrii. Propozycje niemieckie,
w których gwarantuje siê uczniom wyp³acanie pieniêdzy, zakwaterowanie,
wy¿ywienie i realn¹ pewnoœæ póŸniejszego zatrudnienia, uderzyæ mog¹
w przysz³oœci w polskie rzemios³o i MSP, które bêd¹ potrzebowa³y wy-
kszta³conych kadr. Przerwanie zwi¹zków kszta³cenia z ma³ymi polskimi za-
k³adami pomaga ziœciæ siê temu negatywnemu scenariuszowi.

Bêdê zobowi¹zany za szczegó³owe informacje odnosz¹ce siê do poruszo-
nej w oœwiadczeniu sprawy.

Mieczys³aw Augustyn

OdpowiedŸ

Warszawa, 4.04.2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Mieczys³awa Augustyna z³o¿one na

71. posiedzeniu Senatu w dniu 3 marca 2011 r. w sprawie dofinansowania kosztów
kszta³cenia zawodowego m³odocianych pracowników przedstawiam poni¿sze wyjaœ-
nienie.

Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, i¿ wsparcie finansowe pracodawców prowadz¹cych
przygotowanie zawodowe m³odocianych ze œrodków Funduszu Pracy odbywa siê na
dwa sposoby:

1) po pierwsze, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 roku o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415 z póŸn.
zmianami), jest to MO¯LIWOŒÆ REFUNDACJI WYNAGRODZEÑ pracodawcom
i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne dla m³odocianych pracowników, którzy ma-
j¹ umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego, realizowanego w dwóch for-
mach: nauki zawodu (2–3 lata) lub przyuczenia do pracy (3–6 miesiêcy); zgodnie
z przepisami wynagrodzenie m³odocianych mo¿e byæ refundowane w kolejnych
latach nauki zawodu odpowiednio w wysokoœci 4%, 5% i 6% przeciêtnego miesiêcz-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i s¹ to obecnie kwoty rzêdu 137 z³,
171 z³ i 206 z³; przy formie przyuczenia do pracy refunduje siê 4% przeciêtnego wy-
nagrodzenia (137 z³); dystrybucj¹ tych œrodków zajmuj¹ siê Ochotnicze Hufce
Pracy;
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2) po drugie, od 2009 roku na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 55 ustawy o promo-
cji zatrudnienia (...) z Funduszu Pracy wyp³acana jest pracodawcom obliga-
toryjna dotacja za wykszta³cenie m³odocianego po zakoñczeniu przygotowa-
nia zawodowego (wczeœniej finansowana z bud¿etu); przy 2-letnim okresie
kszta³cenia w wysokoœci 4 587 z³, przy 3-letnim okresie kszta³cenia – 7 645 z³,
a w przypadku przyuczenia do pracy – 240 z³ za ka¿dy miesi¹c kszta³cenia; kwoty
te podlegaj¹ waloryzacji o wskaŸniki inflacji, a ich wysokoœæ wynika z przepisu
art. 70b ustawy z dn. 7 wrzeœnia 1991 o systemie oœwiaty (Dz. U. 2004, Nr 256,
poz. 2572 z póŸn. zm.). Dystrybucja tych œrodków realizowana jest przez gminy.

W planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2011 œrodki przeznaczone na refun-
dowanie wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne m³odocianych pracowni-
ków okreœlone zosta³y na kwotê 170 mln z³. Tak¹ kwot¹ œrodków dysponuje Komen-
dant G³ówny OHP z przeznaczeniem na zawieranie nowych umów z pracodawcami oraz
na wyp³atê refundacji wynikaj¹cych z umów zawartych w roku 2009 i 2010.

Zdaniem Komendanta G³ównego OHP ustalona w Planie Finansowym Funduszu
Pracy na 2011 r. kwota œrodków na refundacjê wynosz¹ca 170 mln z³ nie zabezpieczy
w ca³oœci zobowi¹zañ wynikaj¹cych z ju¿ zawartych przez OHP umów z pracodawcami.
Niezbêdne œrodki Funduszu Pracy do pe³nej realizacji wyp³at na podstawie zawartych
umów, to kwota ponad 205,6 mln z³. W zwi¹zku z powy¿szym deficyt œrodków na po-
krycie wydatków zwi¹zanych z podpisanymi umowami wynosi 35,6 mln z³.

Ponadto œrodki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2010 roku na obligatoryjne do-
tacje za wykszta³cenie m³odocianych pracowników by³y znacznie wy¿sze ni¿ œrodki
skierowane na refundacjê wynagrodzeñ i przekroczy³y 330 mln z³. Natomiast w planie
Funduszu Pracy na rok 2011 przewidziano kwotê 303 mln z³.

Rada Ministrów okreœlaj¹c wydatki Funduszu Pracy na rok bie¿¹cy kierowa³a siê
koniecznoœci¹ ograniczeñ wydatków publicznych w celu korekty deficytu sektora in-
stytucji rz¹dowych i samorz¹dowych do poziomu nie wy¿szego ni¿ 3% PKB oraz ogra-
niczenia potrzeb po¿yczkowych bud¿etu pañstwa, zwi¹zanych z koniecznoœci¹
uzupe³niania niedoboru w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (FUS), wynikaj¹cego
z dotychczasowego systemu emerytalnego, powstaj¹cego w wyniku przekazywania
czêœci sk³adki emerytalnej do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), powodu-
j¹cych narastaj¹ce zagro¿enia dla d³ugu publicznego, który zbli¿a siê do II progu
ostro¿noœciowego, okreœlonego w ustawie o finansach publicznych (...), na poziomie
55% PKB.

Maj¹c powy¿sze na uwadze Rada Ministrów przyjê³a propozycje zmiany w funkcjo-
nowaniu OFE. Ich celem jest z jednej strony zabezpieczenie interesów przysz³ych eme-
rytów, z drugiej – zmniejszenie narastaj¹cego zad³u¿enia pañstwa. Na 700 mld z³
zad³u¿enia a¿ 200 mld z³ jest wynikiem finansowania OFE tym d³ugiem. Tylko w 2010
roku wysokoœæ refundacji FUS sk³adki przekazywanej do OFE wynios³a 22,5 mld z³,
zaœ od pocz¹tku reformy emerytalnej, od 1999 roku do 2010 roku bezpoœredni koszt
refundacji z bud¿etu pañstwa ubytku sk³adki emerytalnej w FUS wskutek jej przeka-
zania do OFE wyniós³ ok. 162 mld z³. Reforma okaza³a siê wiêc bezwzglêdnie koniecz-
na. Zgodnie z projektem rz¹dowym, w latach 2012–2013 sk³adka przekazywana do
OFE ulegnie zmniejszeniu z 7,3% do 2,3%. W kolejnych latach sk³adka przekazywana
do OFE bêdzie stopniowo rosn¹æ tak, aby w 2017 roku osi¹gn¹æ 3,5%. Projekt ustawy
o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeñ spo-
³ecznych uzyska³ akceptacjê Rady Ministrów i zosta³ przyjêty przez Sejm RP.

Wczeœniej prowadzone by³y prace nad rz¹dowym projektem ustawy o zmianie usta-
wy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz o zmianie niektórych ustaw, do którego
w trakcie prac sejmowych Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
wniós³ poprawkê, ograniczaj¹c¹ od dnia 1 kwietnia 2011 poziom sk³adki na ubezpie-
czenie emerytalne, pochodz¹cej ze sk³adki ubezpieczonego, odprowadzanej przez ZUS
do OFE, zbie¿n¹ w tym zakresie z aktualnym projektem rz¹dowym. Po przyjêciu przez
Sejm RP ograniczenia wysokoœci przekazywanej do OFE sk³adki, zgodnie z ww. projek-
tami, mo¿liwe bêdzie istotne ograniczenie wydatków bud¿etu pañstwa na pokrycie nie-
doboru w FUS z tytu³u przekazywania do OFE czêœci sk³adki emerytalnej. Nale¿y
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zaznaczyæ, ¿e deficyt bud¿etu pañstwa z ww. tytu³u roœnie w tempie ok. 2 000 mln z³
miesiêcznie.

Ta oszczêdnoœæ ograniczy potrzeby po¿yczkowe pañstwa, realizowane dotychczas
na rynku finansowym oraz zwi¹zane z tym koszty, przez co zmniejszy siê równie¿ za-
gro¿enie wspomnianego wy¿ej przekroczenia II progu ostro¿noœciowego, a pod rz¹dami
nowej ustawy bud¿etowej i znowelizowanej ustawy o finansach publicznych (...) po-
zwoli w konsekwencji na zmianê planu finansowego Funduszu Pracy i zwiêkszenie wy-
datków Funduszu przeznaczanych na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu,
w tym na refundacjê wynagrodzeñ m³odocianych pracowników zgodnie z uzasadniony-
mi potrzebami krajowego rynku pracy.

Reaguj¹c na zaistnia³¹ sytuacjê w oparciu o przepis art. 29 ust. 12 ustawy o finan-
sach publicznych, w dniu 25 lutego br. wyst¹pi³am do Ministra Finansów z wnioskiem
o wyra¿enie zgody na zmianê planu finansowego Funduszu Pracy skutkuj¹c¹ zwiêk-
szeniem œrodków Funduszu Pracy na realizacjê w 2011 roku zadañ na rzecz promocji
zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ³¹cznie o kwotê
1.200.605 tys. z³, w tym o zwiêkszenie œrodków Funduszu Pracy przeznaczonych na
refundowanie wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne m³odocianych pra-
cowników o kwotê 80.000 tys. z³. W dniu 7 marca 2011 r. Minister Finansów odmówi³
udzielenia takiej zgody uzasadniaj¹c odmowê wdro¿eniem procedur oszczêdnoœcio-
wych dotycz¹cych koniecznoœci ograniczenia nadmiernego deficytu instytucji rz¹do-
wych i samorz¹dowych do 3% PKB w 2012 roku.

Nale¿y tak¿e wyjaœniæ, i¿ ograniczenie œrodków Funduszu Pracy na refundowanie
pracodawcom wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym nie pozbawia m³odzie¿y mo¿li-
woœci kszta³cenia w formie praktycznej nauki zawodu, gdy¿ pracodawcy, którzy podpi-
sali z m³odocianymi umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego s¹ tymi
umowami zwi¹zani i powinni je kontynuowaæ. Pracownicy m³odociani stanowi¹c nie-
wykwalifikowan¹ si³ê robocz¹ przyczyniaj¹ siê do wypracowania okreœlonego zysku.
Nawet jeœli pracodawca nie otrzymuje refundacji wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpie-
czenie spo³eczne pracownika m³odocianego, to przeznaczane na te zobowi¹zania kwoty
s¹ i tak znacznie ni¿sze ni¿ wydatki, jakie musia³by ponieœæ na wynagrodzenie i sk³adki
pracownika niewykwalifikowanego, zatrudnionego w to miejsce. Natomiast ci m³odzi
ludzie, z którymi pracodawcy rozwi¹¿¹ umowy o pracê mog¹ kontynuowaæ obowi¹zek
nauki w systemie szkó³ zawodowych, gdzie tak¿e w planie nauczania s¹ przewidziane
praktyki zawodowe. Osoby pochodz¹ce z rodzin najbiedniejszych powinny zaœ uzyskaæ
wsparcie sytemu stypendialnego.

Informujê ponadto, i¿ na bie¿¹co monitorujê sytuacjê na krajowym rynku pracy
oraz w poszczególnych województwach, a w przypadku jej niekorzystnego rozwoju, po-
dejmê œrodki polegaj¹ce na uruchomieniu 163 mln z³ z istniej¹cej rezerwy œrod-
ków Funduszu Pracy bêd¹cej w dyspozycji ministra, a tak¿e kolejnym wnioskowa-
niu w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy w oparciu o realizowa-
ne dodatkowe przychody Funduszu Pracy. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej liczy
na to, ¿e dzia³ania takie spotkaj¹ siê ze wsparciem ze strony sejmowej komisji do spraw
bud¿etu poprzez wyra¿enie pozytywnej opinii w zakresie ewentualnych wniosków kie-
rowanych do Ministra Finansów w oparciu o przepisy art. 29 ust. 1 pkt. 8–12 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Chcia³abym wyraŸnie podkreœliæ, i¿ choæ uznajê, ¿e wspieranie kszta³cenia m³o-
dych ludzi odbywaj¹cych przygotowanie zawodowe u pracodawców ma istotne znacze-
nie w realizacji kszta³cenia zawodowego, to jednak ograniczenie œrodków na refundacjê
pracodawcom wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom nie wynika z de-
cyzji Ministra Pracy, lecz okolicznoœci opisanych powy¿ej.

Odnoœnie do niemieckich ofert kszta³cenia polskiej m³odzie¿y, to ogólne przepisy
prawa pierwotnego Unii Europejskiej, bêd¹ce gwarancjami prawnymi o charakterze
nadrzêdnym w stosunku do przepisów krajowych, reguluj¹ zarówno prawo do swobo-
dnego przemieszczania siê obywateli Unii Europejskiej, jak i dostêpu do kszta³cenia
zawodowego na jej terytorium. Prawo do swobodnego przemieszczania siê i przebywania
przez obywateli Unii Europejskiej na terytorium Pañstw Cz³onkowskich gwarantuj¹
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art. 20 ust. 2 lit. a i art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rów-
nie¿ art. 166 ust. 2 tiret 3, umiejscowiony w Tytule XII „Edukacja, kszta³cenie zawodo-
we, m³odzie¿ i sport” ww. traktatu, w sposób wyraŸny wskazuje, ¿e dzia³anie Unii
zmierza do u³atwienia dostêpu do kszta³cenia zawodowego i sprzyjania mobilnoœci in-
struktorów i kszta³c¹cych siê, a zw³aszcza m³odzie¿y. Z powy¿szych przepisów w sposób
jednoznaczny wynika prawo do zdobywania umiejêtnoœci zawodowych przez obywateli
polskich na terytorium ca³ej Unii Europejskiej, a nie tylko kraju macierzystego.

Ponadto absolwenci gimnazjów jako osoby niepe³noletnie zgodnie z art. 92 ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z póŸn.
zm.) a¿ do osi¹gniêcia pe³noletnoœci pozostaj¹ pod w³adz¹ rodzicielsk¹ i tylko rodzice
mog¹ podj¹æ w tym przypadku decyzjê o wyjeŸdzie dziecka do szko³y w Niemczech. Przy
tym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e art. 70 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantu-
je rodzicom wolnoœæ wyboru dla ich dzieci szko³y innej ni¿ szko³a publiczna. Nie istnie-
je zatem mo¿liwoœæ prawnego zakazu nauki absolwentów polskich gimnazjów
w niemieckich szko³ach zawodowych.

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e z informacji uzyskanych w kuratoriach oœwiaty z woje-
wództw po³o¿onych wzd³u¿ granicy polsko-niemieckiej wynika, i¿ do chwili obecnej nie
zaobserwowano w szko³ach prowadzenia przez niemieckie izby rzemieœlnicze lub inne
organizacje czy instytucje reprezentuj¹ce niemieckich pracodawców, b¹dŸ rz¹dy lan-
dów po³o¿onych przy granicy z Polsk¹, akcji nak³aniania polskich uczniów do podjêcia
nauki w niemieckich szko³ach. Spotkania z przedstawicielami niemieckich szkó³ lub
stowarzyszeñ odby³y siê w kilku polskich szko³ach, które od lat wspó³pracuj¹ ze stron¹
niemieck¹, miêdzy innymi w zakresie organizowania w niemieckich oœrodkach
kszta³cenia zawodowego praktycznej nauki zawodu dla uczniów polskich szkó³ prowa-
dz¹cych kszta³cenie zawodowe.

A zatem bior¹c pod uwagê powy¿sze nale¿y raczej oceniæ pozytywnie mo¿liwoœci ot-
wieraj¹ce siê przed absolwentami polskich gimnazjów i nie nale¿y ich traktowaæ jako
zagro¿enie, czy te¿ powa¿n¹ konkurencjê dla rodzimego systemu kszta³cenia zawodo-
wego m³odzie¿y.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Mieczys³awa Augustyna

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister w zwi¹zku z problemem dotycz¹cym refun-

dacji leków (na przyk³ad Areplex, Polocard, Betaloc, Atrox), które powinny za-
¿ywaæ osoby po zawale miêœnia sercowego. Z informacji, jakie powzi¹³em od
zainteresowanych, wynika, ¿e na mocy rozporz¹dzenia Pani Minister s¹ one
refundowane przez okres dwunastu miesiêcy od zaistnienia stanu zawa³owe-
go. Tymczasem zalecenia, jakie daj¹ lekarze, nak³adaj¹ na pacjentów obo-
wi¹zek za¿ywania tych czêsto nietanich leków do koñca ¿ycia.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem
o powody takiego stanu rzeczy.

Zwracam siê równie¿ z zapytaniem, czy planowana jest zmiana odnoœnie
do okresu refundacji wskazanych leków.

Bêdê zobowi¹zany za szczegó³owe informacje odnosz¹ce siê do poruszo-
nej w oœwiadczeniu sprawy.

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.04.01

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Senatora, Pana Mieczys³awa Augustyna, z³o¿onym

podczas 71. posiedzenia Senatu w dniu 3 marca, przes³anym przy piœmie z dnia
10 marca 2011 r. (BPS/DSK-043-3383/l 1) uprzejmie informujê co nastêpuje.

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie
wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze wzglêdu na te cho-
roby s¹ przepisywane bezp³atnie, za op³at¹ rycza³tow¹ lub za czêœciow¹ odp³atnoœci¹
(Dz. U. z 2010, Nr 253, poz. 1699) w wykazie chorób dla œwiadczeniobiorców choru-
j¹cych na choroby zakaŸne lub psychiczne oraz upoœledzonych umys³owo, a tak¿e cho-
ruj¹cych na nastêpuj¹ce choroby przewlek³e, wrodzone lub nabyte, umieszczone s¹
jednostki chorobowe:

– stan po zawale miêœnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, do 12 miesiêcy sto-
sowania,

– stan po zawale miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, do 30 dni stosowania.
Dla obu ww. wskazañ w wykazie leków i wyrobów medycznych wydawanych po
wniesieniu op³aty w wysokoœci 50% ceny leku umieszczone s¹ produkty lecznicze

zawieraj¹ce jako substancje czynn¹ clopidogrelum.
Umieszczenie ww. jednostek chorobowych w wykazach refundacyjnych odby³o siê

wraz z wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2007 r.
w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze wzglêdu
na te choroby s¹ przepisywane bezp³atnie, za op³at¹ rycza³tow¹ lub za czêœciow¹ od-
p³atnoœci¹. Decyzja o umieszczeniu w wykazach refundacyjnych ww. leków, dla tak za-
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wê¿onych jednostek chorobowych, zosta³a podjêta maj¹c na uwadze zarówno troskê
o zapewnienie pacjentom dostêpu do terapii nowoczesnych skutecznych oraz bezpiecz-
nych jak równie¿ ze wzglêdu na ograniczone œrodki na refundacjê leków w bud¿ecie
p³atnika publicznego. By³o to konieczne ze wzglêdu na wysokie ceny leku zapropono-
wane przez wnioskodawcê.

Ze wzglêdu na pojawienie siê tañszych leków zawieraj¹cych jako substancje czyn-
n¹ clopidogrelum zasadne jest rozwa¿enie zmiany ww. jednostek chorobowych.

Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ umieszczenie danego leku czy wyrobu medycznego
w wykazach refundacyjnych jest mo¿liwe jedynie na wniosek odpowiedniego podmio-
tu. Wynika to z faktu, i¿ proces umieszczenia leku na wykazach leków refundowanych
inicjowany jest, zgodnie z art. 39 ust. la ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.), na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, przedstawi-
ciela podmiotu odpowiedzialnego oraz importera równoleg³ego, w rozumieniu ustawy
Prawo farmaceutyczne, a tak¿e wytwórcy wyrobów medycznych, jego autoryzowanego
przedstawiciela albo importera, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wy-
robach medycznych. Na rozpoczêcie powy¿szego procesu nie ma zatem wp³ywu Minis-
ter Zdrowia.

Obok powy¿szego pragnê zauwa¿yæ, i¿ zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Zdro-
wia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupe³nia-
j¹cych oraz wysokoœci odp³atnoœci za leki uzupe³niaj¹ce, w wykazie leków podsta-
wowych, wydawanych za odp³atnoœci¹ rycza³tow¹, umieszczone s¹ leki zawieraj¹ce ja-
ko substancje czynne acebutololum, atenololum, bisoprololum, metoprololum, nebi-
vololum, stosowane w leczeniu niewydolnoœci serca, choroby wieñcowej oraz
nadciœnienia têtniczego zaœ w wykazie leków uzupe³niaj¹cych wydawanych za odp³at-
noœci¹ w wysokoœci 30% ceny leku umieszczone s¹ leki zawieraj¹ce jako substancje
czynne atorvastatinum fluvastatinum, lovastatinum, sinwastatinum, stosowane w le-
czeniu hipercholestrolemii.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Banasia

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dzia³aj¹c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wyko-

nywaniu mandatu pos³a i senatora (ujednolicony tekst ustawy opracowany na
podstawie DzU z 2003 r. nr 221 poz. 2199, z 2004 r. nr 116 poz. 1202 i nr 210
poz. 2135, z 2005 r. nr 48 poz. 446 i nr 169 poz. 1414 oraz z 2006 r. nr 104
poz. 708), zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie zasadnoœci od-
st¹pienia od projektu reformy organizacyjnej s¹downictwa powszechnego przy-
gotowywanej w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, zak³adaj¹cej likwidacjê s¹dów
pracy, w których wp³yw spraw pracowniczych nie przekracza 120 w ci¹gu roku,
co doprowadzi³oby m.in. do zamkniêcia na obszarze województwa œwiêto-
krzyskiego wydzia³ów pracy w s¹dach rejonowych w Busku-Zdroju, Jêdrzejo-
wie, Koñskich, Piñczowie, Staszowie i Skar¿ysku-Kamiennej.

Z wielkim zaskoczeniem i zaniepokojeniem przyj¹³em do wiadomoœci do-
niesienia medialne mówi¹ce o nowych planach reorganizacji struktury s¹dow-
nictwa powszechnego zapowiedzianych przez Ministerstwo Sprawiedli- wo-
œci. Mia³yby one polegaæ na likwidacji wydzia³ów pracy w s¹dach rejono-
wych, w których ob³o¿enie sprawami nie przekracza œrednio 10 miesiêcznie.
Resort sprawiedliwoœci twierdzi, ¿e utrzymywanie niewielkich jednostek, do
których wp³ywa ma³o spraw, nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Szukanie
oszczêdnoœci przez ministerstwo jest jak najbardziej uzasadnione, ale same
wzglêdy ekonomiczne nie mog¹ decydowaæ o likwidacji danej placówki. Nie
mo¿na utrudniaæ ludziom dostêpu do s¹dów. Wydaje siê, i¿ autorzy reformy
nie wziêli pod uwagê w dostateczny sposób potrzeb lokalnych spo³ecznoœci.
W województwie œwiêtokrzyskim, które reprezentujê jako senator, jest szeœæ
wydzia³ów s¹dów rejonowych: w Busku-Zdroju, Jêdrzejowie, Koñskich, Piñ-
czowie, Staszowie i Skar¿ysku-Kamiennej, które, spe³niaj¹c przywo³ane kry-
terium, podlega³yby zamkniêciu w zwi¹zku z przeprowadzeniem planowanej
reorganizacji s¹downictwa.

Chcia³bym w tym miejscu przedstawiæ pokrótce sytuacjê Wydzia³u Pracy
S¹du Rejonowego w Staszowie, która dobitnie obrazuje pozornoœæ planowa-
nych „oszczêdnoœci” mo¿liwych do uzyskania w wyniku wprowadzenia
w ¿ycie planowanej reformy. W rzeczywistoœci zlikwidowanie wydzia³u pra-
cy i przekazanie spraw do Sandomierza wi¹zaæ siê bêdzie ze zwiêkszeniem
wydatków Skarbu Pañstwa. Na terenie Staszowa i Po³añca korespondencja
z s¹du dorêczana jest przez s¹dow¹ s³u¿bê dorêczeniow¹, co kosztuje s¹d
1,10 z³ od dorêczonego listu. Umieszczenie wydzia³u w Sandomierzu spowo-
duje koniecznoœæ dorêczania przesy³ek poczt¹, co podra¿a koszt ka¿dej prze-
sy³ki o ponad 5 z³otych. Skarb Pañstwa, który w sprawach z zakresu prawa
pracy pokrywa niemal wszystkie koszty postêpowania, poniesie równie¿ do-
datkowe wydatki z tytu³u zwrotu kosztów za przejazdy œwiadków do S¹du
Rejonowego w Sandomierzu. W chwili obecnej trwa postêpowanie konkurso-
we odnoœnie do obsady wolnego stanowiska sêdziowskiego w S¹dzie Rejo-
nowym w Staszowie, które z za³o¿enia mia³o byæ wsparciem kadrowym
w³aœnie dla wydzia³u pracy. Znakomita baza lokalowa niedawno oddanego
do u¿ytku budynku s¹du, jak i baza informatyczna równie¿ przemawiaj¹ za
utrzymaniem s¹du pracy w Staszowie. Kadra orzekaj¹ca w sprawach z za-
kresu prawa pracy osi¹ga bardzo dobre wyniki zarówno co do liczby za³at-
wianych spraw, jak i co do stabilnoœci orzecznictwa.

Przede wszystkim podkreœliæ jednak nale¿y koszty spo³eczne ewentual-
nej decyzji o likwidacji s¹dów pracy. Zauwa¿yæ bowiem trzeba, ¿e w wiêk-
szoœci stronami spraw z zakresu prawa pracy s¹ osoby bêd¹ce w trudnej
sytuacji materialnej. Koniecznoœæ dochodzenia swoich praw przed s¹dem od-
dalonym dla niektórych mieszkañców powiatu o 70 km spowoduje rezygna-
cjê przez nich z ochrony ich praw pracowniczych, zw³aszcza w sprawach
drobnych roszczeñ. W ten sposób osoby te, nierzadko ubogie, zostan¹ pozba-
wione ochrony jednego z podstawowych, konstytucyjnie gwarantowanych
praw, jakim jest prawo do s¹du.
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Z przedstawionych informacji i danych jasno wynika, ¿e argumentacja
resortu sprawiedliwoœci kreuj¹ca potrzebê likwidacji „nieefektywnych jedno-
stek organizacyjnych s¹downictwa” nie ma ¿adnego odzwierciedlenia w rze-
czywistoœci w odniesieniu do placówek s¹downiczych z województwa
œwiêtokrzyskiego, a podobnie jest zapewne w pozosta³ych regionach kraju.
Dlatego te¿ jako senator ziemi œwiêtokrzyskiej, który czuje siê zobowi¹zany
interweniowaæ we wszelkich sprawach dotycz¹cych poprawy warunków ¿y-
cia jej mieszkañców, kierowany interesem spo³ecznym, ale maj¹c na wzglê-
dzie równie¿ dobro wymiaru sprawiedliwoœci, jeszcze raz zwracam siê do
Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie zasadnoœci odst¹pienia od projektu re-
formy organizacyjnej s¹downictwa powszechnego przygotowywanej w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci, zak³adaj¹cej likwidacjê s¹dów pracy, w których
wp³yw spraw pracowniczych nie przekracza liczby 120 w ci¹gu roku, co do-
prowadzi³oby m.in. do zamkniêcia na obszarze województwa œwiêto-
krzyskiego wydzia³ów pracy w s¹dach rejonowych w Busku-Zdroju, Jêdrze-
jowie, Koñskich, Piñczowie, Staszowie i Skar¿ysku-Kamiennej.

Z powa¿aniem
Grzegorz Banaœ

OdpowiedŸ

Warszawa, 11.04.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Grzegorza Banasia w sprawie znie-

sienia wydzia³ów pracy w s¹dach rejonowych okrêgu kieleckiego z³o¿one podczas
71. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 marca 2011 r., które prze-
kazane zosta³o przy piœmie z dnia 10 marca 2011 r. Nr BPS/DSK-043-3384/11 – uprzej-
mie przedstawiam, co nastêpuje.

Na wstêpie pragnê zwróciæ uwagê, ¿e zgodnie z art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póŸn. zm.),
Minister Sprawiedliwoœci mo¿e przekazaæ jednemu s¹dowi rejonowemu rozpoznawa-
nie spraw z zakresu prawa pracy z obszaru w³aœciwoœci wiêcej ni¿ jednego spoœród
s¹dów rejonowych dzia³aj¹cych w tym samym okrêgu s¹dowym.

Na podstawie wskazanego przepisu Minister Sprawiedliwoœci jest zatem uprawnio-
ny do zniesienia wydzia³u pracy w s¹dzie rejonowym i przekazania spraw rozstrzyga-
nych w takiej komórce organizacyjnej do s¹siedniej jednostki s¹dowej. Funkcjonowa-
nie wydzia³u pracy w strukturze ka¿dego s¹du rejonowego nie jest bowiem obligatoryjne.

Uzasadniaj¹c reorganizacjê polegaj¹c¹ na zniesieniu niewielkich wydzia³ów pracy
w s¹dach rejonowych informujê, ¿e w ostatnich latach odnotowany zosta³ znacz¹cy
spadek wp³ywu spraw z zakresu prawa pracy do s¹dów rejonowych (z 324.382 spraw
w 2001 r. do 95.062 w 2010 r.).

W wyniku przeprowadzonej analizy obejmuj¹cej zarówno liczbê wp³ywaj¹cych
spraw, jak i obci¹¿enie prac¹ sêdziów, podjêta zosta³a decyzja o likwidacji wydzia³ów
pracy w niektórych s¹dach rejonowych i przekazaniu spraw pracowniczych do w³aœci-
woœci miejscowej s¹siednich jednostek.
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W kontekœcie omawianej reorganizacji podnieœæ równie¿ nale¿y, ¿e na 165 s¹dów
rejonowych, w których dzia³aj¹ obecnie wydzia³y pracy, w 128 jednostkach etatyzacja
pionu pracy nie przekracza 1 etatu. Dane te ukazuj¹ drastyczne rozproszenie kadry
orzeczniczej w pionie pracy. Jest to zjawisko niekorzystne nie tylko ze wzglêdu na w³a-
œciwe zarz¹dzanie kadrami, ale równie¿ dla zapewnienia odpowiedniego poziomu orzecz-
nictwa.

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

Podkreœliæ trzeba, ¿e wskazana zmiana organizacyjna uwarunkowana jest potrze-
b¹ racjonalizacji struktury s¹dów, które winny sk³adaæ siê z wydzia³ów o odpowiednim
potencjale kadrowym, jak te¿ koniecznoœci¹ zapewnienia w³aœciwego wykorzystania
wysokospecjalizowanej kadry orzeczniczej. W przypadku omawianej reorganizacji
kwestie zwi¹zane z poszukiwaniem oszczêdnoœci w wydatkach resortu sprawiedliwoœci
nie mia³y decyduj¹cego znaczenia.

Analiz¹ w zakresie zasadnoœci funkcjonowania niewielkich wydzia³ów pracy objête
zosta³y m.in. s¹dy rejonowe, do których wp³yw spraw z repertoriów „P” i „P-upr” w 2009 r.
nie przekroczy³ 120, a wiêc œrednio jedynie 10 spraw w miesi¹cu. W okrêgu kieleckim
kryterium to spe³nia³y Wydzia³y Pracy S¹dów Rejonowych w: Busku-Zdroju, Koñskich
i Piñczowie, gdy¿ w 2009 r. do wskazanych jednostek wp³ynê³o odpowiednio: 56, 87
i 69 spraw pracowniczych. Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru S¹dów Rejono-
wych w Busku-Zdroju i Piñczowie przej¹³ S¹d Rejonowy z Jêdrzejowie, a z obszaru
S¹du Rejonowego w Koñskich – S¹d Rejonowy w Kielcach.

Ponadto, w wyniku szczegó³owej analizy funkcjonowania wydzia³ów pracy
w s¹dach rejonowych okrêgu kieleckiego, w tym konsultacji przeprowadzonych z Pre-
zesem S¹du Okrêgowego w Kielcach, podjêta zosta³a decyzja o zniesieniu Wydzia³u
Pracy w S¹dzie Rejonowym w Staszowie i przekazaniu spraw rozpoznawanych przez
ten Wydzia³ do S¹du Rejonowego w Sandomierzu.

Z uwagi na niewielk¹ liczbê spraw z zakresu prawa pracy wp³ywaj¹cych do oma-
wianych s¹dów rejonowych, negatywne skutki spo³eczne omawianej reorganizacji bê-
d¹ mia³y znacznie ograniczony zakres podmiotowy.

Reasumuj¹c uprzejmie informujê Pana Senatora, ¿e rozporz¹dzenie Ministra Spra-
wiedliwoœci z dnia 10 marca 2011 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie utworzenia
s¹dów pracy i s¹dów ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. Nr 60, poz. 303) uwzglêdnia
zniesienie Wydzia³ów Pracy w S¹dach Rejonowych w: Busku-Zdroju, Koñskich, Piñ-
czowie i Staszowie. Przedmiotowa reorganizacja zosta³a przeprowadzona z dniem
1 kwietnia 2011 r.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Józefa Bergiera

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich tygodniach pojawi³y siê informacje, i¿ jeszcze w 2011 r.

w S¹dzie Rejonowym w Bia³ej Podlaskiej maj¹ nast¹piæ zmiany organizacyj-
ne polegaj¹ce na likwidacji Wydzia³u Gospodarczego, zaœ obszar w³aœciwo-
œci tego wydzia³u stanie siê obszarem w³aœciwym dla S¹du Rejonowego
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzib¹ w Œwidniku.

Ta informacja wywo³a³a powa¿ne zaniepokojenie bialskich œrodowisk
prawniczych, w tym radców prawnych, adwokatów prowadz¹cych swoj¹
praktykê w obszarze w³aœciwoœci S¹du Rejonowego w Bia³ej Podlaskiej oraz
przedsiêbiorców, którzy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec likwidacji Wy-
dzia³u Gospodarczego S¹du Rejonowego w Bia³ej Podlaskiej.

Nale¿y przypomnieæ, i¿ S¹d Rejonowy w Bia³ej Podlaskiej, którego korze-
nie siêgaj¹ pocz¹tku dwudziestolecia miêdzywojennego, jest jednostk¹ bar-
dzo prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê, posiadaj¹c¹ wybitn¹ kadrê sêdziowsk¹ oraz
sprawnie dzia³aj¹c¹ obs³ugê administracyjn¹. Wydzia³ Gospodarczy, jakkol-
wiek nie jest du¿¹ jednostk¹ organizacyjn¹, stanowi niezwykle istotny filar
wymiaru sprawiedliwoœci na obszarze powiatu bialskiego, jak równie¿ po-
wiatu radzyñskiego. To bowiem sprawnie dzia³aj¹cy s¹d gospodarczy jest
gwarantem prawid³owego rozwoju przedsiêbiorczoœci w naszym regionie
w zwi¹zku ze strategicznym po³o¿eniem Bia³ej Podlaskiej przy granicy Unii
Europejskiej, w pobli¿u jednego z najwa¿niejszych w Europie szlaków tran-
zytowych, jednoczeœnie staraj¹cej siê swój rozwój oprzeæ w³aœnie na przygra-
nicznym po³o¿eniu i zwi¹zanym z tym rozwojem przedsiêbiorczoœci. Na
rozwój przedsiêbiorczoœci, wzrost liczby miejsc pracy, pog³êbianie kontaktów
gospodarczych ze Wschodem niew¹tpliwie ma wp³yw szybkie i skuteczne do-
chodzenie roszczeñ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej,
co zapewnia w³aœnie Wydzia³ Gospodarczy S¹du Rejonowego w Bia³ej Pod-
laskiej.

Likwidacja Wydzia³u Gospodarczego S¹du Rejonowego w Bia³ej Podlas-
kiej przeczy zapewnieniom w³adz pañstwowych o po³o¿eniu szczególnego na-
cisku na rozwój tak zwanej œciany wschodniej, która od wielu lat
w statystykach rozwoju gospodarczego pozostaje w tyle za województwami
zachodnimi czy po³udniowymi. Posuniêcia polegaj¹ce na przymiarkach do lik-
widacji niektórych wydzia³ów bialskiego s¹du, Oœrodka Zamiejscowego Pro-
kuratury Okrêgowej w Lublinie z siedzib¹ w Bia³ej Podlaskiej, stanowi¹
bardzo niepokoj¹cy sygna³ dla lokalnej spo³ecznoœci, szczególnie w kontekœcie
informacji, i¿ w¹tpliwe jest powstanie drogi S17 ³¹cz¹cej Lubelszczyznê ze sto-
lic¹. Obserwujemy bowiem dzia³ania, które nasze województwo, a w szczegól-
noœci nasze miasto, spychaj¹ na margines nowoczesnej Europy. Chêæ
szukania oszczêdnoœci nie jest usprawiedliwieniem tego rodzaju dzia³añ, gdy¿
likwidacja niektórych wydzia³ów bialskiego s¹du to tylko oszczêdnoœci pozor-
ne. Najbardziej jednak te pozorne oszczêdnoœci odbijaj¹ siê na lokalnej spo-
³ecznoœci, która w wyniku tego rodzaju dzia³añ zostanie w znacznej czêœci po-
zbawiona zagwarantowanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa
do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez uzasadnionej zw³oki
przez w³aœciwy, niezale¿ny, bezstronny i niezawis³y s¹d.

W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o udzielenie odpowiedzi na przedsta-
wione pytania.

1. Jakie korzyœci, jeœli chodzi o szybkoœæ rozpoznawania spraw gospo-
darczych i dostêp do s¹du dla przedsiêbiorców maj¹cych swe siedziby na te-
renie w³aœciwoœci S¹du Rejonowego w Bia³ej Podlaskiej, przyniesie
likwidacja Wydzia³u Gospodarczego tego s¹du?

2. Jakie jest uzasadnienie likwidacji niewielkiego, a dziêki temu spraw-
nego Wydzia³u Gospodarczego S¹du Rejonowego w Bia³ej Podlaskiej?

Z wyrazami szacunku
Józef Bergier
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OdpowiedŸ

Warszawa, 11.04.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Józefa Bergiera w sprawie zniesienia

Wydzia³u Gospodarczego w S¹dzie Rejonowym w Bia³ej Podlaskiej z³o¿one podczas
71. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 marca 2011 r., które prze-
kazane zosta³o przy piœmie z dnia 10 marca 2011 r. Nr BPS/DSK-043-3385/11 – uprzej-
mie przedstawiam, co nastêpuje.

Na wstêpie pragnê podnieœæ, ¿e zgodnie z art. 12 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. –
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póŸn. zm.), w s¹dzie
rejonowym maj¹cym siedzibê w mieœcie bêd¹cym siedzib¹ s¹du okrêgowego tworzy siê
wydzia³ gospodarczy albo wydzia³y gospodarcze (s¹d gospodarczy) – do spraw gospo-
darczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, powierzonych
s¹dom gospodarczym na podstawie odrêbnych przepisów. W uzasadnionych przypad-
kach wydzia³ gospodarczy mo¿na utworzyæ tak¿e w innym s¹dzie rejonowym. Ponadto
w œwietle art. 20 pkt 3 wskazanej ustawy Minister Sprawiedliwoœci mo¿e utworzyæ od-
rêbne jednostki organizacyjne do spraw gospodarczych (s¹dy gospodarcze) w s¹dach
rejonowych.

Na podstawie wymienionych przepisów stwierdziæ nale¿y, ¿e funkcjonowanie Wy-
dzia³u Gospodarczego w S¹dzie Rejonowym w Bia³ej Podlaskiej, które to miasto nie jest
siedzib¹ s¹du okrêgowego, nie jest obligatoryjne oraz, ¿e Minister Sprawiedliwoœci jest
uprawniony do zniesienia wydzia³ów gospodarczych funkcjonuj¹cych w s¹dach rejo-
nowych i przekazania spraw rozstrzyganych w tych komórkach organizacyjnych do
s¹siednich jednostek s¹dowych.

Prace analityczne dotycz¹ce oceny zasadnoœci funkcjonowania niewielkich wydzia-
³ów gospodarczych podjête zosta³y przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci przede wszyst-
kim z uwagi na znacz¹cy spadek wp³ywu spraw gospodarczych na przestrzeni
ostatnich lat. W s¹dach rejonowych, w zakresie najwa¿niejszych kategorii spraw „GC”
i „GC-upr”, wp³yw spad³ z 95.980 spraw (2000 r.) do 65.471 spraw (2010 r.), a wiêc do
poziomu 68% wp³ywu z roku 2000.

Zniesienie ma³ych wydzia³ów gospodarczych uzasadnione jest tak¿e d¹¿eniem do
utworzenia silnych i stabilnych kadrowo jednostek s¹downictwa gospodarczego, co
z kolei przyczyni siê do bardziej efektywnego wykorzystania kadry sêdziowskiej orzeka-
j¹cej w tym pionie. W przypadku omawianej reorganizacji kwestie zwi¹zane z poszuki-
waniem oszczêdnoœci w wydatkach resortu sprawiedliwoœci nie mia³y decyduj¹cego
znaczenia.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e funkcjonowanie okreœlonej struktury s¹downictwa powszech-
nego znajduje uzasadnienie w przypadku odpowiedniego wp³ywu spraw. Tymczasem
liczba spraw gospodarczych wp³ywaj¹cych do S¹du Rejonowego w Bia³ej Podlaskiej
kszta³tuje siê na bardzo niskim poziomie. W 2010 r. do wskazanego Wydzia³u wp³ynê³o
171 spraw gospodarczych z repertoriów „GC” i „GC-upr”. Œredni wp³yw spraw ze wska-
zanych repertoriów do wydzia³u gospodarczego s¹du rejonowego w kraju wyniós³ nato-
miast w omawianym okresie ok. 870 spraw. W zwi¹zku z tym podjêta zosta³a decyzja
o likwidacji Wydzia³u Gospodarczego w S¹dzie Rejonowym w Bia³ej Podlaskiej i przeka-
zaniu spraw rozpoznawanych w tej komórce organizacyjnej do S¹du Rejonowego
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzib¹ w Œwidniku.

Trzeba przy tym podkreœliæ, ¿e kwestie zwi¹zane z koniecznoœci¹ dojazdu do Œwi-
dnika nie powinny stanowiæ istotnego problemu zarówno dla przedsiêbiorców jak i ich
pe³nomocników. W przypadku omawianej reorganizacji zasiêg podmiotowy negatywnych
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skutków spo³ecznych bêdzie zatem ograniczony. Ponadto, konstytucyjna zasada do-
stêpu do s¹du realizowana jest przede wszystkim poprzez zapewnienie sprawnego roz-
poznania sprawy przez s¹d w³aœciwy merytorycznie, co nie musi oznaczaæ jego
fizycznej bliskoœci.

Z uwagi na niewielk¹ liczbê spraw wp³ywaj¹cych do Wydzia³u Gospodarczego S¹du
Rejonowego w Bia³ej Podlaskiej, przekazanie spraw rozstrzyganych dotychczas w wy-
mienionym Wydziale do S¹du Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzib¹ w Œwi-
dniku nie powinno spowodowaæ wyd³u¿enia czasu oczekiwania na rozpoznanie
sprawy.

Reasumuj¹c pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e rozporz¹dzenie Ministra
Sprawiedliwoœci z dnia 18 marca 2011 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie utwo-
rzenia s¹dów gospodarczych (Dz. U. Nr 64, poz. 339) uwzglêdnia zniesienie trzech wy-
dzia³ów gospodarczych w s¹dach okrêgowych oraz dwunastu wydzia³ów gospodar-
czych w s¹dach rejonowych, w tym Wydzia³u Gospodarczego w S¹dzie Rejonowym
w Bia³ej Podlaskiej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W wielu rejonach naszego kraju prywatna komunikacja œwiadczona g³ów-

nie za pomoc¹ busów staje siê monopolist¹ przewozów. Niestety nie s¹ w nich
respektowane prawa do zni¿ek ustawowych uczniów, studentów i osób nie-
pe³nosprawnych. Stan ów znacz¹co nadwerê¿a bud¿ety wielu rodzin.

Chcia³bym zatem zapytaæ Pana Ministra, czy s¹ jakiekolwiek plany
i mo¿liwoœci zmiany tego stanu rzeczy.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 13 kwietnia 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora Stanis³awa Bisztygi z³o¿one na 71. posie-

dzeniu Senatu w dniu 3 marca 2011 r., przes³ane przez Pani¹ Marsza³ek przy piœmie
z dnia 10 marca 2011 r. (znak: BPS/DSK-043-3386/11) uprzejmie wyjaœniam, co na-
stêpuje.

Pocz¹wszy od dnia 1 marca 2011 r. zasady organizacji i funkcjonowania regularnego
przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym na terytorium RP oraz w strefie trans-
granicznej w transporcie drogowym reguluje ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicz-
nym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13; dalej: ustawa o p. t. z.).

Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawowych uprawnieñ do ulg okreœla ustawa
z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów œrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z póŸn. zm.; dalej:
ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transportu
zbiorowego).

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o p. t. z. w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. pod-
mioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie krajowego regularnego przewozu osób s¹
obowi¹zane uwzglêdniaæ uprawnienia pasa¿erów do ulgowych przejazdów œrodkami
publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, zgodnie z dotychczaso-
wymi przepisami.

Z art. 1 ust. 1 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego
transportu zbiorowego wynika, i¿ obowi¹zek stosowania ustawowych ulg w przewozach
pasa¿erskich ci¹¿y na przewoŸnikach autobusowych uprawnionych do wykonywania re-
gularnych przewozów osób œrodkami publicznego transportu zbiorowego.

Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transpor-
tu zbiorowego nie zawiera natomiast przepisów, dotycz¹cych sprawowania kontroli
w zakresie uwzglêdniania przez przewoŸników ustawowych ulg.

Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ przepisy ustrojowe dotycz¹ce samorz¹dów na-
k³adaj¹ na gminy, powiaty i województwa obowi¹zek zaspokajania zbiorowych potrzeb
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wspólnoty w ramach zadañ w³asnych, do których nale¿¹ m.in. sprawy transportu zbio-
rowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego nale¿y do zadañ w³asnych gmin.

Natomiast ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z póŸn. zm.) w art. 4 ust. 1 pkt 6 stanowi, i¿ powiat wyko-
nuje okreœlone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie
m.in. transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Równie¿ w odniesieniu do województw ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rz¹dzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z póŸn. zm.) w art. 14 ust. 1
pkt 10 stanowi, i¿ samorz¹d województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódz-
kim okreœlone ustawami, w szczególnoœci w zakresie transportu zbiorowego i dróg
publicznych. Zatem, bior¹c pod uwagê powy¿sze nale¿y wskazaæ, i¿ nadzór nad wyko-
nywaniem obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejaz-
dów œrodkami publicznego transportu zbiorowego nale¿y do zadañ w³asnych jednostek
samorz¹du terytorialnego.

Odnosz¹c siê do kwestii finansowania ulg nale¿y wskazaæ, i¿ w myœl art. 87 ust. 2
ustawy o p. t. z. do dnia 31 grudnia 2016 r. finansowanie ustawowych uprawnieñ do
ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transportu zbiorowego, o których mowa
w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transpor-
tu, odbywa siê na zasadach okreœlonych w przepisach dotychczasowych.

�ród³em finansowania ustawowych ulg, stosownie do art. 8a ust. la ustawy o upraw-
nieniach do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transportu zbiorowego, s¹
œrodki pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa. PrzewoŸnikom wykonuj¹cym krajowe przewozy
autokarowe, o które pyta Pan Senator, rekompensaty z tytu³u stosowania tych ulg
przekazywane s¹ przez samorz¹dy województw (art. 8a ust. 2 ustawy o uprawnieniach
do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transportu zbiorowego). Przekazywa-
nie dop³at z ww. tytu³u stanowi zadanie zlecone samorz¹du województwa w myœl
art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póŸn. zm.), zgodnie z którym ustawy mog¹ okreœlaæ spra-
wy nale¿¹ce do zakresu dzia³ania województwa jako zadania z zakresu administracji
rz¹dowej, wykonywane przez zarz¹d województwa.

Przekazywanie ww. œrodków mo¿e jednak mieæ miejsce jedynie w przypadku
spe³nienia przez przewoŸników okreœlonych ustaw¹ warunków, w tym zawarcia umo-
wy z samorz¹dem województwa na przekazywanie dop³at z ww. tytu³u.

Niezale¿nie od powy¿szego nale¿y wskazaæ równie¿, i¿ jednostki samorz¹du teryto-
rialnego, w drodze uchwa³y, mog¹ w ramach zadañ w³asnych ustanawiaæ zwolnienia
i ulgi na przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym oraz dokonywaæ
z tego tytu³u dop³at na rzecz podmiotów, wykonuj¹cych ten transport. �ród³em finan-
sowania dop³at z ww. tytu³u s¹ œrodki w³asne jednostek samorz¹du terytorialnego.

Zatem, maj¹c na uwadze przepisy ustawy o p. t. z. oraz przepisy ustawy o upraw-
nieniach do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transportu zbiorowego, jak
równie¿ na³o¿one na jednostki samorz¹du terytorialnego zadania w³asne w zakresie
transportu zbiorowego, nale¿y stwierdziæ, i¿ mo¿liwoœæ realizacji postulatów przedsta-
wionych przez Pana Senatora jest w pe³ni uregulowana w obowi¹zuj¹cych przepisach
prawa. Bior¹c pod uwagê utratê mocy obowi¹zywania przepisów ustawy o uprawnie-
niach do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transportu zbiorowego – z dniem
31 grudnia 2016 r. – rozwa¿anie zmian przepisów tej ustawy wydaje siê natomiast nie
znajdowaæ uzasadnienia prawnego.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W grudniu ubieg³ego roku uleg³y zawieszeniu wszystkie kursy poci¹gów

na linii Sucha Beskidzka – ¯ywiec. By³y one podstawowym œrodkiem komu-
nikacji mieszkañców tego rejonu. Brak owych po³¹czeñ w znacznym stopniu
utrudnia ¿ycie osobom dot¹d z nich korzystaj¹cym. Nieu¿ywane elementy in-
frastruktury kolejowej mog¹ zaœ szybko staæ siê przedmiotem kradzie¿y i ak-
tów wandalizmu.

Dlatego pragnê zapytaæ Pana Ministra o to, jakie kroki zamierza podj¹æ
Ministerstwo Infrastruktury w przedmiotowej sprawie.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Stanis³awa Bisztygê podczas

71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r. w sprawie zawieszenia kursów po-
ci¹gów na linii Sucha Beskidzka – ¯ywiec, przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu RP
z dnia 10 marca 2011 r. nr BPS/DSK-043-3387/11, przekazujê poni¿sze informacje.

Obecnie na trasie Sucha Beskidzka – ¯ywiec dopuszczalna prêdkoœæ poci¹gów wy-
nosi, w zale¿noœci od odcinka, 30–40 km/h oraz dodatkowo wprowadzone s¹ 23 ogra-
niczenia prêdkoœci na d³ugoœci ponad 4 km. Koszt likwidacji ograniczeñ oszacowano
na kwotê ponad 8,5 mln z³, zaœ podniesienia dopuszczalnej prêdkoœci poci¹gów do
50–70 km/h oszacowano na kwotê ponad 89 mln z³. Z uwagi na rezygnacjê przez „Prze-
wozy Regionalne” sp. z o.o. z obs³ugi po³¹czeñ kolejowych na tej trasie oraz fakt, i¿ obec-
nie ¿aden z przewoŸników kolejowych wykonuj¹cych przewozy osób lub rzeczy nie jest
zainteresowany korzystaniem z omawianego odcinka linii kolejowej, brak jest jakich-
kolwiek przes³anek do jego modernizacji. Minister Infrastruktury jako organizator
publicznego transportu zbiorowego w miêdzywojewódzkich i miêdzynarodowych prze-
wozach pasa¿erskich w transporcie kolejowym równie¿ nie przewiduje uruchamiania
poci¹gów na przedmiotowej trasie ze wzglêdu na wspomniany stan techniczny infra-
struktury kolejowej.

Z kolei w przypadku po³¹czeñ lokalnych decyzje w zakresie liczby poci¹gów na da-
nej trasie oraz pory ich kursowania podejmuje samorz¹d województwa. Okreœla on rów-
nie¿ wysokoœæ œrodków finansowych przeznaczonych na dotowanie nierentownych
przewozów w regionie. Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) trasa Su-
cha Beskidzka – ¯ywiec jest lini¹ miêdzywojewódzk¹, tote¿ organizatorem publicznego
transportu zbiorowego mo¿e byæ na niej województwo w³aœciwe ze wzglêdu na najd³u¿-
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szy odcinek przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami w³aœci-
wymi ze wzglêdu na jej przebieg. Wobec powy¿szego wszelkie pytania dotycz¹ce
omawianego po³¹czenia nale¿y kierowaæ bezpoœrednio do Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Œl¹skiego oraz Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Zbigniewa Cichonia

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Kierujê do pani minister zdrowia oœwiadczenie w sprawie kontraktów na
œwiadczenia s³u¿by zdrowia dla pacjentów w okrêgu ma³opolskim, albowiem
tamtejszy oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia dzia³a w sposób budz¹cy
niepokój – tak w œrodowisku lekarzy, jak i pacjentów – i doprowadzi³ do sy-
tuacji, ¿e wiele placówek nie ma zawartych umów o œwiadczenie us³ug me-
dycznych, co skutkuje tym, ¿e wielu pacjentów, w tym równie¿ z bardzo po-
wa¿nymi schorzeniami, miêdzy innymi nowotworowymi, wymagaj¹cych
bardzo szybkiej i intensywnej opieki, jest pozbawionych tej opieki.

Uwa¿am, ¿e jest to sytuacja skandaliczna, niedopuszczalna i wrêcz go-
dz¹ca w prawo cz³owieka do bycia wolnym od nieludzkiego traktowania.
Otó¿ pozbawienie opieki zdrowotnej osoby ciê¿ko chorej, której ¿ycie jest za-
gro¿one, mo¿e byæ kwalifikowane, wed³ug mnie i wielu moich kolegów praw-
ników, jako naruszenie art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka
zabraniaj¹cego traktowania cz³owieka w sposób niehumanitarny czy te¿ za-
dawania mu cierpieñ. Jest to postêpowanie, które mo¿na by potraktowaæ
wrêcz jako zbli¿one do torturowania, gdyby nie to, ¿e nie wynika ono – mam
nadziejê – ze œwiadomego zamiaru pozbawienia tych osób pomocy lekarskiej,
do której maj¹ w pe³ni prawo. Dlatego nie chcia³bym, ¿eby tego typu niedoci-
¹gniêcia ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia powodowa³y skargi prze-
ciwko Polsce do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. By³aby to
kompromitacja Polski na skalê miêdzynarodow¹, gdyby oceniono, ¿e tego ty-
pu postêpowanie pañstwowej s³u¿by prowadzi do nieludzkiego traktowania
ludzi.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o skuteczn¹ in-
terwencjê, aby ten problem zosta³ jak najszybciej rozwi¹zany – oczywiœcie
chodzi o rozwi¹zanie tu i teraz, a nie w perspektywie tygodni, bo to nie by³oby
wystarczaj¹ce dla ratowania ¿ycia i zdrowia pacjentów.

Zbigniew Cichoñ

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.03.23

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Zbigniewa Cichonia na

71. posiedzeniu Senatu w dniu 3 marca 2011 roku, przes³ane przy piœmie Pani Gra¿y-
ny Anny Sztark, Wicemarsza³ka Senatu, z dnia 10 marca 2011 roku (znak: BPS/DSK-
-043-3388/11), w sprawie kontraktowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej na 2011 rok
przez Ma³opolski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, uprzejmie pro-
szê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

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 ze œrodków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 roku
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Nr 164, poz. 1027 ze zm.), aktach wykonawczych do wymienionej ustawy oraz za-
rz¹dzeniach Prezesa NFZ, dotycz¹cych postêpowañ w sprawie zawarcia umów o udzie-
lanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach.

Zgodnie z art. 97 ww. ustawy, do zakresu dzia³ania Narodowego Funduszu Zdrowia
nale¿y m.in. okreœlanie jakoœci i dostêpnoœci oraz analiza kosztów œwiadczeñ opieki
zdrowotnej w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz przeprowadzanie konkursów ofert, rokowañ i zawie-
ranie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Ponadto, zgodnie z art. 146
ust. 1 ww. ustawy, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia okreœla przedmiot postêpo-
wania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, kryteria
oceny ofert oraz warunki wymagane od œwiadczeniodawców.

Odnosz¹c siê do kwestii zawartych w treœci oœwiadczenia, przede wszystkim nale¿y
zwróciæ uwagê na zasady zawierania umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej.
Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 5 pkt 8 i 10 cytowanej ustawy, do zadañ dyrektora
oddzia³u wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nale¿y przeprowadzanie po-
stêpowañ w sprawie zawarcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, w tym
œwiadczeñ wysokospecjalistycznych, a tak¿e zawieranie i rozliczanie umów o udziela-
nie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, w tym œwiadczeñ wysokospecjalistycznych oraz za-
wieranie i rozliczanie umów o realizacjê programów zdrowotnych. Podstaw¹ do
udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, zgod-
nie z przepisem art. 132 ust .1 ww. ustawy, jest umowa o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej, zawarta pomiêdzy œwiadczeniodawc¹ a dyrektorem oddzia³u wojewódzkie-
go Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z przepisem art. 134 przytoczonej ustawy,
Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowi¹zany zapewniæ równe traktowanie wszystkich
œwiadczeniodawców ubiegaj¹cych siê o zawarcie umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej i prowadziæ postêpowanie w sposób gwarantuj¹cy zachowanie uczciwej
konkurencji. W trakcie trwania procedury konkursowej, zgodnie z art. 148 cytowanej
na wstêpie ustawy, Fundusz porównuje z³o¿one przez œwiadczeniodawców oferty w za-
kresie ci¹g³oœci, kompleksowoœci, dostêpnoœci, jakoœci udzielanych œwiadczeñ, kwali-
fikacji personelu, wyposa¿enia w sprzêt i aparaturê medyczn¹ oraz ceny i liczby
oferowanych œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz kalkulacji kosztów, a nastêpnie, zgod-
nie z przepisem art. 142 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy, mo¿e wybraæ ofertê lub wiêksz¹ liczbê
ofert, które zapewniaj¹ mo¿liwie najlepsze warunki udzielania œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej.

Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ w trakcie postêpowania konkurso-
wego œwiadczeniodawca mo¿e negocjowaæ liczbê i cenê planowanych do udzielenia
œwiadczeñ opieki zdrowotnej, co bezpoœrednio wynika z art. 142 ust. 6 cytowanej usta-
wy. Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ iloœæ planowanych œwiadczeñ ambulatoryjnych, szpi-
talnych, a tak¿e œwiadczeñ opieki zdrowotnej z innych zakresów, wynika z danych
historycznych, prognozy wynikaj¹cej z danych epidemiologicznych oraz przepisu
art. 132 ust. 5 ww. ustawy, w œwietle którego, wysokoœæ ³¹cznych zobowi¹zañ Fundu-
szu wynikaj¹cych z zawartych ze œwiadczeniodawcami umów nie mo¿e przekroczyæ
wysokoœci wydatków przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu.

Maj¹c na uwadze przytoczone przepisy, uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, i¿
Ministerstwo Zdrowia zwróci³o siê do Ma³opolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia o zajêcie stanowiska do kwestii poruszonych w treœci oœwiad-
czenia. Zgodnie z wyjaœnieniami p³atnika œwiadczeñ, umowy we wszystkich rodzajach
œwiadczeñ (poza ratownictwem medycznym) i obowi¹zuj¹ce w roku 2010 i latach wcze-
œniejszych, utraci³y wa¿noœæ z dniem 31 grudnia 2010 roku – z up³ywem okresu na
który zosta³y podpisane. W zwi¹zku z powy¿szym, p³atnik œwiadczeñ opieki zdrowotnej
przyst¹pi³ do kontraktowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej na rok 2011, zgodnie
z przyjêtym planem zakupu œwiadczeñ oraz w trybie okreœlonym cytowan¹ na wstêpie
ustaw¹ o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych,
tj. poprzez przeprowadzenie konkursu ofert.

Jak wskazuje Ma³opolski OW NFZ, z uwagi na przeprowadzenie po raz pierwszy od
kilku lat konkursu ofert (co oznacza otwarcie siê rynku na nowe podmioty, a tym sa-
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mym koniecznoœæ zmierzenia siê z wymaganiami konkurencyjnoœci przez „starych”
œwiadczeniodawców pewnych dotychczas swoich kontraktów), spotka³ siê z negatyw-
nym nastawieniem dotychczasowych realizatorów œwiadczeñ opieki zdrowotnej, wyra-
¿aj¹cym siê nawet próbami zablokowania prac komisji konkursowych – poprzez akcjê
masowych protestów oraz bojkot negocjacji. Nale¿y podkreœliæ, ¿e pomimo tych trud-
noœci, wszystkie komisje zakoñczy³y swoje prace regulaminowo, a œwiadczenia dla
mieszkañców województwa ma³opolskiego zosta³y zabezpieczone. Do konkursu ofert
og³oszonego przez Fundusz mog³y przyst¹piæ na równych prawach wszystkie podmioty
z obszaru zdefiniowanego w og³oszeniu konkursowym, spe³niaj¹ce wymagania okreœ-
lone w przepisach szczegó³owych. Ka¿da prawid³owo z³o¿ona oferta podlega³a ocenie
wed³ug jednolitych i jawnych kryteriów (jakoœæ, dostêpnoœæ, ci¹g³oœæ, kompleksowoœæ,
cena), natomiast ostatecznie wyborowi podlega³y oferty uszeregowane wed³ug tzw.
rankingu koñcowego, pocz¹wszy od najwy¿ej ocenionej, a¿ do wyczerpania kwoty da-
nego postêpowania. Powy¿sza procedura nie dopuszcza elementu uznaniowoœci, su-
biektywizmu lub stosowania kryteriów oceny innych ni¿ wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cego
prawa, w tym przypadku ujêtych w Zarz¹dzeniu Nr 73/2009/DSOZ Prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie okreœlenia kryteriów
oceny ofert w postêpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej (ze zm.).

Zgodnie ze stanowiskiem Ma³opolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia, og³oszone w dniu 15 wrzeœnia 2010 roku postêpowania konkurso-
we w poszczególnych rodzajach œwiadczeñ by³y rozstrzygane sukcesywnie do miesi¹ca
grudnia 2010 roku. Nastêpnie, po dokonaniu pokonkursowej analizy poziomu zabez-
pieczenia œwiadczeñ, przeprowadzone zosta³y postêpowania uzupe³niaj¹ce w trybie ro-
kowañ (80 postêpowañ) oraz dodatkowych konkursów ofert (132 konkursy)
w przypadkach, gdy dostêpnoœæ do œwiadczeñ uzyskana w wyniku konkursów g³ów-
nych nie by³a odpowiednia.

Jak wskazuje p³atnik œwiadczeñ, w chwili obecnej dostêpnoœæ do œwiadczeñ dla
mieszkañców województwa ma³opolskiego nale¿y uznaæ za satysfakcjonuj¹c¹.

Odnosz¹c siê do kwestii niezakontraktowania œwiadczeñ w niektórych placówkach
realizuj¹cych umowy w roku 2010 uprzejmie informujê Pana Marszalka, i¿ o wyborze
œwiadczeniodawców do realizacji umów decyduje procedura konkursowa, która nie
gwarantuje kontynuacji umowy z dotychczasowym œwiadczeniodawc¹, je¿eli jego ofer-
ta zosta³a oceniona ni¿ej ni¿ oferty pozosta³ych podmiotów, w tym nowych oferentów.
Tym samym, bezpoœredni¹ przyczyn¹ niepodpisania umowy z niektórymi dotychcza-
sowymi œwiadczeniodawcami by³o zadzia³anie mechanizmu konkurencyjnego przy ot-
warciu siê rynku us³ug medycznych, jakie nastêpuje co kilka lat – gdy wygasaj¹
dotychczasowe umowy i Fundusz og³asza konkursy ofert. Jak wyjaœnia Narodowy
Fundusz Zdrowia, nak³ady finansowe dedykowane na przedmiotowe œwiadczenia, mi-
mo i¿ wy¿sze ni¿ w roku 2010, nie pozwoli³y na zakontraktowanie wszystkich placówek
przystêpuj¹cych do konkursu, zarówno dotychczasowych œwiadczeniodawców, jak
i nowych oferentów. Obowi¹zuj¹ce szczegó³owe kryteria oceny ofert, jak równie¿ zapisy
ustawowe (art. 134 ust. 1 cytowanej na wstêpie ustawy) oraz praktyka orzecznicza (de-
cyzja Prezesa UOKiK nr RWA – 9/2009 z dnia 10 lipca 2009 roku), nie pozwalaj¹ na
stosowanie jakichkolwiek preferencji wobec „starych” œwiadczeniodawców – takie w³a-
œnie praktyki by³yby bowiem uznane za przejaw nierównego traktowania. Nale¿y jed-
nak zaznaczyæ, i¿ zgodnie ze stanowiskiem Ma³opolskiego OW NFZ, ze wszystkimi
podmiotami, których oferty nie zosta³y odrzucone z powodu niespe³niania wymagañ
bezwzglêdnych, zosta³y przeprowadzone negocjacje dotycz¹ce ceny i liczby œwiadczeñ,
w toku których strony mia³y mo¿liwoœæ pe³nego zaprezentowania i uargumentowania
swojego stanowiska. Rozstrzygniêcia konkursów s¹ wiêc wy³¹cznie wynikiem zastoso-
wania jednolitych i wynikaj¹cych z rzepisów prawa kryteriów oceny ofert, po uprzed-
nim przeprowadzeniu negocjacji, w niektórych przypadkach nawet kilkakrotnych.
Ponadto nale¿y podkreœliæ, ¿e wœród podmiotów, które nie uzyska³y kontynuacji umo-
wy na rok 2011 (nie na skutek arbitralnej decyzji Funduszu, ale zadzia³ania mechaniz-
mu konkursowego), nie ma placówek, które mo¿na by okreœliæ jako kluczowe lub
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strategiczne z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia (np. jednostek klinicznych
czy poradni przy oddzia³ach szpitalnych).

Równoczeœnie uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, i¿ w zwi¹zku z podnoszonymi
informacjami o nieprawid³owoœciach w kontraktowaniu œwiadczeñ opieki zdrowotnej
na 2011 rok przez Ma³opolski OW NFZ, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, na
wniosek Dyrektora Ma³opolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ, przeprowadzi³a kon-
trolê og³oszonych i rozstrzygniêtych przez Ma³opolski OW NFZ postêpowañ w sprawie
zawarcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Zespó³ kontroluj¹cy stwierdzi³, ¿e dla rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistycz-
na postêpowania prowadzone przez komisjê konkursow¹ zosta³y przeprowadzone zgod-
nie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹ konkursow¹. W przypadku œwiadczeñ w rodzaju: lecze-
nie szpitalne, kontrolerzy stwierdzili uchybienia, polegaj¹ce na braku w dokumentacji
czterech postêpowañ podpisów kilku spoœród 21 cz³onków komisji, brak podpisania
z jednym œwiadczeniodawc¹ protoko³u koñcowego negocjacji. Uchybienia te nie mia³y
wp³ywu na koñcowy rezultat postêpowania konkursowego. Stwierdzono jedn¹ b³êdn¹
decyzjê komisji konkursowej, w wyniku której dosz³o do niekorzystnego rozstrzygniê-
cia dla oferenta. W tym przypadku Dyrektor Oddzia³u Funduszu uwzglêdni³ odwo³anie
oferenta i og³osi³ dodatkowe postêpowanie uzupe³niaj¹ce w sprawie zawarcia umów
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra zaniepokojony o stan przygotowañ do wdro¿e-

nia zintegrowanego systemu centrów powiadamiania ratunkowego na terenie
kraju, a w szczególnoœci na terenie wschodniej czêœci województwa lubelskiego,
to jest w powiatach che³mskim, krasnostawskim, w³odawskim oraz mieœcie
Che³m.

Dotychczasowe – niestety zbyt czêsto zmieniane – za³o¿enia systemu re-
gulowane by³y zapisami miêdzy innymi rozporz¹dzenia ministra spraw we-
wnêtrznych i administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji
i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich cen-
trów powiadamiania ratunkowego oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpo¿arowej (DzU z 2002 r. nr 147 poz. 1229, z póŸn. zm.),
w zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpo¿arowej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2009 r. nr 11 poz. 59),
a wczeœniej tak¿e ustaw¹ z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratowni-
ctwie Medycznym (DzU nr 191 poz. 1410, z póŸn. zm.). Stawia³y one sobie za
cel zapewnienie równego dostêpu do numeru alarmowego 112 mieszkañcom
ca³ego kraju oraz optymalizacjê dzia³añ s³u¿b ratunkowych. CPR, dokonuj¹c
analizy zg³oszeñ i wysy³aj¹c w miejsce zagro¿eñ odpowiednie s³u¿by, mia³y
w istotny sposób poprawiæ poziom bezpieczeñstwa obywateli, czemu s³u¿yæ
mia³a wysoka dostêpnoœæ centrów zlokalizowanych w oœrodkach o charakte-
rze ponadpowiatowym i regionalnym.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. postawi³a CPR zadania:
– „bie¿¹cej analizy zasobów ratowniczych,
– przyjmowania zg³oszeñ alarmowych oraz obs³ugi numeru alarmowego 112,
– kwalifikacji zg³oszeñ,
– podejmowania dzia³añ zgodnie z okreœlonymi procedurami, w szczegól-

noœci
– dysponowania si³ ratowniczych i zespo³ów ratownictwa medycznego,
– koordynowania oraz monitorowania dzia³añ ratowniczych i medycz-

nych czynnoœci ratunkowych, powiadamiania o zdarzeniu szpitalnych od-
dzia³ów ratunkowych lub, je¿eli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia,
jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udziela-
nia œwiadczeñ zdrowotnych niezbêdnych dla ratownictwa medycznego, ini-
cjowania procedur reagowania kryzysowego”.

Zadania te mia³y byæ realizowane przez centra powiadamiania ratunko-
wego oraz wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego. Doœwiadczenia
krajów zachodnioeuropejskich œwiadcz¹ o tym, ¿e chocia¿ mo¿liwe jest objê-
cie przez pojedynczy CPR zasiêgiem dzia³ania nawet do trzech milionów mie-
szkañców, to jednak najlepsze wyniki uzyskuje siê, dopasowuj¹c mapê
centrów do skupisk rzêdu 0,5–1 miliona mieszkañców.

W oparciu o te za³o¿enia dokonano szacunków finansowych przewidu-
j¹cych poniesienie w latach 2009–2011 nak³adów w wysokoœci oko³o 250 mi-
lionów z³. Poci¹gnê³o to za sob¹ przygotowania, tak¿e organizacyjno-
-finansowe, do wdro¿enia CPR na terenie Che³ma, obejmuj¹cego swoim za-
kresem dzia³ania tak¿e teren powiatów krasnostawskiego i w³odawskiego,
a docelowo ca³¹ wschodni¹ czêœæ województwa lubelskiego.

Tymczasem ostatnie dzia³ania organizacyjne tak¿e kierowanego przez
Pana resortu œwiadcz¹ o tym, i¿ rz¹d planuje ograniczyæ siê do uruchomienia
jedynie WCPR w Lublinie, które mia³oby na razie ograniczyæ siê do stolicy wo-
jewództwa i jej najbli¿szego s¹siedztwa. Brakuje natomiast œrodków, które
w myœl obowi¹zuj¹cych przepisów winny byæ zabezpieczone przez komen-
danta powiatowego lub miejskiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej na podsta-
wie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rz¹dowej
finansowane z bud¿etu pañstwa, na przekszta³cenie funkcjonuj¹cej dyspo-
zytorni PSP i Stacji Ratownictwa Medycznego w Che³mie w pe³noprawne cen-
trum powiadamiania ratowniczego.
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Mo¿e to oznaczaæ, ¿e mieszkañcy powiatów che³mskiego, krasnostaw-
skiego, w³odawskiego i miasta Che³m nie zostan¹ objêci w okresie do 2012 r.,
co mia³o byæ dat¹ graniczn¹ dzia³ania systemu, pe³nym zakresem us³ug
œwiadczonych w ramach numeru ratunkowego 112, zaœ poniesione dot¹d na-
k³ady i przygotowania pozostan¹ bez efektu rzeczowego.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie
wszystkich niezbêdnych dzia³añ maj¹cych na celu uruchomienie w Che³mie
pe³noprawnego centrum powiadamiania ratunkowego.

Lucjan Cichosz

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 10 marca 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-3389/10), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Lu-
cjana Cichosza podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 roku w spra-
wie uruchomienia w Che³mie centrum powiadamiania ratunkowego, uprzejmie przed-
stawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie wyjaœniæ nale¿y, i¿ lokalizacja Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania
Ratunkowego/Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie przy ul. Szczerbow-
skiego 6, zwi¹zana jest z realizacj¹ I etapu budowy systemu powiadamiania ratunko-
wego.

Docelowy model funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce
zak³ada, i¿ w I etapie uruchomione zostanie 17 pierwszych Wojewódzkich Centrów Po-
wiadamiania Ratunkowego/Centrów Powiadamiania Ratunkowego, po jednym cen-
trum w ka¿dym województwie (w siedzibach w³adz wojewódzkich, zaœ w województwie
mazowieckim utworzone zostan¹ dwa oœrodki). Nastêpnie, do istniej¹cych Wojewódz-
kich Centrów Powiadamiania Ratunkowego/Centrów Powiadamiania Ratunkowego
przy³¹czane bêd¹ obszary kolejnych powiatów, a¿ do objêcia zasiêgiem ca³ego woje-
wództwa. Za³o¿eniem przedmiotowego systemu jest równie¿, aby zg³oszenie trafi³o do
najbli¿szego centrum ze wzglêdu na miejsce lokalizacji osoby dzwoni¹cej. W przypad-
ku jednak wyst¹pienia problemów z ³¹cznoœci¹, system ten przewiduje przekierowanie
takiego po³¹czenia do nastêpnego centrum, dziêki zastosowaniu ³¹czy redundantnych.
Przedmiotowe rozwi¹zanie pozwoli zapewniæ ci¹g³oœæ funkcjonowania numeru alarmo-
wego 112 oraz zapobiec problemom z dodzwonieniem siê na numer alarmowy. W eta-
pie II przewiduje siê budowê kolejnych elementów systemu, tj. do istniej¹cych Centrów
Powiadamiania Ratunkowego przy³¹czane bêd¹ obszary kolejnych powiatów – a¿ do
objêcia zasiêgiem ca³ego województwa. Jeœli osi¹gniêcie za³o¿onych parametrów jako-
œciowych w modelu stworzonym w I etapie oka¿e siê niemo¿liwe, rozwa¿ane bêdzie utwo-
rzenie kolejnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wojewodowie zdecyduj¹
o kolejnoœci i liczbie przy³¹czanych do systemu powiatów.

Budowa systemu powiadamiania ratunkowego ma na celu poprawê bezpieczeñstwa
obywateli oraz poprawê wspó³dzia³ania s³u¿b i podmiotów ratowniczych, jako u¿ytkowni-
ków koñcowych systemu. Przyjête rozwi¹zania zapewni¹ (od po³owy 2012 roku) utworze-
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nie i funkcjonowanie stabilnego, jednolitego, ogólnokrajowego systemu powiadamiania
ratunkowego.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ organizacja Wojewódzkich Centrów Powiada-
miania Ratunkowego/Centrów Powiadamiania Ratunkowego na terenie kraju finan-
sowana jest ze œrodków pochodz¹cych z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa – Budowa
i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju. W 2011 roku
na realizacjê przedmiotowej inwestycji zaplanowane zosta³y œrodki finansowe w wyso-
koœci 69.100.000 z³. W ramach I etapu podzia³u œrodków finansowych ww. rezerwy ce-
lowej dla województwa lubelskiego zaplanowane zosta³y œrodki w wysokoœci 735.000 z³,
z przeznaczeniem m.in.: na wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z funkcjonowaniem centrum po-
wiadamiania ratunkowego.

Reasumuj¹c stwierdziæ nale¿y, i¿ sytuacja przedstawiona w przedmiotowym wy-
st¹pieniu jest stanem przejœciowym, a wdro¿enie zintegrowanego systemu alarmowe-
go zapewni szybki i skuteczny dostêp do s³u¿b ustawowo powo³anych do niesienia
pomocy, przy wykorzystaniu numeru alarmowego 112.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z upowa¿nienia
Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Niew¹tpliwie Karta Nauczyciela jest dorobkiem zrywu Solidarnoœci

w 1980 r. Zosta³a ona podpisana przez rz¹d i nauczycieli z NSZZ „Solidar-
noœæ” jako efekt wspólnie wypracowanego porozumienia. Obecnie planowa-
ne przez rz¹d zmiany w Karcie Nauczyciela dotycz¹ce awansu zawodowego,
zmiany nazewnictwa stanowisk nauczycielskich i wymagañ wywo³uj¹ nie-
pokój tego œrodowiska. Co wa¿niejsze, z uzyskanych przeze mnie informacji
wynika, i¿ prace nad wymienionymi zmianami przeprowadza siê bez udzia³u
œrodowiska nauczycielskiego, bez szerokiej dyskusji oraz dialogu spo³ecznego.

Zg³oszone mi obawy dotycz¹ mo¿liwoœci wprowadzenia utrudnieñ
w awansie nauczycieli na nauczyciela dyplomowanego, ograniczenia wolnoœci
dyrektora placówek oraz znacznego rozszerzenia zakresu jego odpowiedzial-
noœci, a tak¿e pominiêcia zwi¹zków zawodowych podczas podejmowania is-
totnych decyzji w sprawie szkó³ oraz przekazania samorz¹dom terytorialnym
swobody w zakresie kszta³towania polityki wynagrodzeñ nauczycieli. Zgodnie
z przedstawionym mi stanowiskiem Regionalnej Sekcji Oœwiaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarnoœæ” w Bia³ymstoku z dnia 9 lutego 2011 r. w ca³oœci nega-
tywnie zosta³y ocenione dzia³ania Pani Minister w zakresie zmian w Karcie
Nauczyciela. Istniej¹ realne obawy, i¿ poprzez wprowadzenie nowych, nie-
przedyskutowanych odpowiednio rozwi¹zañ znacznie pogorszy siê sytuacja
zarówno placówek szkolnych, jak i pracuj¹cych w nich nauczycieli.

W zwi¹zku z kierowanymi do mnie licznymi sygna³ami w wy¿ej wymie-
nionej sprawie zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. Nad jakimi zmianami w Karcie Nauczyciela w chwili obecnej pracuje
rz¹d oraz jaki ma byæ ich zamierzony efekt?

2. Kiedy zostan¹ wprowadzone w ¿ycie wy¿ej wymienione zmiany oraz
w jaki sposób zostanie zapewnione bezpieczeñstwo finansowe szkó³ i nau-
czycieli?

3. Czy, a jeœli tak, to w jakim zakresie, prowadzona jest dyskusja ze œro-
dowiskiem nauczycielskim nad wy¿ej wymienionymi zmianami?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.03.25

Sz.P.
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Senatora RP Pana Jana Dobrzyñskiego, z³o¿one na

71. posiedzeniu Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r., dotycz¹ce zmiany przepisów usta-
wy – Karta Nauczyciela, pozwolê sobie wyraziæ nastêpuj¹c¹ opiniê.

Obecne przepisy prawa reguluj¹ce status zawodowy nauczycieli wymagaj¹ zmian.
W wyniku wielokrotnych cz¹stkowych nowelizacji, przepisy ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.) utraci³y sw¹
wewnêtrzn¹ spójnoœæ, a tym samym jako ca³oœæ nie s¹ dostosowane do wyzwañ sto-
j¹cych przed nowoczesn¹ edukacj¹. W tej sytuacji, zw³aszcza w zwi¹zku z nowymi za-
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daniami szko³y, koniecznoœci¹ sta³a siê poprawa przejrzystoœci regulacji dotycz¹cych
statusu zawodowego nauczyciela. W ocenie Ministerstwa, nauczyciele, jako grupa za-
wodowa, która wykonuje pracê o szczególnej roli, zas³uguj¹ na opisanie jej statusu za-
wodowego w sposób jasny i adekwatny do wyzwañ stawianych w systemie edukacji.
W miejsce obecnych, skomplikowanych przepisów powinni otrzymaæ zrozumia³y, no-
woczesny dokument – akt prawny, który sprosta rosn¹cym oczekiwaniom, zagwaran-
tuje nale¿ne im prawa oraz wzmocni osoby najbardziej zaanga¿owane w swoj¹ pracê.
Zasadnoœæ tych oczekiwañ potwierdzaj¹ nieustannie nap³ywaj¹ce sygna³y z ró¿nych
œrodowisk: bran¿owych, zwi¹zkowych i samorz¹dowych, a tak¿e od indywidualnych
nauczycieli. W zwi¹zku z powy¿szym, podjêty zosta³ dialog z partnerami, dla których
istotny jest status zawodowy nauczyciela. Zarz¹dzeniem Nr 7 z dnia 23 marca 2010 r.
Minister Edukacji Narodowej powo³a³ Zespó³, którego zadaniem jest przygotowanie
propozycji za³o¿eñ dokumentu dotycz¹cego statusu zawodowego nauczycieli. Dzia³a-
j¹c na podstawie § 7 ust. 2 w zw. z § 7 ust. 1 ww. zarz¹dzenia, 9 grudnia 2010 r. Minis-
ter Edukacji Narodowej przed³u¿y³ pracê Zespo³u do 30 czerwca 2011 r.

W sk³ad tego Zespo³u wchodz¹ przedstawiciele: œrodowisk samorz¹dowych, strony
rz¹dowej – w tym poszczególnych ministrów prowadz¹cych szko³y i placówki oœwiato-
we, partnerów spo³ecznych (w tym reprezentatywne zwi¹zki zawodowe zrzeszaj¹ce na-
uczycieli), œrodowisk oœwiatowych i naukowych, organizacji bran¿owych oraz
parlamentarzystów – by³ych ministrów edukacji. Taki sk³ad Zespo³u daje mo¿liwoœæ
przedstawienia problemów wystêpuj¹cych w zwi¹zku z obecnymi regulacjami doty-
cz¹cymi statusu zawodowego nauczycieli, jak równie¿ zaprezentowania swoich po-
mys³ów na zmiany w tym zakresie, wszystkim podmiotom zaanga¿owanym w rozwój
edukacji. Zespó³ ten analizuje poszczególne zagadnienia regulowane obecnie przepisa-
mi ustawy – Karta Nauczyciela pod k¹tem koniecznoœci ich zmiany.

Do chwili obecnej odby³o siê dziewiêæ spotkañ Zespo³u. Na posiedzeniu Zespo³u
w dniu 24 listopada 2010 r. Pani Minister Katarzyna Hall przedstawi³a autorski wybór
ogólnych propozycji rozwi¹zañ w zakresie statusu zawodowego nauczycieli, zg³oszo-
nych przez cz³onków Zespo³u, cz³onków Rady Edukacji Narodowej oraz inne podmioty
zainteresowane sprawami oœwiaty. Minister Edukacji Narodowej podkreœli³a, ¿e jest to
punkt wyjœcia do dalszych prac Zespo³u. Jednoczeœnie zaapelowa³a o konstruktywne
uzupe³nianie zaproponowanych ram. Dialog w ramach prac Zespo³u, poprzedzaj¹cy
formaln¹ procedurê legislacyjn¹, zwiêksza bowiem szansê stworzenia propozycji doku-
mentu zapewniaj¹cego nauczycielom lepsze warunki pracy, poczucie bezpieczeñstwa
oraz lepsz¹ motywacjê do pracy. Na spotkaniu tym, jak równie¿ na kolejnych spotka-
niach, cz³onkowie Zespo³u oraz cz³onkowie Rady Edukacji Narodowej odnosili siê do
zaprezentowanego autorskiego wyboru ogólnych propozycji rozwi¹zañ w zakresie sta-
tusu zawodowego nauczycieli.

W œwietle powy¿szego, nale¿y podkreœliæ, i¿ w chwili obecnej nie ma ¿adnego pro-
jektu aktu prawnego, który zmienia³by obecny system awansu zawodowego, system
wynagradzania, czy te¿ kwestie zwi¹zane ze statusem dyrektora szko³y. W dalszym
ci¹gu trwaj¹ prace Zespo³u, w trakcie których prezentowane s¹ ró¿ne pomys³y roz-
wi¹zañ. Podjêcie prac legislacyjnych jest uwarunkowane okreœleniem przez Zespó³ kie-
runkowych zmian w zakresie statusu zawodowego nauczycieli. Jednoczeœnie
uprzejmie wyjaœniam, ¿e je¿eli zostanie przygotowany projekt za³o¿eñ do ustawy opi-
suj¹cej status zawodowy nauczycieli, to bêdzie on procedowany w trybie przewidzia-
nym przepisami prawa, w tym zostanie skierowany do uzgodnieñ miêdzyresortowych,
konsultacji z partnerami spo³ecznymi oraz zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nau-
czycieli.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia uprzejmie proszê Pana Marsza³ka o ich przyjêcie.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Lilla Jaroñ
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uzyska³em informacjê o nieprawid³owoœciach przy rozpatrywaniu przez

dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wniosków o wydanie indywidual-
nych interpretacji.

Z przekazanych mi informacji wynika, i¿ pani Wioletta Cz. wyst¹pi³a do
dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie pisemnej in-
terpretacji w sprawie dotycz¹cej podatku dochodowego od osób prawnych.
Zgodnie ze z³o¿onym formularzem zaznaczone zosta³o, i¿ przepisami bêd¹cy-
mi przedmiotem interpretacji s¹:

— ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej,
t.j. DzU 2007 r. nr 155 poz. 1095;

— ustawa z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych, t.j. DzU z 2000 r. nr 54 poz. 654;

— ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Kato-
lickiego, DzU nr 29 poz. 154.

W wymienionym wniosku wnioskodawca wskaza³, i¿ przewiduje mo¿li-
woœæ zarejestrowania koœcio³a – zwi¹zku wyznaniowego zgodnie z art. 30
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania,
DzU 2005 r. nr 231 poz. 1964, w przysz³oœci. W zwi¹zku z tym wystêpuje
o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie planowanej dzia³alnoœci
osoby prawnej mog¹cej powstaæ w przysz³oœci oraz jej opodatkowania w za-
kresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych dochody koœcielnych osób prawnych uzyskane z niegospo-
darczej dzia³alnoœci statutowej s¹ zwolnione z opodatkowania podatkiem od
osób prawnych. W tym zakresie koœcielne osoby prawne nie maj¹ obowi¹zku
prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatko-
wej.

Wnioskodawca wskaza³ tak¿e przewidywan¹ mo¿liwoœæ rozszerzenia
przez koœcieln¹ osobê prawn¹ swojej dzia³alnoœci o œwiadczenie us³ug medycz-
nych jako niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej, kontraktuj¹cy okreœlon¹
iloœæ us³ugi medycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Tym samym za
œwiadczenia i zakontraktowane us³ugi medyczne koœcielna osoba prawna
bêdzie mog³a otrzymywaæ œrodki finansowe z NFZ.

W zwi¹zku z tym wnioskodawca zada³ nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy œwiadczenie us³ug medycznych w ramach kontraktu z NFZ przez

koœcieln¹ osobê prawn¹ jest dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ zarobkow¹ w rozu-
mieniu ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (art. 2, art. 4 ust. 1 tej-
¿e ustawy)?

2. Czy uzyskany dochód z tego tytu³u winien byæ opodatkowany w trybie
art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b, zaœ zwolnienie podatkowe mo¿e dotyczyæ tylko tej
czêœci dochodu, która zosta³a przeznaczona na cele statutowe (zwolnienie
warunkowe 2 lata)?

W przedmiotowym wniosku zosta³o przedstawione w³asne stanowisko
wnioskodawcy.

Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2011 r. dyrektor Izby Skarbowej
w Bydgoszczy odmówi³ wszczêcia postêpowania z uwagi na poni¿sz¹ argu-
mentacjê:

1. Przedstawiony we wniosku stan faktyczny i zwi¹zane z nim pytania
nie dotycz¹ indywidualnej sprawy wnioskodawcy, ale nieistniej¹cego zwi¹z-
ku wyznaniowego lub koœcielnej osoby prawnej, która jest podatnikiem po-
datku dochodowego od osób prawnych.

2. Wnioskodawca nie ma legitymacji do wyst¹pienia z wnioskiem o wy-
danie interpretacji indywidualnej, gdy¿ dopiero planuje zarejestrowaæ
zwi¹zek wyznaniowy, nie jest wiêc osob¹ zainteresowan¹ w myœl przepisów
ordynacji podatkowej.

W mojej ocenie to postanowienie jest wadliwe.
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Zgodnie z art. 14b § 2 ordynacji podatkowej wniosek o interpretacjê indy-
widualn¹ mo¿e dotyczyæ zaistnia³ego stanu faktycznego lub zdarzeñ przysz-
³ych. Ordynacja podatkowa przewiduje mo¿liwoœæ wyst¹pienia przez wnios-
kodawcê z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej stanu rzeczywi-
stego lub projektowanego. Interpretacje indywidualne stanowi¹ odpowiedŸ na
wniosek zainteresowanego z³o¿ony w sprawie wydania interpretacji. W tym
sensie interpretacje indywidualne s¹ kierowane do wnioskodawców.

Zgodnie z art. 14b ordynacji podatkowej minister w³aœciwy do spraw fi-
nansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje, w jego
indywidualnej sprawie, pisemn¹ interpretacjê przepisów prawa podatkowe-
go (interpretacjê indywidualn¹) (§ 1). Wniosek o interpretacjê indywidualn¹
mo¿e dotyczyæ zaistnia³ego stanu faktycznego lub zdarzeñ przysz³ych (§ 2).
Sk³adaj¹cy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowi¹zany jest
do wyczerpuj¹cego przedstawienia zaistnia³ego stanu faktycznego albo zda-
rzenia przysz³ego oraz do przedstawienia w³asnego stanowiska w sprawie
oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przysz³ego (§ 3).
Wnioskuj¹cy o wydanie interpretacji indywidualnej sk³ada oœwiadczenie,
pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za fa³szywe zeznania, ¿e elementy
stanu faktycznego objête wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu z³o¿enia
wniosku nie s¹ przedmiotem tocz¹cego siê postêpowania podatkowego, kon-
troli podatkowej, postêpowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz
¿e w tym zakresie sprawa nie zosta³a rozstrzygniêta co do jej istoty w decyzji
lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W ra-
zie z³o¿enia fa³szywego oœwiadczenia wydana interpretacja indywidualna
nie wywo³uje skutków prawnych (§ 4). Nie wydaje siê interpretacji indywi-
dualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu z³o¿enia
wniosku o interpretacjê s¹ przedmiotem tocz¹cego siê postêpowania podat-
kowego, kontroli podatkowej, postêpowania kontrolnego organu kontroli
skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa zosta³a rozstrzygniêta co do jej
istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli
skarbowej (§ 5). Minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych w celu za-
pewnienia jednolitoœci wydawanych wi¹¿¹cych interpretacji i usprawnienia
obs³ugi wnioskodawców mo¿e, w drodze rozporz¹dzenia, upowa¿niæ podleg-
³e organy do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu,
w ustalonym zakresie, okreœlaj¹c jednoczeœnie w³aœciwoœæ rzeczow¹ i miej-
scow¹ upowa¿nionych organów (§ 6). Minister w³aœciwy do spraw finansów
publicznych okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wzór wniosku, o którym mowa
w § 1, który zawiera dane identyfikuj¹ce wnioskodawcê oraz dane wskaza-
ne w § 2–5 oraz sposób uiszczenia op³aty, o której mowa w art. 14f (§ 7).

Ponadto zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
przedsiêbiorca mo¿e z³o¿yæ do w³aœciwego organu administracji publicznej
lub pañstwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej inter-
pretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika
obowi¹zek œwiadczenia przez przedsiêbiorcê daniny publicznej oraz sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie
(ust. 1); Wniosek o wydanie interpretacji mo¿e dotyczyæ zaistnia³ego stanu
faktycznego lub zdarzeñ przysz³ych (ust. 2); Przedsiêbiorca we wniosku
o wydanie interpretacji jest obowi¹zany przedstawiæ stan faktyczny lub zda-
rzenie przysz³e oraz w³asne stanowisko w sprawie (ust. 3).

Na gruncie ordynacji podatkowej wniosek o wydanie indywidualnej in-
terpretacji mo¿e praktycznie z³o¿yæ ka¿dy, w tym zarówno podatnik, p³atnik,
inkasent, osoby trzecie oraz kandydaci lub w ogóle osoby zainteresowane
uzyskaniem interpretacji. W rezultacie osoba zamierzaj¹ca podj¹æ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ (kandydat na przedsiêbiorcê) mo¿e z³o¿yæ wniosek o wy-
danie interpretacji na podstawie ordynacji podatkowej, lecz nie mo¿e tego
uczyniæ na podstawie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.

Na podstawie ordynacji podatkowej ¿¹danie wydania interpretacji indy-
widualnej mo¿e dotyczyæ „przepisów prawa podatkowego” oraz m.in. doty-
czyæ zdarzeñ przysz³ych. Pomimo to wnioskodawcy bezpodstawnie
odmówiono wszczêcia postêpowania, a tym samym wydania wnioskowanej
interpretacji.

38 71. posiedzenie Senatu w dniu 3 marca 2011 r.



Zdaniem WSA w Warszawie (wyrok z dnia 16 marca 2007 r., III SA/Wa
3109/06. Lex nr 329307), wniosek o udzielenie interpretacji mo¿e byæ formu-
³owany zarówno na tle istniej¹cego ju¿ stanu faktycznego, a wiêc zdarzeñ lub
czynnoœci, które mia³y ju¿ miejsce, jak równie¿ w kontekœcie przysz³ego, hipo-
tetycznego stanu faktycznego, czyli dopiero planowanych przedsiêwziêæ
wnioskodawcy, który chce widzieæ, jakie bêd¹ prawnopodatkowe skutki za-
mierzonych przez niego dzia³añ. Istotne jest jednak, aby okreœlony we wnios-
ku stan faktyczny przedstawiony zosta³ w sposób wyczerpuj¹cy. W³asne
stanowisko podatnika powinno œciœle korespondowaæ z zakresem z³o¿onego
wniosku i zadanym w jego ramach pytaniem. Pomimo tego dyrektor Izby
Skarbowej odmówi³ wszczêcia postêpowania w powy¿szej sprawie.

Wiele kontrowersji mo¿e budziæ zastrze¿enie dokonane w art. 14b § 1,
polegaj¹ce na podkreœleniu, ¿e wniosek mo¿e byæ z³o¿ony tylko w indywi-
dualnej sprawie zainteresowanego. Rozwi¹zanie to sugeruje, ¿e zaintereso-
wanym nie mo¿e byæ grupa osób fizycznych lub prawnych, skoro wniosek
mo¿e dotyczyæ tylko indywidualnej sprawy. Tymczasem przedmiotem wnios-
ku o wydanie interpretacji mo¿e byæ taki stan faktyczny lub zdarzenie przy-
sz³e, których ocen¹ prawn¹ s¹ zainteresowane liczne podmioty, poniewa¿
dotyczy ich ona w jednakowym stopniu. Mo¿na w tym miejscu wymieniæ
przyk³ad ró¿nych organizacji reprezentuj¹cych interesy podatników i p³atni-
ków lub potencjalnych podatników i p³atników, którzy w ich imieniu mogliby
wyst¹piæ w roli zainteresowanego.

Ponadto nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e skoro przedmiotem wniosku mo-
¿e byæ opis zdarzenia przysz³ego, czyli potencjalny stan faktyczny, to wpro-
wadzenie ograniczenia polegaj¹cego na zawê¿eniu wniosku tylko do
indywidualnej sprawy zainteresowanego traci sens. Takiej sprawy bowiem
nie ma i w tym sensie nie jest ona spraw¹ indywidualn¹.

Pojêcie zdarzenia przysz³ego odnosi siê do hipotetycznego stanu faktycz-
nego w sprawie podatkowej. Chodzi o to, czy zainteresowany prawid³owo
ocenia stan prawnopodatkowy w odniesieniu do zdarzenia, które jeszcze nie
nast¹pi³o w odniesieniu do wnioskodawcy, ale które mo¿e nast¹piæ. Wnios-
kodawca mo¿e byæ zainteresowany skutkami podatkowymi swojego poten-
cjalnego zachowania, które jedynie projektuje, ale którego podjêcie uzale¿nia
od wyniku interpretacji indywidualnej.

Bior¹c to wszystko pod uwagê, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpu-
j¹cymi pytaniami:

1. Na jakiej podstawie dyrektor Izby Skarbowej odmówi³ wszczêcia po-
stêpowania w sprawie o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz¹cej zda-
rzeñ przysz³ych, które wnioskodawca dopiero zamierza zrealizowaæ?

2. Czy w opisanym wy¿ej stanie faktycznym œwiadczenie us³ug medycz-
nych w ramach kontraktu z NFZ przez koœcieln¹ osobê prawn¹ jest dzia³alno-
œci¹ gospodarcz¹ zarobkow¹ w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej (art. 2, art. 4 ust. 1 tej¿e ustawy)?

3. Czy uzyskany dochód z tego tytu³u winien byæ opodatkowany w trybie
art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b, zaœ zwolnienie podatkowe mo¿e dotyczyæ tylko tej
czêœci dochodu, która zosta³a przeznaczona na cele statutowe (zwolnienie
warunkowe 2 lata)?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 8 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 10 marca 2011 r. nr BPS/DSK-043-3391/11, przy

którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Jana Dobrzyñskiego z³o¿one na
71. posiedzeniu Senatu w dniu 3 marca 2011 r., uprzejmie informujê.

Jak wynika z oœwiadczenia Pana Senatora uzyska³ on informacje o nieprawid³owo-
œciach przy rozpatrywaniu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wniosku
o wydanie interpretacji indywidualnej.

Pani Wioletta Cz.-G. wyst¹pi³a do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z wnios-
kiem o wydanie pisemnej interpretacji w sprawie dotycz¹cej kwalifikacji prawnej us³ug
œwiadczonych przez zwi¹zek wyznaniowy lub koœcieln¹ osobê prawn¹ i zwi¹zanych
z tym obowi¹zków podatkowych. Wnioskodawczyni przewiduje mo¿liwoœæ zarejestro-
wania Koœcio³a – zwi¹zku wyznaniowego. W formularzu ORD-IN wskaza³a, i¿ przed-
miotem wniosku jest interpretacja przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2007 r. o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Koœcio³a
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy odmówi³ wszczêcia postêpowania w spra-
wie wydania interpretacji indywidualnej zwracaj¹c uwagê, i¿ przedstawione we wnios-
ku zdarzenie przysz³e oraz w³asne stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia
przysz³ego odnosz¹ siê do kwestii rozliczeñ podatkowych zwi¹zku wyznaniowego, który
Wnioskodawczyni planuje zarejestrowaæ lub koœcielnej osoby prawnej. Oznacza to, ¿e
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego zawieraj¹ca ocenê prawn¹ zagad-
nienia poruszonego we wniosku nie dotyczy³aby indywidualnej sprawy Wnioskodaw-
czyni, ale indywidualnej sprawy nieistniej¹cego zwi¹zku wyznaniowego lub nieistnie-
j¹cej koœcielnej osoby prawnej.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowa-
nego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemn¹ interpretacjê przepisów prawa
podatkowego (interpretacjê indywidualn¹).

Pragnê wyjaœniæ, ¿e pojêcie zainteresowanego nie jest wprost zdefiniowane w prze-
pisach ustawy – Ordynacja podatkowa. OdpowiedŸ na pytanie kim jest zainteresowany
wymaga zatem kompleksowej analizy przepisów tego aktu normatywnego oraz orzecz-
nictwa s¹dów administracyjnych.

Powo³any przepis art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa wymaga istnienia po-
miêdzy spraw¹, w której wyst¹piono z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji,
a wnioskodawc¹ zwi¹zku wyra¿aj¹cego siê w tym, ¿e przedstawiony we wniosku prob-
lem musi dotyczyæ sfery opodatkowania, ³ub ewentualnego opodatkowania
wnioskodawcy (wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 listopada 2009 r. sygn. akt III
SA/Wa 1506/08). Wynika z tego, ¿e w stosunku do ka¿dego podatku zainteresowany
mo¿e ¿¹daæ od organu wyk³adni, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów nor-
muj¹cych ten podatek w jego indywidualnej sprawie, czyli wskazaæ zakres i sposób
zastosowania przepisów reguluj¹cych okreœlony podatek do przedstawionego we
wniosku stanu faktycznego, który indywidualizuje zakres jego sprawy (wyrok WSA
w Warszawie z dnia 23 stycznia 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 1659/08). Wnioskodawca
wystêpuj¹cy z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji mo¿e wnioskowaæ
o okreœlenie w³asnej sytuacji prawnopodatkowej, a nie sytuacji prawnopodatkowej in-
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nych podmiotów, w tym podmiotów zwi¹zanych z wnioskodawc¹ stosunkami obliga-
cyjnymi (wyrok WSA w Warszawie z 10 grudnia 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 1347/09).

Wyjaœnienie kwestii czy podmiot, który z³o¿y³ wniosek o udzielenie pisemnej inter-
pretacji jest podmiotem do tego uprawnionym istotne jest tak¿e z uwagi na okreœlenie
przez ustawodawcê skutków udzielenia takiej interpretacji dla skar¿¹cego, jak i dla or-
ganu podatkowego (wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 stycznia 2009 r. sygn. akt
I SA/Kr 1329/08).

Zatem przepis art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa wprowadza istotne ogra-
niczenie legitymacji podmiotów wystêpuj¹cych o interpretacjê. Powy¿sz¹ konstatacjê
wzmacnia i potwierdza analiza innych norm reguluj¹cych tê instytucjê prawn¹,
w szczególnoœci art. 14b § 4 oraz przepisów reguluj¹cych tzw. ochronê prawn¹. Kom-
pleksowa analiza regulacji omawianej instytucji prawnej dowodzi, ¿e zainteresowanym
w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa jest podmiot, w odniesieniu
do którego wyk³adnia znajduj¹cych zastosowanie w sprawie przepisów podatkowych
mo¿e rzutowaæ na prawid³owe okreœlenie jego obowi¹zku podatkowego. Celem tej
instytucji jest udzielenie rzetelnej i wi¹¿¹cej informacji, w jaki sposób organ podatko-
wy zinterpretuje przepisy podatkowe w opisanym we wniosku stanie faktycznym,
a w konsekwencji udzielenie informacji co do zasad obliczenia podatku (wyrok WSA
w Gdañsku z dnia 24 listopada 2009 r. sygn. akt I SA/Gd 541/09).

Przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa przewiduj¹ tylko dwa odstêpstwa od po-
wy¿szej zasady. Dotycz¹ one zastosowania siê przez spó³kê do interpretacji indywi-
dualnej wydanej przed powstaniem spó³ki na wniosek osób planuj¹cych utworzenie tej
spó³ki – w zakresie dotycz¹cym dzia³alnoœci tej spó³ki oraz zastosowania siê przez od-
dzia³ lub przedstawicielstwo do interpretacji indywidualnej dotycz¹cej dzia³alnoœci te-
go oddzia³u lub przedstawicielstwa wydanej przed powstaniem tego oddzia³u lub
przedstawicielstwa na wniosek tworz¹cego je przedsiêbiorcy.

Z powy¿szego wynika, i¿ podmiot planuj¹cy zarejestrowanie zwi¹zku wyznaniowe-
go nie jest osob¹ legitymowan¹ do wyst¹pienia z wnioskiem o wydanie interpretacji in-
dywidualnej dotycz¹cej obowi¹zków podatkowych tego zwi¹zku wyznaniowego.

Pragnê stwierdziæ, ¿e Minister Finansów w pe³ni podziela przedstawion¹ argumen-
tacjê i za prawid³owe uznaje dzia³anie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy odma-
wiaj¹ce wszczêcia postêpowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej dla
pani Wioletty Cz.-G.

Dodatkowo chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e w sprawie bêd¹cej przedmiotem wyst¹pienia
Pana Senatora Jana Dobrzyñskiego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzia³aj¹cy
z upowa¿nienia Ministra Finansów odmówi³ wszczêcia postêpowania w sprawie wyda-
nia interpretacji indywidualnej równie¿ z uwagi na fakt, i¿ przepisy ustawy o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej nie stanowi¹ przepisów prawa podatkowego, a zatem nie
mog¹ byæ przedmiotem interpretacji indywidualnej w rozumieniu powo³anego art. 14b
§ 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie informujê, i¿ oœwiadczenie Pana Senatora Ja-
na Dobrzyñskiego w czêœci dotycz¹cej interpretacji przepisów ustawy o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej, zosta³o przekazane – celem udzielenia odpowiedzi w tym
zakresie – do Ministra Gospodarki, jako organu w³aœciwego do interpretacji przepi-
sów tej ustawy.

Odnosz¹c siê natomiast do pytania dotycz¹cego opodatkowania podatkiem docho-
dowym od osób prawnych dochodów koœcielnej osoby prawnej i korzystania ze zwol-
nienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych uprzejmie wyjaœniam, i¿ na podstawie po-
wo³anego przepisu wolne od podatku dochodowego s¹ dochody koœcielnych osób praw-
nych z dzia³alnoœci innej ni¿ statutowa, w czêœci przeznaczonej na cele: kultu religijne-
go, oœwiatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuñcze oraz na
konserwacjê zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne
w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy koœcio³ów oraz kaplic, adaptacjê innych
budynków na cele sakralne, a tak¿e innych inwestycji przeznaczonych na punkty ka-
techetyczne i zak³ady charytatywno-opiekuñcze. Zwolnienie to nie dotyczy dochodów,
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bez wzglêdu na czas ich osi¹gniêcia, wydatkowanych na inne cele ni¿ wymienione
w tych przepisach (art. 17 ust. la pkt 2 ustawy).

Je¿eli zatem podatnik spe³ni warunki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b
ustawy, wówczas mo¿e korzystaæ ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnienie
to nie jest ograniczone w czasie, jak sugeruje pytanie nr 3 oœwiadczenia. Istot¹ tego
zwolnienia jest przeznaczenie dochodu, który zosta³ zadeklarowany przez podatnika
na preferowane w ustawie cele. W przypadku wydatkowania dochodu na inne cele ni¿
stanowi wy¿ej wymieniony artyku³ ustawy, podatnik jest zobowi¹zany wp³aciæ bez wez-
wania do 20 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym dokonano wydatku
lub w którym up³yn¹³ termin do dokonania wydatku, podatek od tego dochodu (art. 25
ust. 4 ustawy).

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski

OdpowiedŸ
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 11.04.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 10 marca 2011 r., znak: BPS/DSK-043-3391/11,

przesy³am odpowiedŸ na oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego z³o¿one na
71. posiedzeniu Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r. w czêœci dotycz¹cej interpretacji
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (pytanie
nr 2).

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447), dalej: „s.d.g.” dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ jest zarob-
kowa dzia³alnoœæ wytwórcza, budowlana, handlowa, us³ugowa oraz poszukiwanie, roz-
poznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó¿, a tak¿e dzia³alnoœæ zawodowa, wykonywa-
na w sposób zorganizowany i ci¹g³y.

Treœæ definicji zawartej w art. 2 s.d.g. daje podstawê, by przyj¹æ, i¿ dla uznania okreœ-
lonej dzia³alnoœci za dzia³alnoœæ gospodarcz¹, konieczne jest ³¹czne spe³nienie trzech wa-
runków. Po pierwsze, dana dzia³alnoœæ musi byæ dzia³alnoœci¹ zarobkow¹, po drugie,
dzia³alnoœci¹ wykonywan¹ w sposób zorganizowany oraz, po trzecie, w sposób ci¹g³y.

W tym miejscu wypada powo³aæ uchwa³ê S¹du Najwy¿szego z dnia 6 grudnia 1991 r.
[III CZP 117/91, OSP 1992, z. 11–12, poz. 235], w której sformu³owano cechy dzia³al-
noœci gospodarczej:

a) zawodowy (zatem nie amatorski, nie okazjonalny) charakter dzia³alnoœci,
b) podporz¹dkowanie siê zasadom racjonalnego gospodarowania (regu³om op³acal-

noœci i zysku),
c) powtarzalnoœæ dzia³añ (standaryzacja transakcji, seryjnoœæ produkcji, sta³a

wspó³praca),
d) uczestnictwo w obrocie gospodarczym.
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Wymienione przez SN elementy dzia³alnoœci gospodarczej potwierdzi³ tak¿e NSA
w wyroku z dnia 4 lutego 2000 r. [(I SA/Lu 1518/98,1 SA/Lu 1519/98, niepubl.)].

Wskazane w punktach a–d przes³anki (elementy) nale¿y traktowaæ jako pomocni-
cze przy ocenie okreœlonej dzia³alnoœci. Jej kwalifikacja powinna odbywaæ siê w pierw-
szej kolejnoœci na podstawie zbadania warunków wymienianych w ustawie
(art. 2.s.d.g.). Jakkolwiek z uwagi na niejednoznaczny charakter tych warunków (zw³a-
szcza przes³anki wykonywania dzia³alnoœci w sposób zorganizowany i ci¹g³y) treœæ cy-
towanej uchwa³y mo¿e okazaæ siê przydatna w zakresie uznania danej dzia³alnoœci za
gospodarcz¹ (w rozumieniu art. 2 s.d.g.) b¹dŸ te¿ odmowy przyznania jej takiego statusu.

Dana dzia³alnoœæ jest zarobkowa, je¿eli jest prowadzona w celu osi¹gniêcia docho-
du („zarobku”) – rozumianego jako nadwy¿ka przychodów nad nak³adami (kosztami)
tej dzia³alnoœci. Brak przedmiotowej cechy przes¹dza, i¿ w danym przypadku nie mo¿-
na mówiæ o dzia³alnoœci gospodarczej (w rozumieniu art. 2 s.d.g.). Znaczenie ma zatem
kryterium subiektywne w postaci d¹¿enia danego podmiotu do osi¹gniêcia zarobku
przez wykonywanie okreœlonej dzia³alnoœci. Nie jest wiêc konieczne faktyczne osi¹ga-
nie dochodów z danej dzia³alnoœci.

Warunek zorganizowania dzia³alnoœci uto¿samia siê z dokonaniem wyboru formy
organizacyjno-prawnej przedsiêbiorczoœci – dzia³alnoœæ indywidualna jako osoba fizycz-
na lub w ramach spó³ki cywilnej, spó³ka handlowa, spó³dzielnia.

Dana dzia³alnoœæ musi byæ wykonywana w sposób ci¹g³y. Jak siê podnosi, celem
tej przes³anki jest wyeliminowanie z pojêcia dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêwziêæ
jednorazowych (wzglêdnie podejmowanych sporadycznie).

Za dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie jest uznawana np. dzia³alnoœæ niepublicznego za-
k³adu opieki zdrowotnej [por. uzasadnianie do uchwa³y NSA z dnia 24 wrzeœnia 2001 r.
(OPK 13/01, ONSA 2002, nr 1, poz. 12)].

Dzia³alnoœæ gospodarcza mo¿e byæ wykonywana wy³¹cznie przez przedsiêbiorcê
w rozumieniu art. 4 s.d.g., wed³ug którego przedsiêbiorc¹ jest osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna niebêd¹ca osob¹ prawn¹, której odrêbna ustawa
przyznaje zdolnoœæ prawn¹ – wykonuj¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹. Za przedsiêbiorców uznaje siê tak¿e wspólników spó³ki cywilnej w zakresie wyko-
nywanej przez nich dzia³alnoœci gospodarczej.

Reasumuj¹c kwalifikacja danej dzia³alnoœci i uznanie jej za dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹ jest mo¿liwe jedynie w przypadku ³¹cznego spe³nienia przes³anek z art. 2 i 4 s.d.g.,
maj¹c na wzglêdzie art. 3 s.d.g. wy³¹czaj¹cy stosowanie ustawy do okreœlonych w nim
rodzajów dzia³alnoœci.

Przepisami, które wypowiadaj¹ siê o mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej przez koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe, s¹ regulacje ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29,
poz. 154, z póŸn. zm.) (zob. W.J. Katner, Prawo dzia³alnoœci gospodarczej. Komentarz.
Orzecznictwo. Piœmiennictwo, Warszawa 2003, s. 37). Z art. 55 tej ustawy wynika, i¿
koœcielne osoby prawne (czyli np. metropolie, diecezje, parafie), a tak¿e spó³ki, których
udzia³owcami s¹ wy³¹cznie te osoby, mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (powo-
³any przepis stanowi tak¿e o zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu pocho-
dz¹cego z dzia³alnoœci gospodarczej wykonywanej przez wspomniane podmioty).
Dzia³alnoœæ ta jest zazwyczaj podejmowana w dziedzinach tradycyjnie zwi¹zanych
z aktywnoœci¹ koœcieln¹ (np. prowadzenie placówek wychowawczych, szpitali, zak³a-
dów leczniczych lub sanatoryjnych, dzia³alnoœæ wydawnicza, kulturalna, obrót artyku-
³ami kultowymi, najem pomieszczeñ). Jeœli zatem koœcielne osoby prawne prowadz¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, maj¹ one status przedsiêbiorcy w rozumieniu art. 4 s.d.g.
[R. Skubisz, M. Trzebiatowski, Koœcielne osoby prawne jako przedsiêbiorcy rejestrowi
(na przyk³adzie osób prawnych koœcio³a katolickiego, Przegl¹d Prawa Handlowego
2002, nr 3, s. 8 i n.]. Nie podlegaj¹ one jednak wpisowi do rejestru przedsiêbiorców.
Wyj¹tek stanowi¹ tu tylko osoby prawne Koœcio³a katolickiego, bêd¹ce fundacj¹ lub
stowarzyszeniem. Podmioty te – jeœli prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – podlegaj¹
wpisowi do rejestru przedsiêbiorców. Inne osoby prawne, o których mowa w art. 36
pkt 13 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (Dz. U. z 2007 r.
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Nr 168, poz. 1186, z póŸn. zm.) to np. fundacje, stowarzyszenia. Te osoby prawne
podlegaj¹ wpisowi tak¿e do rejestru przedsiêbiorców, jeœli wykonuj¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹.

Obowi¹zek wpisu do tego¿ rejestru dotyczy oczywiœcie tak¿e spó³ek, których udzia-
³owcami s¹ wy³¹cznie te osoby prawne Koœcio³a katolickiego (wszystkie spó³ki handlo-
we polegaj¹ obligatoryjnemu wpisowi w rejestrze przedsiêbiorstw).

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ w kwestii interpretacji przepisów ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej w³aœciwy jest Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up. Mieczys³aw Kasprzak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Uzyska³em informacje, i¿ od 1 marca 2011 r. PKP Intercity wycofa³o piêæ-

dziesi¹t cztery poci¹gi, a w przypadku trzydziestu oœmiu poci¹gów skróci³o
trasy. Niew¹tpliwie wiêc na skutek zmian w odniesieniu do dziewiêædziesiê-
ciu dwóch poci¹gów, co stanowi ponad 21% wszystkich poci¹gów, pogorszy-
³a siê sytuacja pasa¿erów korzystaj¹cych z us³ug PKP.

Z pewnoœci¹ PKP potrzebuje gruntownej reformy, wprowadzenia zmian,
które realnie wp³yn¹ na poprawê komfortu podró¿nych. Jednak ostatnie wy-
darzenia dobitnie ukazuj¹ bezradnoœæ rz¹du w tym zakresie. Z sytuacji,
w której pasa¿erowie z powodu chaosu na kolei nie mogli dojechaæ do swoich
domów na œwiêta Bo¿ego Narodzenia w 2010 r., nie wyci¹gniêto ¿adnych
konkretnych wniosków. Pojawi³y siê za to spekulacje na temat wprowadze-
nia nowego podatku, tak zwanej op³aty dworcowej, i powo³ania kolejnej spó³ki,
Dworzec Polski SA.

W zwi¹zku z kierowanymi do mnie licznymi sygna³ami o kolejnych zmia-
nach w rozk³adach jazdy PKP oraz ograniczeniu w ostatnim czasie o ponad
20% liczby po³¹czeñ kolejowych – w porównaniu z 2008 r. PKP ograniczy³o j¹
o 25% – zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami:

1. Dlaczego wycofano piêædziesi¹t cztery poci¹gi oraz w przypadku trzy-
dziestu oœmiu poci¹gów skrócono ich trasy – jest to pogorszenie oferty PKP
w przypadku 21% wszystkich poci¹gów – podczas gdy wprowadzono zale-
dwie cztery nowe poci¹gi, a w przypadku dwunastu wyd³u¿ono ich trasy, co
oznacza poprawê oferty PKP w odniesieniu do 4% wszystkich poci¹gów?

2. Jakie zmiany planuje Pan wprowadziæ, aby dokonaæ realnej poprawy
sytuacji pasa¿erów PKP? Proszê o podanie konkretnych dzia³añ oraz ich ter-
minów.

3. Czy planowana jest reforma w zakresie wprowadzenia nowego podat-
ku oraz powo³ania nowej spó³ki w PKP? Proszê o podanie szczegó³ów ewen-
tualnie planowanych przedsiêwziêæ oraz wskazanie, w jaki sposób
ustabilizuje to sytuacjê PKP.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 7 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie dotycz¹ce po³¹czeñ kolejowych z³o¿one przez sena-

tora Jana Dobrzyñskiego podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r.,
przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.

Przekazane w oœwiadczeniu informacje dotycz¹ce skali zmian w zakresie po³¹czeñ
realizowanych przez „PKP Intercity” SA wymagaj¹ sprostowania. Od 1 marca br. prze-
woŸnik wycofa³ z rozk³adu jazdy 27 poci¹gów, zaœ 20 kursuje w skróconej relacji. Za-
kres wprowadzanych zmian w kontekœcie kilku tysiêcy poci¹gów pasa¿erskich
uruchamianych przez ró¿nych przewoŸników kolejowych jest marginalny. Niezbêdne
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ograniczenia spowodowane by³y rozpoczynaj¹cymi siê remontami infrastruktury oraz
koniecznoœci¹ dostosowania oferty do liczby sprawnych jednostek taboru posiadanych
przez „PKP Intercity” SA. Dziêki starannemu doborowi relacji, w których wprowadzono
zmiany, praktycznie ¿adne istotne po³¹czenie nie zosta³o zawieszone. Zmniejszono
przede wszystkim czêstotliwoœæ kursowania poci¹gów miêdzywojewódzkich na tra-
sach, gdzie poci¹gi kursowa³y dot¹d co godzinê.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ w grudniu 2010 r. sytuacj¹ w zakresie nieprawid³owoœci
w przekazywaniu pasa¿erom informacji o rozk³adzie jazdy poci¹gów, Ministerstwo In-
frastruktury podjê³o dzia³ania na rzecz wyjaœnienia przyczyn zaistnia³ego stanu. Doko-
nana analiza wykaza³a nastêpuj¹ce g³ówne przyczyny niew³aœciwego informowania
pasa¿erów:

– wprowadzenie przez przewoŸników kolejowych wielu istotnych zmian do oferty za-
planowanych po³¹czeñ, która obowi¹zuje od 12 grudnia 2010 r., tu¿ przed wdro¿e-
niem nowego rozk³adu jazdy poci¹gów;

– niestosowanie siê przewoŸników do przepisów reguluj¹cych kwestie informowania
podró¿nych na dworcach kolejowych i przystankach komunikacyjnych.

Stwierdzono równie¿ brak podstaw prawnych do na³o¿enia kar na podmioty odpo-
wiedzialne za nieterminowe podawanie do publicznej wiadomoœci rozk³adów jazdy po-
ci¹gów, które zdyscyplinowa³yby dzia³ania tych podmiotów.

W zwi¹zku ze zidentyfikowaniem g³ównych problemów, Ministerstwo Infrastruktu-
ry przygotowa³o projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, który ma
uzupe³niæ obowi¹zuj¹ce przepisy w taki sposób, aby znacz¹co poprawiæ dostêpnoœæ in-
formacji dla podró¿nych. Zmiany te maj¹ obejmowaæ m.in.:

– wzmocnienie kompetencji regulatora rynku kolejowego m.in. w zakresie egzekwo-
wania praw pasa¿erów;

– ograniczenie mo¿liwoœci wprowadzania przez przewoŸników kolejowych zmian do
projektu rozk³adu jazdy poci¹gów na miesi¹c przed dniem jego wejœcia w ¿ycie –
w celu umo¿liwienia przygotowania rzetelnej informacji dla podró¿nych;

– wprowadzenie odpowiedzialnoœci za publikowanie informacji na dworcach kolejo-
wych i przystankach komunikacyjnych przez podmioty nimi zarz¹dzaj¹ce;

– wprowadzenie kar z tytu³u nieterminowego publikowania rozk³adów jazdy po-
ci¹gów dla podmiotów odpowiedzialnych za informowanie pasa¿erów.

Przedmiotowy projekt ustawy jest obecnie na etapie uzgodnieñ miêdzyresortowych.
Odnosz¹c siê do kwestii powo³ania przez PKP SA nowej spó³ki, przedstawiam na-

stêpuj¹ce informacje.
Obecnie PKP SA zarz¹dza 916 czynnymi dworcami kolejowymi, bardzo zró¿nicowa-

nymi pod wzglêdem wielkoœci, pe³nionych funkcji oraz stanu technicznego i estetyki.
Od roku 2001 koszty operacyjne zwi¹zane z utrzymaniem powierzchni publicznej na
dworcach, pokrywane by³y ze œrodków PKP SA oraz kwot przekazywanych przez prze-
woŸników w ramach umów na obs³ugê powierzchni ogólnodostêpnych. Po roku 2009,
kiedy to przewoŸnicy ograniczyli liczbê dworców, za które wnosz¹ op³aty, powsta³a
ogromna luka kosztowa, której wielkoœæ PKP SA szacuje na kwotê oko³o 135 milionów
z³otych. Tyle œrodków brakuje, by w pe³ni pokryæ koszty utrzymania dworców. Przy-
chody z dzia³alnoœci komercyjnej wystarczaj¹ na pokrycie oko³o 20% wszystkich kosz-
tów utrzymania dworców.

Z uwagi na to, ¿e PKP SA nie posiada wystarczaj¹cych mo¿liwoœci finansowych,
które pozwala³yby na samodzieln¹ modernizacjê pe³ni¹cych funkcje publiczne dwor-
ców, najczêœciej mocno zdekapitalizowanych, konieczne staje siê dofinansowanie mo-
dernizacji dworców ze œrodków publicznych (bud¿et pañstwa, bud¿et samorz¹dowy,
œrodki unijne).

Ze œrodków publicznych mog¹ byæ finansowane lub wspó³finansowane wydatki na
budowê lub przebudowê dworców kolejowych tylko w zakresie bezpoœrednio zwi¹za-
nym z obs³ug¹ podró¿nych (tzw. czêœæ publiczna, obejmuj¹ca m.in. hole kasowe, po-
czekalnie, dojœcia do peronów). Koszty pozosta³ej czêœci, która jest w stanie wygenero-
waæ dochód (tzw. komercyjna, obejmuj¹ca m.in. kasy biletowe, centra obs³ugi klien-
tów, powierzchnie us³ugowo-handlowe), musz¹ zostaæ pokryte z innych Ÿróde³.
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W perspektywie do koñca 2015 roku, dzia³alnoœæ inwestycyjna odnosz¹ca siê do
czêœci ogólnodostêpnej dworców (komunikacyjnej) bêdzie prowadzona z wykorzysta-
niem œrodków finansowych PKP SA i pieniêdzy publicznych, a w odniesieniu do czêœci
komercyjnej – ze œrodków pochodz¹cych od inwestorów zewnêtrznych/prywatnych.

Konieczne jest równie¿ utrzymanie dworców na odpowiednim poziomie. Do prowa-
dzenia dzia³alnoœci utrzymaniowej s³u¿yæ maj¹ œrodki w³asne zarz¹dzaj¹cego dworca-
mi, pochodz¹ce z op³at za korzystanie z powierzchni komercyjnej oraz z pokrywanej
przez przewoŸników op³aty dworcowej za obs³ugê powierzchni ogólnodostêpnych
dworców. Op³ata dworcowa nie bêdzie mia³a charakteru podatku.

W koñcu 2010 roku zarz¹dzanie 916 czynnymi dworcami zosta³o przekazane do
Oddzia³u Dworce Kolejowe (w strukturze PKP SA). W przypadku wprowadzenia op³aty
dworcowej czynne dworce zarz¹dzane bêd¹ przez spó³kê Dworzec Polski SA, powsta³¹
w listopadzie ub.r. na bazie istniej¹cego od 1999 r. podmiotu z Grupy PKP – Konsor-
cjum Taborowe SA Spó³ka Dworzec Polski SA przygotowuje siê organizacyjnie do pod-
jêcia zadañ statutowych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o zajêcie stanowiska wobec nie-

s³ychanie powa¿nego problemu, z jakim boryka siê szpital w Œremie. Jestem
przekonany, ¿e rozwi¹zanie, jakie zaproponuje Ministerstwo Finansów, po-
mo¿e szpitalowi bêd¹cemu obecnie na skraju bankructwa.

W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i œrodowisko” na lata
2007–2013 zg³oszony przez szpital w Œremie projekt pod tytu³em „Œwiadcze-
nie zdrowotne na wysokim poziomie w powiecie œremskim – wymiana specja-
listycznego œrodka transportu sanitarnego” uzyska³ bezzwrotn¹ dotacjê
stanowi¹c¹ 85% jego kosztów. Pozosta³e 15% mia³y zabezpieczyæ szpital i sa-
morz¹d powiatowy. Ca³kowita wartoœæ projektu to 401 tysiêcy 849 z³ i 43 gr.
Umowa na realizacjê wspomnianego projektu zosta³a podpisana na pocz¹tku
roku 2010.

Tymczasem sytuacja finansowa szpitala w 2010 r. systematycznie siê
pogarsza³a. Zmieniali siê dyrektorzy, d³ugi ros³y. Z samych choæby tak zwa-
nych nadwykonañ za 2009 r. uzbiera³a siê niezap³acona przez Narodowy
Fundusz Zdrowia kwota 25 milionów z³.

Wy³¹cznie w celu obs³ugi bankowej wspomnianego projektu szpital otwo-
rzy³ w Spó³dzielczym Banku Ludowym w Œremie rachunek bankowy, na któ-
ry przekazane zosta³y œrodki w kwocie 324 tysiêcy 493 z³ i 40 gr tytu³em
zaliczki ze œrodków unijnych na zakup ambulansu na potrzeby specjalistycz-
nego zespo³u ratownictwa medycznego. W zwi¹zku z przeprowadzon¹ prze-
ciw szpitalowi egzekucj¹ komornik przy S¹dzie Rejonowym w Œremie
dokona³ zajêcia tych¿e œrodków. Niezw³ocznie po uzyskaniu informacji o za-
jêciu, chc¹c zapobiec przekazaniu powy¿szej kwoty na konto komornika,
szpital kilkakrotnie informowa³ pracowników banku, ¿e œrodki te nie s¹ w³as-
noœci¹ szpitala. Jednoczeœnie w dniu 11 paŸdziernika 2010 r. szpital skiero-
wa³ do banku pismo wyjaœniaj¹ce w tej sprawie.

Pomimo wskazanych dzia³añ podjêtych przez œremski szpital zaliczka na
zakup karetki pogotowia zosta³a przekazana przez bank na rachunek banko-
wy komornika s¹dowego przy S¹dzie Rejonowym w Œremie. Komornik odmó-
wi³ szpitalowi dobrowolnego zwrotu zaliczki i w zwi¹zku z tym 6 grudnia
2010 r. szpital w Œremie z³o¿y³ do S¹du Rejonowego w Œremie skargê na
czynnoœci komornika. Posiedzenie s¹du w przedmiotowej sprawie odbêdzie
siê w dniu 11 marca 2011 r.

Nie powiod³y siê te¿ rozmowy prowadzone przez szpital z poznañskim
Narodowym Funduszem Zdrowia na temat zap³aty 25 milionów z³ za nadwy-
konania z 2009 r. Narodowy Fundusz Zdrowia gotów by³ zap³aciæ jedynie za
procedury ratuj¹ce ¿ycie. Szpital wyceni³ je na 2,5 miliona z³, ale Narodowy
Fundusz Zdrowia zaakceptowa³ wydatki jedynie na kwotê oko³o 600 tysiê-
cy z³, a w klauzuli zawar³ zapis, ¿e szpital, bior¹c te pieni¹dze, zobowi¹zuje
siê nie dochodziæ pozosta³ych nale¿noœci. Taka kwota nie jest w stanie urato-
waæ szpitala, zatem jego dyrektor, pomimo zapisu klauzulowego, zamierza
skierowaæ sprawê do s¹du i tam dochodziæ wiêkszych pieniêdzy. Ze wzglêdu
na czas trwania procedur s¹dowych, rozstrzygniêcia tak skomplikowanego
sporu nie mo¿na spodziewaæ siê w krótkim czasie, a œremski szpital tego cza-
su po prostu ju¿ nie ma.

Tê patow¹ sytuacjê pogarsza jeszcze sprawa umowy na realizacjê pro-
jektu unijnego. Jeœli szpital nie zakupi ambulansu do koñca pierwszego
kwarta³u bie¿¹cego roku, bêdzie zmuszony zwróciæ przekazan¹ mu zaliczkê,
a nie ma po prostu z czego. Nawet je¿eli s¹d uzna skargê szpitala na czynno-
œci komornika, ten mo¿e siê jeszcze od niej odwo³aæ.

Zatem zwracam siê do Pana Ministra raz jeszcze z proœb¹ o zajêcie stano-
wiska w przedmiotowej sprawie, która, w mojej ocenie, jest spraw¹ niezwyk-
le skomplikowan¹.

Piotr Gruszczyñski
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Stanowisko
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 28 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r. (pismo z dnia 10 marca br.,
znak: BPS/DSK-043-3393/11) w sprawie trudnej sytuacji finansowej szpitala w Œre-
mie oraz zajêcia przez komornika przyznanych szpitalowi œrodków unijnych na zakup
ambulansu, uprzejmie informujê, i¿ przedmiotowe oœwiadczenie zosta³o przekazane
Ministrowi Zdrowia z proœb¹ o udzielenie na nie odpowiedzi zgodnie z w³aœciwoœci¹.

Minister Zdrowia jako organ w³aœciwy z zakresu ochrony zdrowia i zasad organiza-
cji opieki zdrowotnej, w tym ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdro-
wotnej (Dz.U. z 2007 Nr 14, poz. 89 z póŸn. zm.) reguluj¹cej zasady funkcjonowania
i finansowania zak³adów opieki zdrowotnej, jest – w mojej ocenie – w³adny udzieliæ naj-
pe³niejszych wyjaœnieñ w przedmiotowej sprawie.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2011.04.18

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Piotra Gruszczyñskie-

go na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 3 marca 2011 roku, przes³ane przy piœmie Pani
Gra¿yny Anny Sztark, Wicemarsza³ek Senatu, z dnia 10 marca 2011 roku, znak:
BPS/DSK-043-3393/11, do Pana Jana Vincenta-Rostowskiego, Ministra Finansów,
w sprawie trudnej sytuacji finansowej szpitala w Œremie oraz zajêcia przez komornika
przyznanych szpitalowi œrodków unijnych na zakup ambulansu, uprzejmie proszê
o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zgodnie z wyjaœnieniami Wielkopolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ, wielkoœæ
kontraktowych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umów o udzielenie œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej zawartych przez Wielkopolski Oddzia³ Wojewódzki NFZ w Poznaniu na lata
2009–2011 ustalona zosta³a w oparciu o jednolite zasady finansowania, które to zasa-
dy znalaz³y zastosowanie w stosunku do wszystkich œwiadczeniodawców udziela-
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j¹cych œwiadczeñ zdrowotnych na terenie województwa wielkopolskiego, w tym
równie¿ w stosunku do Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Œre-
mie. W tym miejscu podnieœæ nale¿y, i¿ wartoœæ umów o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej, o których mowa wy¿ej by³a zbie¿na z wielkoœci¹ kontraktów w latach po-
przedzaj¹cych. Zgodnie z wyjaœnieniami, Wielkopolski Oddzia³ Wojewódzki NFZ w Po-
znaniu w trakcie obowi¹zywania umów zawartych z Samodzielnym Publicznym
Zak³adem Opieki Zdrowotnej w Œremie nie wprowadza³ ¿adnych ograniczeñ zwi¹za-
nych z finansowaniem œwiadczeñ opieki zdrowotnej i nadal finansuje udzielanie
œwiadczeñ na warunkach wynikaj¹cych z zawartych pod koniec 2008 roku umów
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Wielkopolski Oddzia³ Wojewódzki NFZ, dysponuj¹c wiedz¹ na temat kwoty zobo-
wi¹zania przeznaczonej przez NFZ na finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej,
twierdzi, i¿ do obowi¹zków Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
w Œremie nale¿a³o w³aœciwe planowanie organizacji sposobu udzielania œwiadczeñ. Re-
alizacja tego procesu nie powinna naruszaæ przepisów prawa i opieraæ siê winna na po-
czynionych ustaleniach kontraktowych, nie zaœ na idei prowadzenia gospodarki
finansowej zak³adu w oparciu o za³o¿enie hipotetycznego nielimitowego zwiêkszania
wartoœci umów ze strony NFZ. Ograniczone mo¿liwoœci finansowania œwiadczeñ opieki
zdrowotnej nakazuj¹ traktowaæ ze szczególn¹ uwag¹ dyspozycje przepisów art. 132
ust. 5 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych,
zgodnie z którym wysokoœæ ³¹cznych zobowi¹zañ Funduszu wynikaj¹cych z zawartych ze
œwiadczeniodawcami umów nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci kosztów przewidzianych na
ten cel w planie finansowym Funduszu oraz art. 118 ust. 1, zgodnie z którym plan finan-
sowy NFZ winien byæ zrównowa¿ony w zakresie przychodów i kosztów.

Natomiast Szpital w Œremie wykaza³ w przedk³adanych rachunkach rozliczenio-
wych najwiêksze nadwykonania spoœród wszystkich zak³adów opieki zdrowotnej dzia-
³aj¹cych na terenie województwa wielkopolskiego, których wartoœæ w sposób
drastyczny odbiega³a od wyników gospodarowania œrodkami publicznymi przez innych
œwiadczeniodawców. Wartoœæ szacunkowa nadwykonañ w roku 2009 wynosi, w przy-
padku Szpitala w Œremie, dla wszystkich umów zawartych z NFZ 76%, zaœ dla umów
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne 78%. Ponadto
na 52 podmioty, które ³¹cznie wygenerowa³y z tytu³u nadwykonañ wartoœæ ponad
136 mln z³, Szpital w Œremie zajmuje pierwsz¹ pozycjê z kwot¹ blisko 26 mln z³. Nie do
przyjêcia jest równie¿ prezentowana przez Szpital w Œremie argumentacja uzasadnia-
j¹ca wielkoœæ nadwykonañ wzglêdami czysto medycznymi i dobrem pacjentów. Prze-
prowadzone postêpowania kontrolne dotycz¹ce realizowania umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej w roku 2009 wykaza³y, i¿ dla niektórych zakresów a¿ 75%
wszystkich œwiadczeñ wykazanych jako udzielonych w trybie nag³ym nie wymaga³o
w ogóle udzielenia ich w takim trybie. W wyniku przedmiotowej weryfikacji Samodziel-
ny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Œremie otrzyma³ kwotê zap³aty umniejszon¹
o wartoœæ œwiadczeñ niezakwalifikowanych do kategorii stanów nag³ych.

Zgodnie z dalszymi wyjaœnieniami NFZ, dzia³ania Samodzielnego Publicznego Za-
k³adu Opieki Zdrowotnej w Œremie w ¿aden sposób nie korespondowa³y z szerok¹ ak-
cj¹ informacyjn¹ prowadzon¹ w latach ubieg³ych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na
temat koniecznoœci szczególnie rygorystycznego przestrzegania wyznaczonych limitów
œwiadczeñ. Oddzia³ Funduszu wielokrotnie, pismami z dnia 11 maja 2009 roku, 24 lip-
ca 2009 roku, 7 sierpnia 2009 roku, 14 sierpnia 2009 roku, 30 wrzeœnia 2009 roku,
formu³owa³ wyraŸne komunikaty o braku finansowych mo¿liwoœci regulowania kwot
pozaumownych. W tej sytuacji odmienny sposób postêpowania Szpitala w Œremie uznaæ
nale¿y za dzia³anie wy³¹cznie na w³asne ryzyko i koszt zak³adu. Ponadto nikt z przed-
stawicieli Szpitala w Œremie nie uczestniczy³ w spotkaniach przedstawicieli organów
za³o¿ycielskich oraz dyrektorów szpitali organizowanych cyklicznie przez Wielkopolski
Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, a dotycz¹cych sy-
tuacji finansowej Funduszu i odniesienia powy¿szego do mo¿liwoœci regulowania
nale¿noœci za ponadlimitowe œwiadczenia opieki zdrowotnej. Spotkania takie organizo-
wane by³y przynajmniej siedmiokrotnie w dniach 7 stycznia 2009 roku, 13 stycznia
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2009 roku, 4 czerwca 2009 roku, 7 lipca 2009 roku, 26 paŸdziernika 2009 roku, 30 lis-
topada 2009 roku i 15 marca 2010 roku. Ponadto nikt z przedstawicieli organu za³o¿y-
cielskiego SPZOZ w Œremie nie bra³ udzia³u w spotkaniach informacyjnych
zorganizowanych w dniu 20 maja i 6 listopada 2009 roku. Mimo wielokrotnie artyku³o-
wanej przez Oddzia³ Funduszu woli wspó³pracy, Szpital w Œremie konsekwentnie reali-
zowa³ politykê nielimitowego udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, która to polityka
skutkowa³a takim a nie innym wynikiem finansowym.

Ustosunkowuj¹c siê natomiast do kwestii zajêcia przez komornika przyznanych
szpitalowi œrodków unijnych, pragnê uprzejmie poinformowaæ, ¿e Szpital w Œremie
w dniu 14 kwietnia 2010 r. zawar³ z Instytucj¹ Wdra¿aj¹c¹ – Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdrowia umowê o dofinansowanie nr UDA-POIS. 12.01.00-00-
-012/08-00 na realizacjê projektu pn. „Œwiadczenia zdrowotne na wysokim poziomie
w powiecie œremskim – zakup specjalistycznego œrodka transportu sanitarnego” w ra-
mach dzia³ania 12.1. – Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Priorytetu XII – Bez-
pieczeñstwo zdrowotne i poprawa efektywnoœci systemu ochrony zdrowia Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko” 2007–2013. Beneficjentowi udzielone zo-
sta³o dofinansowanie w wysokoœci 341 572,01 PLN, tj. 85% kwoty wydatków kwalifiko-
walnych poniesionych w toku realizacji projektu, przy tym koniec okresu kwalifiko-
wania wydatków ustalono na dzieñ 30 kwietnia 2010 r. W tak okreœlonym terminie Be-
neficjent nie zrealizowa³ jednak projektu i zwróci³ siê z proœb¹ do Instytucji Wdra¿a-
j¹cej o przed³u¿enie okresu kwalifikowania wydatków do dnia 30 listopada 2010 r., na
co zarówno Instytucja Wdra¿aj¹ca, jak i Instytucja Poœrednicz¹ca – Minister Zdrowia
wyrazi³y zgodê. Projekt jednak w dalszym ci¹gu nie zosta³ zrealizowany. Pismem z dnia
28 paŸdziernika 2010 r. (znak: SzŒ/GK/131/10) – wobec braku realizacji projektu –
Beneficjent ponownie zwróci³ siê do Instytucji Wdra¿aj¹cej o przed³u¿enie terminu za-
koñczenia realizacji projektu. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ Beneficjent poinformowa³
Instytucjê Wdra¿aj¹c¹ jedynie o opóŸnieniach zwi¹zanych z realizacj¹ projektu – „ze
wzglêdu na zmianê kadry kierowniczej Szpitala (stanowisko Dyrektora, G³ównego Ksiê-
gowego) oraz zwi¹zanej z ni¹ koniecznoœci przeanalizowania, uaktualnieniami, urze-
czywistnienia i korekty planów finansowych, bud¿etów i strategii dzia³ania Szpitala,
przetarg na zakup ambulansu zostanie og³oszony w pierwszej dekadzie listopada 2010
(...)”. Ponownie zarówno Instytucja Wdra¿aj¹ca, jak i Instytucja Poœrednicz¹ca wyrazi³y
zgodê na przesuniêcie okresu kwalifikowania wydatków do dnia 28 lutego 2011 r. Do
chwili obecnej projekt nie zosta³ jednak zrealizowany. Jednoczeœnie, na skutek artyku-
³u pt. „Nie ma „zmi³uj siê”: komornik zaj¹³ unijne pieni¹dze na zakup ambulansu dla
szpitala” opublikowanego w dniu 3 lutego 2011 r. na portalu Rynek Zdrowia, Instytu-
cja Poœrednicz¹ca zwróci³a siê do Instytucji Wdra¿aj¹cej o przekazanie szczegó³owych
wyjaœnieñ w sprawie realizacji ww. umowy o dofinansowanie. Z nades³anych informa-
cji wynika, ¿e zaliczka na realizacjê ww. projektu przekazana zosta³a w dniu 24 wrzeœ-
nia 2010 r., zaœ pismem z dnia 15 paŸdziernika 2010 r. Szpital w Œremie zosta³ po-
informowany przez Prezesa Zarz¹du Spó³dzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Waw-
rzyniaka o zajêciu kwoty 324 620,97 z³ przez Komornika S¹dowego przy S¹dzie Rejono-
wym w Œremie. Beneficjent nie poinformowa³ jednak o powy¿szym fakcie Instytucji
Wdra¿aj¹cej, z któr¹ zawar³ umowê o dofinansowanie, wnioskuj¹c w tym samym cza-
sie o zmianê okresu kwalifikowania wydatków. Dopiero na ¿¹danie Instytucji Wdra¿a-
j¹cej przekaza³ kopiê skargi na czynnoœci komornika sporz¹dzonej w dniu 6 grudnia
2010 r. Zauwa¿yæ wiêc nale¿y, ¿e Beneficjent nie do³o¿y³ nale¿ytej starannoœci co naj-
mniej w zakresie informowania Instytucji Wdra¿aj¹cej odnoœnie do realizacji projektu.
Nie poinformowa³ bowiem z w³asnej inicjatywy w paŸdzierniku 2010 r. o fakcie zajêcia
przez komornika otrzymanej zaliczki. Ponadto, w zwi¹zku z tym, ¿e do chwili obecnej
nie zosta³ og³oszony przez Beneficjenta przetarg na zadanie pn. „Zakup ambulansu
i wyposa¿enia”, Instytucja Wdra¿aj¹ca oraz Poœrednicz¹ca nie wyrazi³y zgody na kolej-
ne wyd³u¿enie terminu na rozliczenie otrzymanego dofinansowania.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, uprzejmie informujê, ¿e ostateczna decyzja dotycz¹ca
projektu pn. „Œwiadczenia zdrowotne na wysokim poziomie w powiecie œremskim – za-
kup specjalistycznego œrodka transportu sanitarnego” zostanie podjêta po otrzymaniu
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informacji w zakresie merytorycznego rozstrzygniêcia s¹du w przedmiocie skargi na
czynnoœci komornika. W dniu 11 marca 2011 r. odby³o siê posiedzenie S¹du Rejono-
wego w Œremie, I Wydzia³ Cywilny w sprawie ww. skargi. Zosta³o ono jednak odroczone,
a postanowienie wydane zostanie w terminie póŸniejszym, na posiedzeniu niejawnym
z uwagi na brak ustosunkowania siê do wniosku d³u¿nika – Szpitala w Œremie przez
kilkunastu wierzycieli szpitala, którym nieprawid³owo dorêczono zawiadomienie o to-
cz¹cym siê postêpowaniu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W 2012 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja Programu Budowy

Dróg Krajowych na lata 2011–2015, która bêdzie mia³a na celu okreœlenie
szczegó³owej listy zadañ i œrodków na realizacjê programu. Przewiduje siê
w tej liœcie wskazanie do realizacji tak¿e zadañ polegaj¹cych na budowie
obejœæ miejscowoœci, w granicach których przebiegaj¹ drogi krajowe o najwiêk-
szym natê¿eniu ruchu. Tak¹ w³aœnie miejscowoœci¹ jest Wrzeœnia, dla której
planowana jest budowa obwodnicy w ci¹gu drogi krajowej nr 15. Jedynie za-
rezerwowanie œrodków finansowych w kolejnych ustawach bud¿etowych
i planach finansowych Krajowego Funduszu Drogowego mo¿e zagwaranto-
waæ realizacjê tej inwestycji.

Zwracam siê zatem do Pana Ministra z proœb¹ o zabezpieczenie w bud¿e-
cie na rok 2012 œrodków na sfinansowanie prac przygotowawczych, tak aby
mo¿na by³o rozpocz¹æ realizacjê zadañ zwi¹zanych z budow¹ obwodnicy
Wrzeœni w 2013 r.

Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 marca 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia Senatora Piotra Gruszczyñskiego przekazanego

przy piœmie znak: BPS/DSK-043-3394/11 z dnia 10 marca 2011 r., w sprawie budowy
obwodnicy Wrzeœni w ci¹gu drogi krajowej Nr 15, przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnie-
nia dotycz¹ce postawionych pytañ.

Aktualnie dokumentem programowym w sektorze infrastruktury dróg krajowych
jest Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, zatwierdzony przez Radê Mi-
nistrów w dniu 25 stycznia 2011 r. Programowanie rzeczowe i finansowe obejmuje
okres 3 lat (2011–2013) i zosta³o dostosowane do okreœlonych mo¿liwoœci finansowych
pañstwa. Przede wszystkim ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci finansowe pañstwa
oraz stan prac przygotowawczych, budowê obwodnicy Wrzeœni w ci¹gu drogi krajowej
Nr 15 przewidziano po 2013 roku. Ujêcie tej inwestycji w za³¹czniku Nr 2 Programu po-
twierdza jej znaczenie dla ca³ej sieci drogowej.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 zgodnie z za³o¿eniami zosta-
nie zaktualizowany w 2012 roku. Wskazany zostanie wówczas zakres rzeczowy oraz
niezbêdne œrodki finansowe na lata 2014–2015. Podstawê rzeczow¹ aktualizacji Pro-
gramu bêdzie stanowi³a lista zadañ wskazanych w za³¹czniku Nr 2 oraz kryteria wybo-
ru do realizacji zadañ polegaj¹cych na obejœciach miejscowoœci wskazane w za³¹cz-
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niku Nr 3. Jedn¹ z podstaw aktualizacji finansowej bêdzie wielkoœæ wsparcia projek-
tów drogowych przez UE w ramach perspektywy finansowej 2014–2020.

Nale¿y przy tym podkreœliæ, i¿ prace przygotowawcze na realizacjê zadañ ujêtych
w za³¹czniku Nr 2 bêd¹ kontynuowane w miarê dostêpnoœci œrodków przeznaczonych
na ten cel w bud¿ecie pañstwa w cz. 39 „transport”.

Z powa¿aniem

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

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwo-

œci przywrócenia terminu do opublikowania sprawozdañ finansowych za la-
ta 2009 i 2008 w Bazie Sprawozdañ Finansowych i Merytorycznych
Organizacji Po¿ytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej na
rzecz Fundacji Anny Wierskiej „Dar Szpiku” z Poznania.

W roku 2010 zarówno w statucie fundacji, jak te¿ w jej organach dokony-
wano rozci¹gniêtych w czasie zmian. Ju¿ 30 marca 2010 r. fundator fundacji
podj¹³ decyzjê o zmianach w statucie oraz sk³adzie osobowym zarz¹du i rady
fundacji. Nowy zarz¹d funkcjonowa³ w okresie od 31 marca 2010 r. do 8 czerw-
ca 2010 r., po czym fundator, uwzglêdniaj¹c z³o¿one rezygnacje, dokona³ po-
nownych zmian osobowych w organach fundacji, rozszerzaj¹c ich sk³ad ³¹cz-
nie do dwunastu osób. W zwi¹zku z tym procedura ujawnienia nowych
cz³onków organów fundacji oraz zmiany statutu przeci¹gnê³a siê w czasie.

Z³o¿enie wszelkich wymaganych prawem oœwiadczeñ tak szerokiego
grona osób oraz czas rozpatrzenia wniosku przez S¹d Rejonowy Poznañ –
Nowe Miasto i Wilda skutkowa³y tym, ¿e postanowienie o wpisie zmian
w KRS zosta³o wydane dopiero 24 grudnia 2010 r., czyli ju¿ po terminie publi-
kacji sprawozdañ.

Pragnê nadmieniæ, ¿e pozbawienie fundacji wp³ywów z 1% podatku dla
OPP spowoduje zaprzestanie istotnej czêœci jej dzia³alnoœci, gdy¿ wp³ywy te
stanowi¹ ponad 80% bud¿etu tej organizacji.

Uprzejmie wiêc proszê Pani¹ Minister o pozytywne rozpatrzenie wniosku
fundacji i przywrócenie rzeczonego terminu.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 6 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Piotra Gruszczyñskie-

go na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 3 marca 2011 r. (pismo BPS/DSK-043-3395/11
z dnia 10 marca 2011 r.), dotycz¹ce Fundacji Anny Wierskiej „Dar Szpiku”, uprzejmie
wyjaœniam.

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

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

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

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

Zwa¿ywszy na fakt, ¿e zgodnie z ustaw¹ z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie usta-
wy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
powi¹zanie wype³niania obowi¹zku sprawozdawczego z mo¿liwoœci¹ uzyskania 1% po-
datku wesz³o w ¿ycie 1 wrzeœnia 2010 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej,
w drodze wyj¹tku, zamieœci³o w wykazie organizacji po¿ytku publicznego uprawnio-
nych do uzyskania 1% podatku za rok 2010 te organizacje, które z³o¿y³y b¹dŸ opubli-
kowa³y na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej co najmniej
jedno ze sprawozdañ nie póŸniej ni¿ do dnia 15 grudnia 2010 r., a wiêc do dnia, w któ-
rym zgodnie z ustaw¹ wykaz mia³ zostaæ sporz¹dzony.

Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku” nie spe³ni³a ¿a-
dnego z powy¿szych warunków, nie by³o podstaw do umieszczenia jej w wykazie orga-
nizacji po¿ytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych za rok 2010. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami nie ma mo¿liwo-
œci przywrócenia terminu do z³o¿enia b¹dŸ publikacji sprawozdañ finansowych i mery-
torycznych.

Ponadto, informujê, i¿ zgodnie z art. 27a. ust. 5 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku pub-
licznego i o wolontariacie, organizacje po¿ytku publicznego mog³y sk³adaæ pisemne za-
strze¿enia, co do poprawnoœci danych zawartych w wykazie z dnia 15 grudnia 2010 r.
jedynie do dnia 31 grudnia 2010 r. Do dnia 31 marca 2011 r. z Fundacji Anny Wier-
skiej „Dar Szpiku” nie wp³ynê³o do Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej ¿adne odwo³a-
nie b¹dŸ zastrze¿enie.

Jednoczeœnie pragnê zwróciæ uwagê, i¿ niezale¿nie od obowi¹zku okreœlonego
w art. 23 ust. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie organizacja
po¿ytku publicznego zobowi¹zana jest zamieœciæ sprawozdania na stronie interneto-
wej urzêdu obs³uguj¹cego ministra w³aœciwego do spraw zabezpieczenia spo³ecznego
(art. 23 ust. 6 ww. ustawy). Jednak¿e, w odró¿nieniu od powy¿szego obowi¹zku prze-
kazania sprawozdañ Ministrowi Pracy i Polityki Spo³ecznej, niewywi¹zanie siê organi-
zacji z obowi¹zku publikacji nie wi¹¿e siê z sankcj¹ w postaci niezamieszczenia jej
w wykazie.

Organizacja po¿ytku publicznego dokonuje publikacji sprawozdañ w Bazie spra-
wozdañ organizacji po¿ytku publicznego, znajduj¹cej siê na stronie www.pozytek.gov.pl.

Ponadto, uprzejmie informujê, i¿ Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku” mo¿e zna-
leŸæ siê w wykazie organizacji po¿ytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1%
podatku za rok 2011, jeœli w terminie, o którym mowa w art. 23 ust. 4 ww. ustawy
przeka¿e ministrowi w³aœciwemu do spraw zabezpieczenia spo³ecznego sprawozdanie
finansowe oraz merytoryczne ze swojej dzia³alnoœci za rok 2010.

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy komornik mia³ prawo

zaj¹æ œrodki na koncie za³o¿onym specjalnie w celu obs³ugi bankowej projek-
tu wspó³finansowanego z funduszy europejskich na zakup specjalistycznego
ambulansu, a jeœli nie mia³ takiego prawa, to czy po przekazaniu mu tych
œrodków przez bank nie powinien dokonaæ dobrowolnego zwrotu przekaza-
nej przez bank kwoty?

W takiej w³aœnie sytuacji znalaz³ siê szpital w Œremie, który wy³¹cznie
w celu obs³ugi bankowej projektu wspó³finansowanego ze œrodków europej-
skich (pn. „Œwiadczenia zdrowotne na wysokim poziomie w powiecie œrem-
skim – zakup specjalistycznego œrodka sanitarnego”) otworzy³ w Spó³dziel-
czym Banku Ludowym w Œremie rachunek bankowy, na który przekazane
zosta³y œrodki w kwocie 324 tysi¹ce 493 z³ 40 gr tytu³em zaliczki ze œrodków
unijnych na zakup karetki pogotowia.

Niezw³ocznie po uzyskaniu informacji o blokadzie œrodków zgromadzo-
nych na wy¿ej wymienionym rachunku (w zwi¹zku z prowadzon¹ przeciw
szpitalowi egzekucj¹), chc¹c zapobiec przekazaniu powy¿szej kwoty na kon-
to komornika przy S¹dzie Rejonowym w Œremie Przemys³awa Migasa, szpital
kilkakrotnie informowa³ pracowników banku, ¿e œrodki te nie s¹ w³asnoœci¹
szpitala. Jednoczeœnie w dniu 11 paŸdziernika 2010 r. szpital skierowa³ do
banku pismo wyjaœniaj¹ce w tej sprawie.

Pomimo wskazanych powy¿ej dzia³añ podjêtych przez œremski szpital
zaliczka na zakup karetki pogotowia zosta³a przekazana przez bank na ra-
chunek bankowy komornika s¹dowego przy S¹dzie Rejonowym w Œremie
Przemys³awa Migasa.

Komornik odmówi³ szpitalowi dobrowolnego zwrotu kwoty zaliczki
i w zwi¹zku z tym w dniu 6 grudnia 2010 r. szpital w Œremie z³o¿y³ do S¹du
Rejonowego w Œremie skargê na czynnoœci komornika. Posiedzenie s¹du
w przedmiotowej sprawie odbêdzie siê w dniu 11 marca 2011 r.

Na koniec nasuwa siê jeszcze konkluzja, ¿e ju¿ i tak z³a kondycja finan-
sowa szpitala w Œremie przez dzia³ania komornika mo¿e ulec dalszemu po-
gorszeniu.

Zwracam siê zatem raz jeszcze do Pana Ministra z proœb¹ o zajêcie stano-
wiska w przedstawionej przeze mnie sprawie.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 5 kwietnia 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r., nades³ane wraz z pismem
Pani Wicemarsza³ek z dnia 10 marca 2011 r. – uprzejmie przedstawiam, nastêpuj¹ce
stanowisko.
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Z³o¿one przez Pana Senatora oœwiadczenie zawiera skierowane do Ministra Spra-
wiedliwoœci pytanie dotycz¹ce mo¿liwoœci zajêcia przez komornika s¹dowego œrodków
zgromadzonych na rachunku bankowym za³o¿onym w celu obs³ugi projektu wspó³fi-
nansowanego z funduszy europejskich na zakup specjalistycznego ambulansu,
a w dalszej kolejnoœci, gdyby komornik nie mia³ takiego prawa, obowi¹zku dobrowol-
nego zwrotu przekazanej przez bank kwoty na konto d³u¿nika.

Przedmiotowe pytanie pojawi³o siê na tle stanu faktycznego jaki wyst¹pi³ w toku
postêpowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika S¹dowego przy S¹dzie
Rejonowym w Œremie – Przemys³awa Migasa przeciwko Szpitalowi w Œremie Samo-
dzielnemu Publicznemu Zak³adowi Opieki Zdrowotnej. Postêpowanie to zosta³o
wszczête na podstawie wniosku wierzyciela z dnia 4 maja 2010 r. do którego za³¹czono
tytu³ wykonawczy w postaci zaopatrzonego w s¹dow¹ klauzulê wykonalnoœci prawo-
mocnego nakazu zap³aty wydanego w sprawie sygn. akt I Nc 306/10. Na wniosek wie-
rzyciela w dniu 14 czerwca 2010 r. komornik dokona³ zajêcia kont bankowych szpitala.
Realizuj¹c zajêcia od dnia 15 czerwca 2010 r. Spó³dzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Waw-
rzyniaka w Œremie dokona³ 69 przekazów na konto komornika. W dniu 11 paŸdzierni-
ka 2010 r. bank przekaza³ kwotê 324.620,97 z³, która pochodzi³a ze œrodków unijnych
i by³a przeznaczona na dofinansowanie zakupu ambulansu. Kwota ta zosta³a przeka-
zana przez komornika na konto depozytowe prowadzone przez S¹d Rejonowy w Œre-
mie, który rozpoznaje obecnie skargê d³u¿nika na odmowê zwrotu powy¿szych
œrodków przez komornika.

Przechodz¹c do odpowiedzi na postawione przez Pana Senatora pytanie, w pierw-
szej kolejnoœci wskazaæ nale¿y, i¿ w toku egzekucji komornik s¹dowy realizuje wnioski
wierzyciela i jest nimi zwi¹zany.

W sytuacji skierowania przez wierzyciela egzekucji do rachunku bankowego ko-
mornik zobowi¹zany jest zaj¹æ powy¿szy rachunek stosuj¹c przepisy art. 889 i nastêp-
ne ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r.
Nr 43, poz. 298 z póŸn. zm.). W dalszej kolejnoœci komornik winien niezw³ocznie prze-
kazaæ wierzycielowi œrodki, które pozyska³ na skutek zajêcia. Je¿eli z³o¿ona w postêpo-
waniu egzekucyjnym kwota pieniê¿na nie podlega natychmiastowemu wydaniu, na
podstawie art. 808 Kodeksu postêpowania cywilnego, powinna byæ z³o¿ona na rachu-
nek depozytowy s¹du.

Zajêcie wierzytelnoœci z rachunku bankowego nastêpuje z chwil¹ dorêczenia za-
wiadomienia bankowi w trybie art. 889 § 1 pkt 1 Kodeksu postêpowania cywilnego. Za-
jêciem takim objête s¹ nie tylko sumy, które w momencie zajêcia znajduj¹ siê na
rachunku bankowym, ale równie¿ te, które wp³yn¹ na rachunek przez ca³y okres trwa-
nia egzekucji z tego rachunku, niezale¿nie od Ÿród³a pochodzenia tych œrodków i ich
przeznaczenia.

Jakiekolwiek odmienne dzia³ania organu egzekucyjnego musz¹ znajdowaæ uzasad-
nienie w przepisach prawa.

Pierwsze takie odstêpstwo ustawodawca przewidzia³ w art. 829 pkt 7 Kodeksu po-
stêpowania cywilnego, w którym dokona³ wy³¹czenia spod egzekucji œrodków pieniê¿-
nych zgromadzonych na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i nr 208, poz. 1541 oraz
z 2007 r. Nr 115, poz. 794).

Drugie ograniczenie wynika z treœci art. 890 § 2 Kodeksu postêpowania cywilnego.
Moc¹ tego przepisu skutki zajêcia zosta³y ograniczone do sum, które maj¹ byæ wyp³a-
cone z zajêtego konta d³u¿nika na alimenty, renty o charakterze alimentacyjnym, czy
te¿ wynagrodzenie za pracê wraz z podatkami oraz innymi ciê¿arami ustawowymi.

Powy¿sze wy³¹czenia z egzekucji prowadzonej z rachunku bankowego maj¹ cha-
rakter szczególny i nie mog¹ byæ interpretowane rozszerzaj¹co. Tym samym, stwierdziæ
nale¿y, i¿ w przepisach reguluj¹cych s¹dowe postêpowanie egzekucyjne brak jest ak-
tualnie rozwi¹zañ prawnych przewiduj¹cych zwolnienie œrodków zgromadzonych na
rachunku bankowym s³u¿¹cym obs³udze projektów wspó³finansowanych z funduszy
Unii Europejskiej.
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Takie rozwi¹zanie przewiduje art. 8 § 1 pkt 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954
z póŸn. zm), który zosta³ zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
– Przepisy uprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1241). Przepis obowi¹zuj¹cy od 1 stycznia 2010 r. wy³¹cza spod egzekucji admini-
stracyjnej œrodki pochodz¹ce z dotacji przyznanej z bud¿etu pañstwa na okreœlone cele
i znajduj¹ce siê na wyodrêbnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obs³ugi
bankowej dotacji oraz œrodki pochodz¹ce z p³atnoœci w ramach programu finansowa-
nego z udzia³em œrodków europejskich otrzymanych w formie zaliczki.

Wobec tego, i¿ komornicy s¹dowi nie prowadz¹ egzekucji w oparciu o przepisy po-
stêpowania egzekucyjnego w administracji powo³ane wy³¹czenie nie mo¿e mieæ zasto-
sowania w przedmiotowej sprawie.

Reasumuj¹c, w przedstawionym przez Pana Senatora stanie faktycznym, komor-
nik nie mia³ podstaw prawnych, aby powstrzymywaæ siê z dokonaniem czynnoœci zajê-
cia rachunku bankowego szpitala i przyjêcia przekazanych przez bank z tego
rachunku œrodków pieniê¿nych. Zasadnoœæ odmowy zwrotu przez komornika powy¿-
szej kwoty d³u¿nikowi jest obecnie badana przez s¹d w trybie skargi na czynnoœci ko-
mornika. Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów,
gospodarzem postêpowania egzekucyjnego jest wierzyciel, od stanowiska którego uza-
le¿niony jest ewentualny zwrot œrodków zajêtych w toku egzekucji.

Z powa¿aniem

SEKRETARZ STANU
w MINISTERSTWIE
SPRAWIEDLIWOŒCI
Stanis³aw Chmielewski
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego
oraz senatora Marka Konopki

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

Zwracamy siê do Panów Ministrów z proœb¹ o uwzglêdnienie zastrze¿eñ do
za³o¿eñ projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zastrze¿enia te dotycz¹ zasad ustalania dochodu z dzia³ów specjalnych
produkcji rolnej, to jest upraw w szklarniach i ogrzewanych tunelach folio-
wych, upraw grzybów i ich grzybni, upraw in vitro, fermowej hodowli i chowu
drobiu rzeŸnego i nieœnego, wylêgarni drobiu, hodowli i chowu zwierz¹t futer-
kowych i laboratoryjnych, hodowli d¿d¿ownic, entomofagów, jedwabników,
prowadzenia pasiek i chowu innych zwierz¹t poza gospodarstwem rolnym.

Funkcjonuj¹ce dotychczas rozwi¹zanie podatkowe dla tych dzia³ów, za-
warte w ustawie o PIT i za³¹czniku nr 2 okreœlaj¹cym normy szacunkowe do-
chodu, jest przejrzyste i zrozumia³e dla rolników. Proponowane zmiany to nie
tylko skomplikowane mechanizmy ksiêgowo-rachunkowe, ale równie¿ wpro-
wadzenie znaku równoœci pomiêdzy dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ a produkcj¹
roln¹, na co nie wyra¿aj¹ zgody rolnicy, którzy twierdz¹, ¿e dzia³y specjalne
w rolnictwie s¹ jedyn¹ grup¹ rolników p³ac¹c¹ w Polsce podatki.

W ministerialnej ocenie skutków tej regulacji zawarta jest informacja, i¿
bêdzie ona mia³a neutralny wp³yw na bud¿et pañstwa. Nie wspomina siê
tam o wysokich kosztach wprowadzenia jej we wszystkich urzêdach. Nie
wspomina siê te¿ o olbrzymich kosztach, jakie ponios¹ rolnicy w zwi¹zku
z nowymi regulacjami podatkowymi – a bêd¹ musieli prowadziæ skompliko-
wan¹ dokumentacjê ksiêgow¹, zakupiæ specjalistyczne oprogramowanie
i zatrudniæ dodatkowy personel administracyjny.

Rolnicy nie zgadzaj¹ siê równie¿ z ministerialn¹ ocen¹ braku wp³ywu re-
gulacji na rynek pracy, bowiem zdecydowana wiêkszoœæ gospodarstw spec-
jalnych produkcji rolnej znajduje siê na terenach wiejskich, gdzie tworz¹ one
miejsca pracy i daj¹ utrzymanie wielu tysi¹com rodzin. Dodatkowe obci¹¿e-
nie rolników spowoduje likwidacjê wielu gospodarstw, a w pozosta³ych zo-
stanie zmniejszona produkcja warunkuj¹ca op³acalnoœæ ich prowadzenia.
Jest to zdecydowanie negatywne zjawisko na wsiach, gdzie takie gospodar-
stwa s¹ nierzadko jedynymi miejscami pracy dla niewykwalifikowanych
pracowników z tamtych terenów.

Nie widzimy wiêc ¿adnych pozytywnych skutków wprowadzenia nowe-
go rozwi¹zania podatkowego. Ponadto producenci dzia³ów specjalnych nie
s¹ traktowani na równi z innymi rolnikami, którzy nie p³ac¹ podatku docho-
dowego. Nowa regulacja przyczyni siê jedynie do wzrostu kosztów produkcji
rolnej i jest niebezpieczna z punktu widzenia obecnej sytuacji spo³eczno-
-gospodarczej na polskiej wsi.

Zwracamy siê zatem do Panów Ministrów o uwzglêdnienie powy¿szych
zastrze¿eñ, bowiem wprowadzenie nowelizacji ustawy przyniesie jedynie
negatywne skutki dla polskiej wsi. Ponadto nasuwa siê pytanie, w czyim in-
teresie le¿y wprowadzenie nowelizacji, skoro bud¿et nic nie zyska, rolnicy po-
nios¹ wysokie koszty zwi¹zane z wype³nieniem obowi¹zków zawartych
w ustawie, a bezrobocie na terenach wiejskich zdecydowanie wzroœnie.

Wprowadzenie w ¿ycie nowelizacji ustawy wydaje siê byæ niezrozumia³e
i pozbawione celowoœci.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
Marek Konopka
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OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 2011.04.06

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 10 marca 2011 r. nr BPS/DSK-043-

-3398/11, przy którym przekazano kopiê oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana senatora
Piotra Gruszczyñskiego oraz Pana senatora Marka Konopkê na 71. posiedzeniu Sena-
tu w dniu 3 marca 2011 r., dotycz¹cego zastrze¿eñ do za³o¿eñ do projektu ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Na wstêpie pragnê wyjaœniæ, ¿e przedmiotowe za³o¿enia nie wprowadzaj¹ nowych
form opodatkowania dochodów z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej, ani nie likwidu-
j¹ obecnie obowi¹zuj¹cych. Przewidziane zmiany maj¹ na celu doprecyzowanie i upo-
rz¹dkowanie dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów.

Nadal, tak jak obecnie, dochody te mog¹ byæ ustalane na podstawie norm szacun-
kowych dochodu okreœlonych w za³¹czniku nr 2 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, z póŸn. zm.),
zwanej dalej „ustaw¹ PIT”, albo na podstawie ksi¹g podatkowych (podatkowej ksiêgi
przychodów i rozchodów lub ksi¹g rachunkowych).

Zak³adane zmiany precyzuj¹ sytuacje, w których podatnik prowadz¹cy dzia³y spec-
jalne produkcji rolnej bêdzie ustalaæ dochód z tego tytu³u przy zastosowaniu norm sza-
cunkowych dochodu, podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów lub ksi¹g rachunko-
wych.

W za³o¿eniach przyjêto generaln¹ zasadê, w myœl której dochód z dzia³ów specjal-
nych produkcji rolnej ustalany bêdzie na podstawie rzeczywistych dochodów wykaza-
nych w prowadzonych ksiêgach podatkowych (podatkowej ksiêdze przychodów
i rozchodów lub ksiêgach rachunkowych). Ju¿ w aktualnym stanie prawnym podatni-
cy prowadz¹cy dzia³y specjalne produkcji rolnej i prowadz¹cy podatkow¹ ksiêgê przy-
chodów i rozchodów lub ksiêgi rachunkowe ustalaj¹ przychody, koszty ich uzyskania
uwzglêdniaj¹ce odpisy amortyzacyjne, straty z lat ubieg³ych.

Obowi¹zek ustalania dochodu z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej na podstawie
podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów bêdzie dotyczy³ podatników, których przy-
chody w poprzednim roku podatkowym z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej (ustalo-
ne tak jak z dzia³alnoœci gospodarczej – art. 14 ustawy o PIT) przekroczy³y 150.000 euro,
a nie osi¹gnê³y równowartoœci kwoty 1.200.000 euro. Po osi¹gniêciu przychodów
w wysokoœci równowartoœci limitu 1.200.000 euro, podatnicy obowi¹zani bêd¹ do pro-
wadzenia ksi¹g rachunkowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowoœci.

Je¿eli wysokoœæ przychodu z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej w roku poprze-
dzaj¹cym rok podatkowy nie przekroczy kwoty stanowi¹cej równowartoœæ 150.000 eu-
ro, podatnicy bêd¹ mogli dochód z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej ustalaæ przy
zastosowaniu norm szacunkowych dochodu albo na podstawie ksi¹g, je¿eli zg³osz¹ za-
miar ich prowadzenia.

Podatnik rozpoczynaj¹cy w roku podatkowym prowadzenie dzia³ów specjalnych
produkcji rolnej bêdzie mia³ prawo wyboru sposobu ustalania dochodu przy zastoso-
waniu norm szacunkowych dochodu. Za podatnika rozpoczynaj¹cego w roku podatko-
wym prowadzenie dzia³u specjalnego produkcji rolnej, uwa¿aæ siê bêdzie podatnika,
który w poprzednim roku w ogóle nie prowadzi³ dzia³u specjalnego produkcji rolnej.

Zaproponowane zmiany pozwol¹ unikn¹æ w przysz³oœci w¹tpliwoœci przy wyborze
sposobu okreœlania dochodu z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej. Jest to o tyle uza-
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sadnione, ¿e na tle aktualnego stanu prawnego w orzecznictwie s¹dów administracyj-
nych i doktrynie pojawi³y siê rozbie¿noœci interpretacyjne dotycz¹ce obowi¹zku
ustalania dochodu z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej na podstawie ksi¹g rachun-
kowych, je¿eli przychody za poprzedni rok podatkowy wynios³y w walucie polskiej co
najmniej równowartoœæ kwoty okreœlonej w euro w przepisach o rachunkowoœci
(tj. 1.200.000 euro). W sprawie tej Naczelny S¹d Administracyjny podj¹³ uchwa³ê
z dnia 17 stycznia 2011 r., II FPS 2/10. W uchwale tej Naczelny S¹d Administracyjny
uzna³, ¿e dochód z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej mo¿e byæ ustalany na podsta-
wie norm szacunkowych, bez wzglêdu na wysokoœæ uzyskanych przychodów, o ile po-
datnik nie zg³osi³ zamiaru prowadzenia ksi¹g.

Wg danych za 2008 r. 35 479 podatników prowadzi³o dzia³y specjalne produkcji
rolnej. U 35 280 osób dochód do opodatkowania ustalany by³ na podstawie norm sza-
cunkowych, a pozosta³e 199 osób ustala³o dochód do opodatkowania na podstawie
prowadzonych ksi¹g podatkowych (ksi¹g rachunkowych – 98 osób, podatkowej ksiêgi
przychodów i rozchodów – 101 osób).

Dochody a¿ 98% podatników ustalaj¹cych w 2008 r. dochód na podstawie norm
szacunkowych nie przekroczy³y kwoty 50 000 z³. Œredni dochód tej grupy podatników
wynosi³ w 2008 r. zaledwie 6 851 z³. Analiza danych wykaza³a ponadto, ¿e ok. 59% po-
datników ustalaj¹cych dochód na podstawie norm osi¹gnê³o dochód nieprzekracza-
j¹cy kwoty 3 091 z³ rocznie, co odpowiada kwocie dochodu niepowoduj¹cego
obowi¹zku zap³aty podatku przez podatników opodatkowanych wg skali podatkowej.

W grupie podatników prowadz¹cych ksiêgi:
– 46% podatników uzyska³o przychody do wysokoœci odpowiadaj¹cej 150 000 euro,
– 25% podatników uzyska³o przychody w przedziale od 150 000 euro do 1 200 000

euro,
– 29% podatników uzyska³o przychody w wysokoœci powy¿ej 1 200 000 euro.
Prezentowane wy¿ej wielkoœci wskazuj¹ na to, ¿e podatnicy, którzy ustalaj¹ dochód

z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych, nie
osi¹gn¹ przychodów na poziomie proponowanych wy¿ej limitów. Zatem w przypadku
tej grupy podatników projektowane rozwi¹zania, nie spowoduj¹ zwiêkszenia obci¹¿e-
nia podatkiem dochodowym.

Równie¿ w przypadku podatników osi¹gaj¹cych przychody na poziomie równowar-
toœci 1.200.000 euro i wy¿ej, sytuacja nie ulegnie zmianie. Przepis art. 2 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223
z póŸn. zm.) stanowi, ¿e przepisy ustawy o rachunkowoœci, stosuje siê do maj¹cych sie-
dzibê lub miejsce sprawowania zarz¹du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób
fizycznych, spó³ek cywilnych osób fizycznych, spó³ek jawnych osób fizycznych oraz
spó³ek partnerskich, je¿eli ich przychody netto ze sprzeda¿y towarów, produktów i ope-
racji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynios³y co najmniej równowartoœæ
w walucie polskiej 1.200.000 euro. Natomiast art. 4 ust. 2 tej ustawy stanowi, ¿e zda-
rzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych i wykazuje
w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treœci¹ ekonomiczn¹. Z powy¿szych przepisów
wynika zatem, ¿e podmioty, które zobowi¹zane s¹ do stosowania ustawy o rachunkowoœci
jednoczeœnie zobowi¹zane s¹ do prowadzenia ksi¹g rachunkowych. Jednoczeœnie, ¿aden
z przepisów powo³anej ustawy o rachunkowoœci nie zwalnia osób prowadz¹cych dzia³y
specjalne produkcji rolnej z obowi¹zku stosowania pe³nej ksiêgowoœci.

Zaproponowane zmiany s¹ zbie¿ne z prezentowanym od lat stanowiskiem Ministra
Finansów oraz organów podatkowych i skarbowych, ¿e podatnicy obowi¹zani do pro-
wadzenia ksi¹g rachunkowych, dochód do opodatkowania podatkiem PIT z dzia³ów
specjalnych produkcji rolnej ustalaj¹ na podstawie tych ksi¹g.

Dlatego te¿ przyjêto, ¿e proponowane rozwi¹zania bêd¹ neutralne dla dochodów
sektora finansów publicznych, w tym dochodów bud¿etu pañstwa i dochodów jedno-
stek samorz¹du terytorialnego, jak i na rynku pracy tworzonym przez tê grupê podat-
ników.

Proponowane zmiany nie wp³yn¹ na koszty funkcjonowania urzêdów skarbowych,
gdy¿ nie kreuj¹ one nowego Ÿród³a przychodów, a co za tym idzie „nowej grupy” podat-
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ników. Dochody z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej od pocz¹tku obowi¹zywania
ustawy o PIT, tj. od 1992 roku s¹ przedmiotem opodatkowania podatkiem PIT.

Odnosz¹c siê do kwestii urz¹dzeñ ksiêgowych, które obowi¹zani bêd¹ prowadziæ
podatnicy osi¹gaj¹cy dochody z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej, nale¿y wyjaœniæ,
i¿ podatnicy, którzy dochód z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej ustalaæ bêd¹ na
podstawie norm szacunkowych dochodu, bêd¹ zobowi¹zani do prowadzenia ewidencji
przychodów. Proponowana ewidencja przychodów bêdzie urz¹dzeniem prostym, za-
wieraj¹cym: liczbê porz¹dkow¹, datê uzyskania przychodu, numer dowodu na podsta-
wie którego dokonano wpisu, kwotê przychodu (ustalonego tak jak z dzia³alnoœci
gospodarczej – art. 14 ustawy o PIT). Prowadzenie jej nie wymaga specjalnych kwalifi-
kacji, pozostaje w zakresie mo¿liwoœci podatnika, nie bêdzie zatem generowaæ dodat-
kowych kosztów.

Podatnicy, którzy osi¹gn¹ przychody przekraczaj¹ce 150.000 euro bêd¹ obowi¹za-
ni prowadziæ podatkow¹ ksiêgê przychodów i rozchodów, która jest uproszczonym
urz¹dzeniem ksiêgowym, co nie powinno przyczyniæ siê do zwiêkszenia kosztów pro-
wadzenia dzia³ów.

Natomiast w przypadku podatników, którzy dochód z dzia³ów specjalnych produk-
cji rolnej obowi¹zani bêd¹ ustalaæ na podstawie prowadzonych ksi¹g rachunkowych,
proponowane zmiany pozostan¹ neutralne.

Jak wy¿ej uprzejmie wyjaœni³em, a co wynika z przepisów ustawy o rachunkowoœci,
podmioty, które zobowi¹zane s¹ do stosowania ustawy o rachunkowoœci jednoczeœnie
zobowi¹zane s¹ do prowadzenia ksi¹g rachunkowych.

Zatem koszty zwi¹zane obowi¹zkiem prowadzenia ksi¹g rachunkowych, ponoszo-
ne s¹ niezale¿nie od tego czy na ich podstawie ustalany jest dochód do opodatkowania
podatkiem PIT, czy te¿ nie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 7.04.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z przes³anym, przy piœmie z dnia 10 maca 2011 r. znak BPS/DSK-043-

-3399/11, oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Piotra Gruszczyñskiego oraz Mar-
ka Konopki podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r. odnoœnie do
zastrze¿eñ do za³o¿eñ projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – uprzejmie informujê
Pana Marsza³ka, ¿e w opracowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie za³o¿eñ do
projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o po-
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datku dochodowym od osób fizycznych przewiduje siê wprowadzenie od 2013 r. gene-
ralnej zasady, zgodnie z któr¹ dochód z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej ustalany
bêdzie na podstawie rzeczywistych dochodów, tak jak przy prowadzeniu dzia³alnoœci
gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaproponowa³o aby ustalanie dochodu przy za-
stosowaniu norm szacunkowych dochodu ograniczone by³o do producentów rolnych
prowadz¹cych dzia³y specjalne produkcji rolnej, osi¹gaj¹cych przychody w wysokoœci
nieprzekraczaj¹cej równowartoœci 150.000 euro. Producenci rolni, których przychody
w poprzednim roku podatkowym z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej przekroczy³y-
by 150.000 euro, a nie przekroczy³y kwoty 1.200.000 euro zobowi¹zani byliby do usta-
lania dochodów na podstawie podatkowej ksiêgi przychodów I rozchodów. Natomiast
po przekroczeniu kwoty 1.200.000 euro przychodów producenci rolni zobowi¹zani bê-
d¹ do prowadzenia ksi¹g rachunkowych na podstawie przepisów ustawy o rachunko-
woœci. Zaproponowane limity przychodów 150.000 euro oraz 1.200.000 euro dla celów
opodatkowania przychodów z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej, nie bêd¹ obejmo-
wa³y przychodów z innych Ÿróde³ przychodów, np. z dzia³alnoœci gospodarczej.

Zgodnie z ww. za³o¿eniami podatnik rozpoczynaj¹cy prowadzenie dzia³ów specjal-
nych produkcji rolnej bêdzie mia³ prawo wyboru sposobu ustalania dochodu przy za-
stosowaniu norm szacunkowych dochodu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w projekcie przewi-
duje siê, ¿e producenci rolni ustalaj¹cy dochody na podstawie norm szacunkowych
w celu okreœlania wysokoœci osi¹ganych przychodów bêd¹ zobowi¹zani do prowadze-
nia ewidencji przychodów.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dwukrot-
nie konsultowa³ projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
z zrzeszeniami i zwi¹zkami rolników – producentów dzia³ów specjalnych. Ostateczne
stanowisko w tej sprawie zostanie przestawione przez resort rolnictwa na posiedzeniu
Komitetu Sta³ego Rady Ministrów podczas omawiania powy¿szych za³o¿eñ.

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego
oraz senatora Marka Konopki

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra z proœb¹ o interwencjê w sprawie b³êdu

w przepisach prawa, który dotyczy progów zwalniaj¹cych U-16d.
Progi zwalniaj¹ce U-16d s¹ z za³o¿enia urz¹dzeniami bezpieczeñstwa ru-

chu drogowego, wykonanymi w formie wygarbienia i s³u¿¹cymi do wymusze-
nia ograniczenia prêdkoœci pojazdów poruszaj¹cych siê drog¹, na której
zosta³y zainstalowane.

Zasady stosowania progów zwalniaj¹cych i progów podrzutowych regu-
luje za³¹cznik nr 4 do rozporz¹dzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków technicznych dla znaków i syg-
na³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego i warun-
ków ich umieszczania na drogach (DzU nr 220 poz. 2181). Powy¿szy
za³¹cznik do rozporz¹dzenia szczegó³owo okreœla warunki stosowania,
kszta³ty i wymiary progów zwalniaj¹cych U-16 oraz graniczne prêdkoœci
przejazdu przez te progi. W przypadku progów U-16a, U-16b i U-16c kszta³t
i wymiary podane s¹ prawid³owo, w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci. Ale ry-
sunek nr 8.1.4 przedstawiaj¹cy kszta³t i wymiary progu U-16d zawiera b³¹d,
w efekcie którego na terenie naszego kraju spotykamy progi zwalniaj¹ce nie-
odpowiadaj¹ce przepisom i normom, a przejechanie przez nie z obowi¹zu-
j¹c¹, dopuszczaln¹ prêdkoœci¹ mo¿e spowodowaæ uszkodzenie pojazdu.
Takie progi dzia³aj¹ jak progi podrzutowe i s¹ równie niebezpieczne jak wy-
boje lub prze³omy na drodze, szczególnie, ¿e ich prêdkoœæ graniczna (18–20
km/h) nie odpowiada bezpiecznej prêdkoœci przejazdu wynosz¹cej realnie
oko³o 5 km/h.

W za³¹czeniu przesy³amy analizê przepisów ods³aniaj¹c¹ nieprawid³o-
woœæ dotycz¹c¹ progu zwalniaj¹cego U-16d wraz z propozycj¹ zmian przepisu.

Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e przepisy prawa, ustaw i rozporz¹dzeñ powin-
ny byæ jasne, czytelne i precyzyjne, zwracamy siê do Pana Ministra z proœb¹
o uwzglêdnienie naszych uwag i spowodowanie dokonania zmian w obo-
wi¹zuj¹cych przepisach.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
Marek Konopka

OdpowiedŸ

Warszawa, 7 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Panów senatorów, Piotra Gruszczyñ-

skiego i Marka Konopkê, na 71. posiedzeniu Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r., przy-
s³ane przy piœmie nr BPS/DSK-043-3397/11 z dnia 10 marca 2011 r., w sprawie
przepisów odnosz¹cych siê do geometrii urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego
(progów zwalniaj¹cych), przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienie.
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Przepisy rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegó³owych warunków technicznych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz
urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z póŸn. zm.), reguluj¹ce m.in. warunki techniczne
dla urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego, s¹ obecnie przedmiotem prowadzo-
nych przez resort prac. Celem tych prac jest ustalenie zakresu zmian koniecznych do
wprowadzenia w przepisach przedmiotowego rozporz¹dzenia.

Ponadto uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, i¿ maj¹c na wzglêdzie wagê proble-
mu przedstawionego przez autorów oœwiadczenia, wyst¹pi³em z proœb¹ do Dyrektora
Naczelnego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Pana prof. Leszka Rafalskiego
o przedstawienie opinii do sprawy przedstawionej przez Panów senatorów Piotra Gru-
szczyñskiego oraz Marka Konopkê.

Opinia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz uwagi przedstawione w oœwiad-
czeniu Panów senatorów zostan¹ uwzglêdnione w pracach nad ostatecznym brzmie-
niem przepisów przedmiotowego rozporz¹dzenia.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W oœwiadczeniu zwracam uwagê na koniecznoœæ podjêcia prac nad pro-

jektem rozporz¹dzenia Rady Ministrów dotycz¹cego sposobu i trybu przepro-
wadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym zasady klasyfikacji gruntów okreœla
rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji
gruntów (DzU z 1956 r. nr 19 poz. 97, ze zm.). Regulacje zawarte w wymienio-
nym rozporz¹dzeniu s¹ anachroniczne i nie przystaj¹ do potrzeb wynika-
j¹cych z aktualnej sytuacji spo³eczno-gospodarczej kraju, na przyk³ad nie
sposób zgodnie z postanowieniami rozporz¹dzenia przeprowadziæ klasyfika-
cji uzupe³niaj¹cej. Poza tym zapisy rozporz¹dzenia pozostaj¹ w oczywistej
sprzecznoœci z przepisami ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne, które odmiennie okreœla w³aœciwoœæ organów w zakresie
klasyfikacji gruntów.

Dekret z 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków, na podstawie
którego wydano wymienione rozporz¹dzenie, utraci³ moc prawn¹ w dniu
1 lipca 1989 r.

W ustawie z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne przepis
art. 26 ust. 1 pkt 2 zawiera delegacjê dla Rady Ministrów do okreœlenia
w drodze rozporz¹dzenia sposobu i trybu przeprowadzenia gleboznawczej
klasyfikacji gruntów.

Czy Pan Minister prowadzi prace – lub te¿ planuje ich podjêcie – nad pro-
jektem rozporz¹dzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia glebo-
znawczej klasyfikacji gruntów?

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

Stanowisko
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 21 marca 2011 r.

Pan
Jerzy Miller
Minister
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji

Uprzejmie przekazujê pismo Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
10 marca 2011 r., sygn. BPS/DSK-043-3400/11, w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego
przez senatora Tadeusza Gruszkê podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca br.

Kwestie poruszone w oœwiadczeniu Pana Senatora dotycz¹ spraw z zakresu geo-
dezji i kartografii, znajduj¹cych siê w dziale administracji rz¹dowej, którym kieruje Mi-
nister Spraw Wewnêtrznych i Administracji. W zwi¹zku z powy¿szym, uprzejmie
przekazujê ww. pismo, zgodnie z w³aœciwoœci¹.

z upowa¿nienia
MINISTRA INFARSTRUKTURY
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu
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Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 4 kwietnia 2011 r.

Pan
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa
I Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze,
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 roku o dzia³ach admi-

nistracji rz¹dowej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.), w za³¹czeniu
uprzejmie przekazujê – wed³ug w³aœciwoœci – przekazane do MSWiA przez Ministra In-
frastruktury pismem z dnia 21 marca 2011 roku (sygn. BN-2e-0732-1/11) oœwiadcze-
nie z³o¿one przez Senatora RP Pana Tadeusza Gruszkê podczas 71. posiedzenia
Senatu RP w dniu 3 marca 2011 roku dotycz¹ce podjêcia prac nad projektem rozpo-
rz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia gleboznawczej
klasyfikacji gruntów.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 18 kwietnia 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Tadeusza Gruszkê podczas
71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r., w sprawie podjêcia prac nad pro-
jektem rozporz¹dzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania gleboznawczej kla-
syfikacji gruntów, przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zosta³ opracowany ju¿ projekt rozpo-
rz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, który zgod-
nie z delegacj¹ zawart¹ w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) okreœla zarówno urzê-
dow¹ tabelê klas gruntów oraz sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfika-
cji gruntów.

Pismem z dnia 12 kwietnia 2011 r. wy¿ej wymieniony projekt rozporz¹dzenia zosta³
skierowany do konsultacji spo³ecznych.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Jaros³aw Wojtowicz
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do udzielonej odpowiedzi DEK /4523/10 i w zwi¹zku

z pismem DEK/803/08 pragnê poinformowaæ, ¿e zaistnia³y okolicznoœci, któ-
re pozwol¹ zakoñczyæ sukcesem podjête dzia³ania, i przedmiotowy obiekt zo-
stanie ostatecznie wyremontowany.

Otó¿ uzyska³em od prze³o¿onej Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia œwiête-
go Karola Boromeusza, w³aœciciela hipotecznego nieruchomoœci po³o¿onej
w Rybniku przy ulicy Powstañców Œl¹skich 27, zapewnienie o umo¿liwieniu
wydzielenia z tej czêœci niezbêdnej wielkoœci dzia³ki, na której znajduje siê
budynek wymagaj¹cy remontu, i w dalszej kolejnoœci o odsprzedaniu go na
rzecz Skarbu Pañstwa.

Wobec tego proszê Pana Ministra o udzielenie wszelkich niezbêdnych
pe³nomocnictw dyrektorowi Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia imie-
nia Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku do przeprowadzenia opisa-
nych czynnoœci, skutkuj¹cych wykupieniem na rzecz Skarbu Pañstwa
przedmiotowej dzia³ki.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do z³o¿onego tekstu oœwiadczenia (BPS/DSK-043-3401/11) przez

Pana Senatora Tadeusza Gruszkê w sprawie wykupienia na rzecz Skarbu Pañstwa
dzia³ki od prze³o¿onej Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia Œwiêtego Karola Boromeusza,
w³aœciciela hipotecznego nieruchomoœci po³o¿onej w Rybniku, przy ul. Powstañców
Œl¹skich 27, co w konsekwencji umo¿liwi wykonanie remontu budynku z przeznacze-
niem dla Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia w Rybniku, pragnê uprzejmie po-
informowaæ, i¿ podtrzymujê swoje stanowisko w sprawie koniecznoœci rozwi¹zania
powy¿szego problemu.

Jednoczeœnie informujê, ¿e realizacja powy¿szego wymaga przeprowadzenia szere-
gu dzia³añ zgodnych z procedurami zwi¹zanymi z pozyskiwaniem nieruchomoœci na
rzecz Skarbu Pañstwa oraz uwzglêdnienie w bud¿ecie resortu kultury, w dziale oœwiata
i wychowanie odpowiednich œrodków finansowych w danym roku bud¿etowym.

Informujê równie¿, i¿ w tej sprawie przeprowadzono rozmowê z dyrektorem szko³y
muzycznej z proœb¹ o podjêcie niezbêdnych dzia³añ przygotowawczych, umo¿liwia-
j¹cych podjêcie powy¿ej opisanych czynnoœci.

Z powa¿aniem

Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przedstawiciele Banku Spó³dzielczego w Rybniku zwrócili siê do mnie

z proœb¹ o podjêcie interwencji, skar¿¹c siê na niebywa³¹ opiesza³oœæ S¹du
Rejonowego w Gliwicach, Wydzia³ X Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹do-
wego.

Przychylaj¹c siê do tej proœby, proszê Pana Ministra o wyjaœnienie przy-
czyn zaistnia³ej sytuacji.

W za³¹czeniu przekazujê pismo bêd¹ce podstaw¹ mojej interwencji.

Z powa¿aniem
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 30.03.2011 r.

Pan
Tadeusz Gruszka
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora, z³o¿one podczas 71. posiedzenia Se-

natu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 marca 2011 r., dotycz¹ce opiesza³oœci postê-
powania rejestrowego z udzia³em Banku Spó³dzielczego w Rybniku, tocz¹cego siê
w S¹dzie Rejonowym w Gliwicach w X Wydziale Spraw Gospodarczych Krajowego Reje-
stru S¹dowego uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

W dniu 8 grudnia 2010 r. wp³yn¹³ do S¹du Rejonowego w Gliwicach wniosek Ban-
ku Spó³dzielczego w Rybniku, z³o¿ony przez zarz¹d w sk³adzie: Anna W. – cz³onek rady
nadzorczej delegowana na stanowisko prezesa zarz¹du, Aleksandra P.-M. – wiceprezes
zarz¹du oraz Halina Z. – cz³onek zarz¹du o wpis do rejestru zarz¹du w wy¿ej wymienio-
nym sk³adzie oraz o wykreœlenie dotychczasowego zarz¹du w osobach Gertrudy B.
i Marcina B. (Gl. X Ns Rej. 14686/10/872). Wniosek zosta³ zwrócony, a po uzupe³nie-
niu braków ponownie zarejestrowany (Gl. X Ns Rej. 331/11/671). W dniu 11 lutego
2011 r. wezwano wnioskodawcê do przed³o¿enia w terminie 7 dni orygina³ów lub nota-
rialnie poœwiadczonych odpisów protoko³ów posiedzeñ rady nadzorczej Banku
Spó³dzielczego w Rybniku z dnia 25 listopada 2010 r. i 3 grudnia 2010 r. pod rygorem
odmowy wpisu. W tym samym dniu S¹d zwróci³ siê do Komisji Nadzoru Finansowego
o wskazanie w terminie 14 dni, czy zosta³a wyra¿ona zgoda na delegowanie Anny W. do
pe³nienia funkcji prezesa zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Rybniku, a w dniu 2 marca
2010 r. wezwano wnioskodawcê do uzupe³nienia wniosku przez z³o¿enie w terminie
3 dni uzasadnieñ do uchwa³y rady nadzorczej o odwo³aniu Gertrudy B. i Marcina B.
pod rygorem odmowy wpisu. OdpowiedŸ z Komisji Nadzoru Finansowego wp³ynê³a
w dniu 14 marca 2011 r. i tego dnia zosta³o wydane postanowienie koñcz¹ce postêpo-
wanie, czêœciowo uwzglêdniaj¹ce wniosek. Postanowienie jest nieprawomocne, albo-
wiem w dniu 21 marca 2011 r. wp³ynê³a skarga na orzeczenie referendarza s¹dowego.

Ponadto nale¿y wskazaæ, ¿e w dniu 25 stycznia 2011 r. zosta³ z³o¿ony do S¹du Rejo-
nowego w Gliwicach X Wydzia³u Gospodarczego Krajowego Rejestru S¹dowego, podpi-
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sany przez Gertrudê B. oraz Marcina B., wniosek o wpis do rejestru, dotycz¹cy
wykreœlenia wszystkich piêciu cz³onków dotychczasowej rady nadzorczej i wpisanie
siedmiu cz³onków nowo powo³anej rady oraz wpisanie dodatkowo cz³onka zarz¹du
Banku. Podstaw¹ wniosku by³y uchwa³y nowej rady nadzorczej powo³anej na zebraniu
przedstawicieli w dniu 22 stycznia 2011 r. o uchyleniu uchwa³ dotychczasowej rady
nadzorczej z dnia 25 listopada 2010 r. oraz o odwo³aniu zarz¹du w sk³adzie Gertruda B.
i Marcin B., co mia³o na celu przywrócenie tych osób na stanowiska prezesa i cz³onka
zarz¹du Banku (Gl. X Ns Rej. 944/11/801). W dniu 7 marca 2011 r. wydano postano-
wienie o oddaleniu tego wniosku. W dniu 23 marca 2011 r. wp³ynê³a skarga na orze-
czenie referendarza s¹dowego.

Odnosz¹c siê do zarzutu opiesza³oœci s¹du pragnê wyjaœniæ, ¿e wskazany w przepi-
sie art. 20a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (t.j.
Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) termin siedmiu dni do wydania postanowie-
nia o wpisie jest tylko wyrazem d¹¿enia ustawodawcy do przyspieszenia toku postêpo-
wania w sprawach rejestrowych i jest wy³¹cznie terminem instrukcyjnym,
wyra¿aj¹cym skierowany do s¹du swoisty postulat, a uchybienie temu terminowi nie
tworzy stronom jakichkolwiek uprawnieñ procesowych.

Termin rozpoznania sprawy zale¿y miêdzy innymi od charakteru sprawy, w tym
stopnia faktycznej i prawnej jej zawi³oœci.

W tej mierze trzeba stwierdziæ, ¿e w obu wymienionych wy¿ej sprawach wnioski nie
dotyczy³y pojedynczego wpisu, lecz mia³y charakter z³o¿ony i obejmowa³y powi¹zane ze
sob¹ wnioski o wykreœlenie i wpis cz³onków organów Banku. Ponadto na czas trwania
postêpowania w sprawie o sygnaturze akt Gl. X Ns Rej. 331/11/671 (uprzednio Gl. X
Ns Rej. 14686/10/872) mia³y wp³yw okolicznoœci natury formalnej. Przede wszystkim
zwrot wniosku wobec braków formalnych i koniecznoœæ ponownego zarejestrowania
sprawy po ich uzupe³nieniu oraz potrzeba uzyskania informacji z Komisji Nadzoru Fi-
nansowego o wyra¿eniu zgody na delegowanie cz³onka rady nadzorczej do pe³nienia
funkcji prezesa zarz¹du, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia
2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrze-
szaj¹cych (Dz.U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1252 ze zm.). Natomiast jeœli chodzi o pierwsz¹
z opisanych spraw Gl. X Ns Rej. 331/11/671 to brak czynnoœci na pocz¹tkowym etapie
postêpowania przez okres miesi¹ca – od 10 stycznia do 11 lutego 2011 r. wynika³ po
czêœci z dwutygodniowej nieobecnoœci referenta w tym czasie, spowodowanej jego cho-
rob¹.

Sprawia to, ¿e co do zasady czynnoœci s¹du w okolicznoœciach wskazanych postê-
powañ nie mo¿na oceniæ jako nieuzasadnionych, a postêpowañ uznaæ za przewlek³e,
w szczególnoœci bior¹c pod uwagê fakt, ¿e w sprawach tych zapad³y ju¿ nieprawomoc-
ne orzeczenia koñcz¹ce postêpowania. Tym niemniej, sprawnoœæ czynnoœci podejmo-
wanych w dalszym toku postêpowañ pozostanie w zakresie zainteresowania s³u¿by
nadzoru Ministra Sprawiedliwoœci.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Stanis³aw Chmielewski
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z proœb¹ o regulacjê b³êdnych przepisów prawa do-

tycz¹cych rozliczeñ podatkowych. Realizacja tych przepisów jest nie tylko ob-
ci¹¿eniem dla bud¿etu pañstwa, ale równie¿ utrudnia ¿ycie obywatelom.

Je¿eli w zeznaniach podatkowych, czy to miesiêcznych, czy rocznych,
wyst¹pi oczywista omy³ka pisarska lub nast¹pi wpis w nieodpowiedniej rub-
ryce, a nie skutkuje to uszczupleniem nale¿noœci finansowej wobec pañstwa,
to nale¿a³oby uznaæ tak¹ omy³kê za oczywist¹ i poprawiæ j¹ z urzêdu. Ka¿do-
razowe wzywanie obywateli w celu prostowania zeznañ poci¹ga za sob¹ ko-
szty op³acenia listu poleconego, a po stronie obywatela generuje dodatkowe
obci¹¿enia finansowe zwi¹zane z dojazdem do urzêdu. Poza tym forma i treœæ
wezwania winny mieæ formê pouczaj¹c¹, a nie tak¹, która zawiera niepo-
trzebne groŸby kary, bo to uprzedza obywatela do urzêdu skarbowego i do
urzêdów w ogóle.

Sprostowania tego rodzaju urzêdnik powinien wykonywaæ za zgod¹
i pod nadzorem prze³o¿onego, a o sprostowaniu powiadamia³oby siê zobo-
wi¹zanego zwyk³ym listem lub informowa³oby siê go o tym podczas sk³ada-
nia nastêpnego dokumentu.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.04.05

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Andrzeja Grzyba podczas

71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r., dotycz¹ce korygowania deklaracji
przez organ podatkowy, przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 10 marca 2011 r. znak: BPS/DSK-043-3403/11, uprzejmie przedstawiam,
co nastêpuje.

Zgodnie z przepisem art. 274 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.) w razie stwierdzenia, ¿e deklaracja
zawiera b³êdy rachunkowe lub inne oczywiste omy³ki b¹dŸ ¿e wype³niono j¹ niezgodnie
z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zale¿noœci od charakteru i zakresu
uchybieñ:

1) koryguje deklaracjê, dokonuj¹c stosownych poprawek lub uzupe³nieñ, je¿eli
zmiana wysokoœci zobowi¹zania podatkowego, kwoty nadp³aty, kwoty zwrotu po-
datku lub wysokoœci straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000 z³;
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2) zwraca siê do sk³adaj¹cego deklaracjê o jej skorygowanie oraz z³o¿enie niezbêd-
nych wyjaœnieñ, wskazuj¹c przyczyny, z powodu których informacje zawarte w de-
klaracji podaje siê w w¹tpliwoœæ.

Powo³any przepis art. 274 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa normuje sytuacjê,
gdy w wyniku czynnoœci sprawdzaj¹cych zostan¹ ujawnione braki formalne w deklara-
cjach sk³adanych przez podatników, p³atników lub inkasentów. Braki te mog¹ polegaæ
na b³êdach rachunkowych lub oczywistych omy³kach, takich jak np. b³êdy literowe,
niezgodne ze stanem faktycznym informacje dotycz¹ce podmiotu, którego deklaracja
dotyczy lub który j¹ wype³nia, omy³kowe wype³nienie innych ni¿ w³aœciwe rubryk
w formularzach, wpisanie wy¿szych ni¿ wynikaj¹ce z przepisów kwot ulg. Brakiem for-
malnym jest równie¿ wype³nienie deklaracji niezgodnie z ustalonymi wymaganiami.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e wymagania te wynikaj¹ z przepisów o charakterze powszechnie
obowi¹zuj¹cym (ustaw, ratyfikowanych umów miêdzynarodowych) lub rozporz¹dzeñ
albo aktów zawieraj¹cych przepisy prawa miejscowego. Wymagania te sprowadzaj¹ siê
najczêœciej do obowi¹zku wype³nienia deklaracji na urzêdowo ustalonym formularzu.

Czynnoœci organu podatkowego zmierzaj¹ce do korekty b³êdów rachunkowych lub
oczywistych omy³ek, w ramach czynnoœci sprawdzaj¹cych, s¹ podejmowane z urzêdu.
Przepis art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej przewiduje dwa tryby korekty deklaracji za-
wieraj¹cej uchybienia formalne:

– korektê sporz¹dzon¹ przez organ podatkowy (z urzêdu) – art. 274 § 1 pkt 1;
– korektê sporz¹dzon¹ przez podatnika (na ¿¹danie organu – art. 274 § 1 pkt 2.
Wybór odpowiedniego trybu skorygowania deklaracji zale¿y przede wszystkim od

zakresu i charakteru uchybieñ oraz skutków finansowych dokonanej korekty.
Organ podatkowy sporz¹dza samodzielnie korektê deklaracji w trybie art. 274 § 1

pkt 1 Ordynacji podatkowej w przypadku, gdy zakres uchybieñ nie jest znacz¹cy,
a wiêc jest mo¿liwe dokonanie w jej treœci stosownych poprawek lub uzupe³nieñ w spo-
sób zachowuj¹cy przejrzystoœæ i czytelnoœæ deklaracji. Oprócz tego zmiana wysokoœci
zobowi¹zania podatkowego, kwoty nadp³aty, kwoty zwrotu podatku lub wysokoœci
straty w wyniku tej korekty z „urzêdu” nie mo¿e przekraczaæ 1.000 z³. W tym trybie we-
ryfikowane s¹ najczêœciej oczywiste b³êdy i pomy³ki rachunkowe (b³êdy literowe, wpis
w nieodpowiedniej pozycji, proste dzia³ania arytmetyczne, zaokr¹glenia wartoœci, prze-
niesienie kwot z innych pozycji, obliczenie podatku przy zastosowaniu skali podatko-
wej). Kwestie zwi¹zane z weryfikacj¹ deklaracji w omówionym zakresie s¹ najczêœciej
bezsporne i nie budz¹ u podatników zastrze¿eñ. Stosuj¹c przedstawiony tryb korekty
deklaracji organ podatkowy, stosownie do treœci przepisów art. 274 § 2 i 3 Ordynacji
podatkowej jest zobligowany do uwierzytelnienia kopii skorygowanej przez siebie de-
klaracji, a nastêpnie dorêczenia podatnikowi w celu akceptacji tej kopii wraz z infor-
macj¹ o skutkach tej korekty, czyli o zwi¹zanej z ni¹ zmianie wysokoœci zobowi¹zania
podatkowego, kwoty nadp³aty lub zwrotu podatku lub wysokoœci straty b¹dŸ informa-
cji o braku takich zmian. Dokonan¹ przez organ podatkowy korektê deklaracji podat-
nik mo¿e zaakceptowaæ lub zakwestionowaæ – sk³adaj¹c w terminie 14 dni od dnia
dorêczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji, sprzeciw do organu podat-
kowego, który dokona³ korekty deklaracji. Brak sprzeciwu w terminie nadaje takiej ko-
rekcie przymiot autokorekty deklaracji z³o¿onej przez podatnika. Wniesienie
sprzeciwu, o którym mowa w powo³anym przepisie art. 274 § 3 Ordynacji podatkowej
anuluje korektê, tzn. pozbawia j¹ skutecznoœci prawnej. Przepis ten nie wymaga uza-
sadnienia sprzeciwu. Podkreœliæ nale¿y, ¿e stosowanie omówionego powy¿ej trybu ko-
rygowania wad formalnych deklaracji jest w zasadzie neutralne kosztowo dla bud¿etu
pañstwa (ewentualne koszty kserowania deklaracji) i dla podatnika. Koszt wys³ania
wezwania do skorygowania deklaracji jest bowiem taki sam jak koszt wys³ania uwie-
rzytelnionej kopii deklaracji. Podatnik zaœ oszczêdza czas i œrodki finansowe zwi¹zane
z ewentualn¹ wizyt¹ w urzêdzie skarbowym oraz ma zagwarantowan¹ mo¿liwoœæ bez-
stresowego przeanalizowania sygnalizowanych przez organ b³êdów.

Przedstawiony powy¿ej tryb korygowania deklaracji „z urzêdu” nie bêdzie mia³ za-
stosowania w przypadku, gdy rodzaj stwierdzonej wadliwoœci formalnej deklaracji np.
brak podpisu podatnika na deklaracji, wykazanie w deklaracji b³êdnej kwoty odlicze-
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nia wynikaj¹cej z dokumentów pozostaj¹cych u podatnika, nie pozwoli na samodzielne
jej skorygowanie przez organ podatkowy. Ten tryb korygowania deklaracji nie bêdzie
mia³ zastosowania tak¿e, niezale¿nie od zakresu i charakteru uchybieñ, gdy w nastêp-
stwie skorygowania deklaracji dojdzie do zmiany wysokoœci zobowi¹zania podatkowe-
go, kwoty nadp³aty, zwrotu podatku lub wysokoœci straty w kwocie przekraczaj¹cej
1.000 z³. W takiej sytuacji organ podatkowy zobowi¹zany jest, na podstawie art. 274 § 1
pkt 2 Ordynacji podatkowej, wezwaæ sk³adaj¹cego deklaracjê o jej skorygowanie oraz
z³o¿enie niezbêdnych wyjaœnieñ, wskazuj¹c jednoczeœnie przyczyny, z powodu których
informacje zawarte w deklaracji podaje siê w w¹tpliwoœæ. Ponadto, organ podatkowy bê-
dzie tak¿e obowi¹zany do wezwania sk³adaj¹cego deklaracjê o z³o¿enie korekty deklara-
cji, gdy stwierdzona w deklaracji iloœæ uchybieñ, czyni³aby tê deklaracjê (w wyniku
dokonanej przez organ korekty tych uchybieñ) nieczyteln¹.

Przechodz¹c do podniesionej przez Pana Senatora kwestii dodatkowych obci¹¿eñ
ponoszonych przez podatników, w zwi¹zku z wezwaniami organów podatkowych
w sprawach korekt deklaracji pragnê zauwa¿yæ, ¿e wezwanie organu podatkowego do
skorygowania deklaracji oraz udzielenia niezbêdnych wyjaœnieñ dokonane w ramach
czynnoœci sprawdzaj¹cych nie musi siê wi¹zaæ w ka¿dym przypadku z wizyt¹ podatni-
ka w organie podatkowym. Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e do wezwañ i dorêczeñ dokonywa-
nych w trybie powo³anego art. 274 stosuje siê odpowiednio m.in. przepisy rozdzia³u 5
Dorêczenia i rozdzia³u 6 Wezwania dzia³u IV Ordynacji podatkowej (art. 280). Przepis
art. 155 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, ¿e organ podatkowy mo¿e wezwaæ stronê
lub inne osoby do z³o¿enia wyjaœnieñ, zeznañ lub okreœlonej czynnoœci osobiœcie, przez
pe³nomocnika lub na piœmie, je¿eli jest to niezbêdne dla wyjaœnienia stanu faktyczne-
go lub rozstrzygniêcia sprawy. Powo³any przepis przewiduje ró¿ne sposoby realizacji
wezwania: z³o¿enie wyjaœnieñ na piœmie, dokonanie okreœlonej czynnoœci osobiœcie lub
przez pe³nomocnika. Zaznaczenia wymaga, i¿ forma pisemna jest form¹ dominuj¹c¹
w kontaktach organów z podatnikami. Wyjaœnienia podatników s¹ zazwyczaj sk³adane
w formie pisemnej. Niemniej jednak nie mo¿na wykluczyæ sytuacji, w których z uwagi
na charakter uchybieñ, osobisty kontakt z podatnikiem oka¿e siê niezbêdny. Ponadto
pragnê wyjaœniæ, i¿ niezastosowanie siê do wezwania organu podatkowego o skorygo-
wanie deklaracji i udzielenie wyjaœnieñ w toku czynnoœci sprawdzaj¹cych nie jest za-
gro¿one kar¹ porz¹dkow¹. Organ podatkowy ma prawo na³o¿enia kary porz¹dkowej,
o której mowa w art. 262 Ordynacji podatkowej tylko w zwi¹zku z prowadzonym postê-
powaniem podatkowym lub kontrol¹ podatkow¹. Zachowanie podatników w toku
czynnoœci sprawdzaj¹cych, a tak¿e w zwi¹zku z innymi czynnoœciami urzêdowymi or-
ganów podatkowych nie jest zagro¿one kar¹ porz¹dkow¹. Bezzasadna odmowa z³o¿e-
nia korekty lub niezastosowanie siê przez sk³adaj¹cego deklaracjê do wezwania
w sprawie skorygowania wadliwoœci deklaracji skutkowaæ mo¿e wszczêciem postêpo-
wania podatkowego w sprawie okreœlenia wysokoœci zobowi¹zania podatkowego (nad-
p³aty).

Odnosz¹c siê natomiast do poruszonej przez Pana Senatora propozycji powiada-
miania podatnika zwyk³ym listem o dokonaniu korekty deklaracji, sporz¹dzonej przez
organ podatkowy, pragnê zauwa¿yæ, i¿ na mocy przepisu art. 144 ustawy – Ordynacja
podatkowa, organ podatkowy dorêcza pisma za pokwitowaniem przez pocztê, swoich
pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrêbnych przepisów. W cyto-
wanym przepisie art. 144 zosta³a wyra¿ona zasada oficjalnoœci dorêczeñ, która odnosi
siê do wszelkich pism (wezwañ, zawiadomieñ, rozstrzygniêæ merytorycznych – decyzji,
postanowieñ), jak i innych dokumentów, z treœci¹ których powinna byæ zaznajomiona
strona. Pokwitowanie, o którym mowa powy¿ej jest dowodem dorêczenia pisma odpo-
wiedniej osobie. Od prawid³owego dorêczenia uzale¿niona jest skutecznoœæ szeregu
czynnoœci podejmowanych przez organ podatkowy. Data prawid³owego dorêczenia wy-
znacza równie¿ pocz¹tek biegu niektórych terminów procesowych. Jak wskazano po-
wy¿ej od daty dorêczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej przez organ podatkowy
deklaracji biegnie czternastodniowy termin do wniesienia sprzeciwu do organu, który
dokona³ z urzêdu korekty deklaracji (art. 274 § 3 w zwi¹zku z art. 274 § 1 pkt 1 ustawy
– Ordynacja podatkowa).
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Przedstawiaj¹c to, pozwolê sobie wyraziæ pogl¹d, ¿e przewidziana w przepisach art.
274 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa instytucja uprawniaj¹ca organ podatko-
wy do samodzielnego dokonania korekt deklaracji gwarantuje podatnikom wystarcza-
j¹c¹ ochronê przed nadmiernym stawiennictwem w organach podatkowych w zwi¹zku
z wadami formalnymi sk³adanych deklaracji. St¹d nie zachodzi, w mojej ocenie, po-
trzeba dokonywania zmian w powy¿szym zakresie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Po trzech latach po raz wtóry zwracam siê z zapytaniem, co uczyniono

w zakresie remontów i modernizacji drogi krajowej nr 22 na odcinku prowa-
dz¹cym z Czerska w kierunku Starogardu Gdañskiego.

Droga krajowa nr 22 spe³nia bardzo wa¿n¹ funkcjê nie tylko w skali
mikro-, ale i w skali makroregionu, jak równie¿ w skali ca³ego kraju. U¿ytkowa-
nie tej trasy nie maleje, a wrêcz przeciwnie – roœnie. Codziennie przedmiotow¹
drogê przemierza niezliczona liczba samochodów osobowych i ciê¿arowych.
Obci¹¿enie tej istotnej arterii komunikacyjnej w zwi¹zku z otwarciem odcinka
autostrady A1 „Amber One” znacz¹co siê zwiêkszy³o, co nie tylko wp³ynê³o ne-
gatywnie na bezpieczeñstwo w ruchu drogowym, ale i pogorszy³o znacz¹co
stan nawierzchni drogi krajowej nr 22. Coraz bardziej widaæ, ¿e ta droga po-
kryta betonowymi p³ytami uleg³a zu¿yciu. W tej sytuacji przebudowa (remont)
odcinka prowadz¹cego z Czerska w kierunku Starogardu Gdañskiego jest
spraw¹ pal¹c¹ i wymaga podjêcia natychmiastowych dzia³añ.

Powtórnie zwracam siê z proœb¹ o wpisanie drogi krajowej nr 22 na
przedstawionym odcinku do planu remontów i modernizacji dróg. W zwi¹zku
z powy¿szym proszê o rzeczow¹ odpowiedŸ oraz o zajêcie siê poruszon¹
przeze mnie spraw¹ w trybie pilnym.

Proszê równie¿ o poinformowanie mnie o planowanych terminach remontów
oraz przebudowy tej drogi.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ

Warszawa, 1 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Grzyba przekazane przy

piœmie z dnia 10 marca 2011 r. sygnatura BPS/DSK-043-3404/11, w sprawie przebu-
dowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice – Czersk, uprzejmie przedstawiam in-
formacje w sprawie.

W dniu 25 stycznia br. Rada Ministrów uchwali³a Program Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2011–2015. W Programie uwzglêdniono przede wszystkim budowê auto-
strad i dróg ekspresowych. Uwzglêdniono tak¿e wybrane obejœcia miejscowoœci i kilka
zadañ polegaj¹cych na przebudowie i wzmocnieniu (g³ównie na drogach le¿¹cych w ko-
rytarzach transeuropejskich TEN-T).

Zakres rzeczowy zawarty w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015
zosta³ dostosowany do aktualnych mo¿liwoœci finansowych pañstwa i opiera siê na
trzech dokumentach finansowych:

1. Wieloletnim Planie Finansowym Pañstwa na lata 2011–2013,
2. Ustawie bud¿etowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku (Dz. U. z 9 lutego

2011 r. Nr 29, poz. 150), która w za³¹czniku nr 11 wskazuje limity wydatków na
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zadania drogowe zarówno bud¿etu pañstwa jak i Krajowego Funduszu Drogowe-
go (KFD),

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

Z uwagi na wymienione zadanie polegaj¹ce na przebudowie drogi krajowej nr 22 na
odcinku Chojnice – Czersk nie zosta³o ujête w ramach przedmiotowego Programu.

Z uwagi na te ramy finansowe zadania ujête w Programie zosta³y podzielone na
3 grupy i umieszczone w 3 za³¹cznikach – 1, la i 2. W za³¹czniku nr 1 umieszczono in-
westycje, których realizacja rozpocznie siê do 2013 roku. Tworz¹c listê zadañ do za-
³¹cznika nr 1, w pierwszej kolejnoœci uwzglêdniono zadania autostradowe, zadania
wspó³finansowane ze œrodków UE w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 oraz
zadania bêd¹ce w budowie. W za³¹czniku nr la umieszczono zadania, których stan
przygotowania pozwala na ich rozpoczêcie do 2013 roku a dok³adna data rozpoczêcia
prac jest uzale¿niona od zapewnienia dodatkowych œrodków finansowych. W za³¹czni-
ku nr 2 znalaz³y siê zadania, dla których w przewa¿aj¹cej czêœci rozpoczêto prace przy-
gotowawcze w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2008–2012, których zaawansowanie nie pozwoli jednak na rozpoczêcie robót budowla-
nych do 2013 roku.

Ograniczenia finansowe dotycz¹ nie tylko zadañ inwestycyjnych finansowanych ze
œrodków KFD, do których kwalifikuj¹ siê równie¿ przebudowy. Limity zosta³y wskaza-
ne równie¿ dla zadañ finansowanych z bud¿etu pañstwa, do których zaliczaj¹ siê m.in.
remonty, bie¿¹ce utrzymanie i prace przygotowawcze dla zadañ inwestycyjnych (w tym
przebudów).

Nieznaczne œrodki przeznaczone na prace przygotowawcze w ramach kolejnych
ustaw bud¿etowych bêd¹ przeznaczane w ci¹gu najbli¿szych trzech lat g³ównie na
przygotowanie zadañ inwestycyjnych objêtych Programem, tak aby mo¿liwe by³o p³yn-
ne przejœcie w fazê ich realizacji po uzyskaniu œrodków finansowych.

Kontynuowanie prac przygotowawczych dla pozosta³ych zadañ, mo¿liwe bêdzie
w przypadku znacznego zwiêkszenia zaplanowanych nak³adów bud¿etowych w kolej-
nych latach, które zgodnie z ustaw¹ bud¿etow¹ na rok 2011 okreœlono na nastêpu-
j¹cych poziomach: 2,994 424 tys. z³ w 2011 roku, 3 mld z³ w 2012 roku i 3,1 mld z³
w 2013 roku.

Jednoczeœnie informujê, ¿e w 2012 roku, zgodnie z za³o¿eniami przyjêtego przez
Radê Ministrów Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 nast¹pi aktua-
lizacja Programu. Nast¹pi to w momencie, kiedy znane ju¿ bêd¹ poziomy finansowania
infrastruktury drogowej dostêpne dla Polski w Wieloletnich Ramach Finansowych Unii
Europejskiej na lata 2014–2020 oraz urealnione bêd¹ prognozy makroekonomiczne
dla dwóch ostatnich lat realizacji Programu. Pozwoli to na precyzyjne okreœlenie po-
trzeb finansowych (w tym udzia³u œrodków krajowych) dla zakresu rzeczowego Progra-
mu realizowanego w latach 2014–2015. Wysokoœæ œrodków dostêpnych na realizacjê
Programu a tym samym szybkoœæ jego ca³kowitej realizacji bêdzie nie bez znaczenia dla
terminu rozpoczêcia innych, nieujêtych w Programie, zadañ inwestycyjnych na sieci
dróg krajowych.

Z powa¿aniem

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

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Platforma Obywatelska g³osi³a przed wyborami parlamentarnymi, ¿e nie

bêdzie prywatyzowaæ KGHM Polska MiedŸ SA. W zesz³ym roku Skarb Pañ-
stwa sprzeda³ pakiety 10% akcji KGHM Polska MiedŸ SA za 2 miliardy z³,
zmniejszaj¹c udzia³ naszego pañstwa w tej spó³ce do oko³o 30%. Sprzedane
pakiety s¹ dziœ warte ju¿ oko³o 4 miliardów z³! Wspomniana sytuacja spowo-
dowa³a falê protestów, nie tylko wœród pracowników Polskiej Miedzi, którzy
najpierw zorganizowali referendum strajkowe, a potem strajk ostrzegawczy,
ale równie¿ wœród lokalnej spo³ecznoœci mieszkañców zag³êbia miedziowego,
samorz¹dowców i dolnoœl¹skich przedsiêbiorców. Na pocz¹tku bie¿¹cego ro-
ku w mediach pojawi³y siê doniesienia o mo¿liwej dalszej sprzeda¿y akcji
Polskiej Miedzi przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa. Takie dzia³anie zwiêk-
sza ryzyko, ¿e rz¹d utraci kontrolê nad t¹ spó³k¹.

W imieniu mieszkañców zag³êbia miedziowego chcia³bym wyraziæ szcze-
gólne zaniepokojenie brakiem wyraŸnej strategii wobec KGHM Polska MiedŸ
SA. Zarówno rola, jak i wp³yw tego koncernu na ¿ycie mieszkañców zag³êbia
miedziowego i szerzej Dolnego Œl¹ska s¹ nieocenione. Polska MiedŸ ka¿dego
roku zasila bud¿et pañstwa i samorz¹dów lokalnych ogromnymi kwotami po-
datków. Rekordowa wysokoœæ zysku za 2010 r. oraz prognozy na najbli¿sze
lata sprawiaj¹, ¿e utrata przez pañstwo kontroli w³aœcicielskiej nad spó³k¹,
bêdzie niemo¿liw¹ do odrobienia strat¹ dla gospodarki finansowej ca³ego
kraju. Dlatego dzia³ania rz¹du wobec KGHM Polska MiedŸ SA uwa¿am za
szkodliwe i niezrozumia³e.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Premiera o przybli¿enie powodów, dla któ-
rych strategiczna dla naszego kraju firma mo¿e zostaæ sprywatyzowana oraz
proszê o przedstawienie dalszych planów rz¹du dotycz¹cych sposobu dzia³ania
wobec Polskiej Miedzi. Czy dalsze zabiegi Ministerstwa Finansów bêd¹ konsul-
towane z lokalnymi samorz¹dami? Czy rz¹d przewiduje zbycie akcji KGHM Pol-
ska MiedŸ SA, a jeœli tak, to ile tych akcji bêdzie przeznaczonych do sprzeda¿y
w najbli¿szych latach? Czy w razie utraty przez Skarb Pañstwa kontroli nad
KGHM Polska MiedŸ SA pracownicy dostan¹ co najmniej dziesiêcioletni¹ gwa-
rancjê zatrudnienia i p³ac w myœl postulatów zwi¹zków zawodowych, które
w tej sprawie protestowa³y?

Panie Premierze, reasumuj¹c, chcia³bym wyraziæ swój stanowczy sprze-
ciw wobec prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ SA. Jednoczeœnie apelujê o roz-
s¹dek podczas podejmowania decyzji w tym zakresie. Decyzje w tej mierze
mog¹ przynieœæ dla ca³ego kraju, a dla mieszkañców Dolnego Œl¹ska szcze-
gólnie, negatywne i nieodwracalne skutki zarówno w kontekœcie ekonomicz-
nym, jak i spo³ecznym.

Witold Idczak
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 22 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r. znak BPS/DSK-043-3405/11

w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Witolda Idczaka podczas 71. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r. w sprawie prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ
SA z siedzib¹ w Lubinie poni¿ej przedstawiam stanowisko resortu w niniejszej sprawie.

Minister Skarbu Pañstwa zbywaj¹c w ubieg³ym roku 10% akcji tej Spó³ki realizo-
wa³ przyjêt¹ przez Radê Ministrów aktualizacjê „Planu prywatyzacji na lata
2008–2011”.

Obecnie Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie prowadzi ¿adnych prac prowadz¹cych
do sprzeda¿y kolejnych pakietów akcji KGHM Polska MiedŸ SA. Ponadto informujê, ¿e
Ministerstwu nie s¹ znane inne rz¹dowe dokumenty, które przewidywa³yby zbycie ak-
cji tej Spó³ki w latach nastêpnych.

Odnosz¹c siê do konsultacji spo³ecznych przed ewentualnym zbyciem akcji przez
Skarb Pañstwa, uprzejmie informujê, ¿e nie bêd¹ one przeprowadzane. KGHM Polska
MiedŸ SA jest spó³k¹ publiczn¹ notowan¹ na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych i podej-
mowanie jakichkolwiek dzia³añ w tym zakresie mog³oby negatywnie wp³yn¹æ na kurs
akcji. Poufnoœæ procesu podczas zbywania akcji spó³ek notowanych na rynku regulo-
wanym jest standardow¹ procedur¹ realizowan¹ przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa
w ka¿dym z prowadzonych procesów.

Aktualnie Skarb Pañstwa posiada 31,79% udzia³ w kapitale zak³adowym w KGHM
Polska MiedŸ SA oraz pozostaje jedynym akcjonariuszem posiadaj¹cym powy¿ej 5%
ogólnej liczby g³osów na walnym zgromadzeniu. Rozproszona struktura akcjonariatu,
a tak¿e niepe³na reprezentacja kapita³u podczas walnych zgromadzeñ pozwala Skar-
bowi Pañstwa zachowaæ w³adztwo korporacyjne w Spó³ce.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W przededniu objêcia przez Polskê prezydencji w Unii Europejskiej pro-

szê Pana o podjêcie szybkich i konsekwentnych dzia³añ na rzecz zagwaran-
towania na ca³ym œwiecie poszanowania praw cz³owieka oraz swobody
„wyznawania lub przyjmowania religii, lub przekonañ w³asnego wyboru,
swobodê g³oszenia swego wyznania lub przekonañ indywidualnie lub we
wspólnocie z innymi osobami, publicznie lub prywatnie, do wyra¿ania tej reli-
gii lub przekonañ w formie kultu, przestrzegania obyczajów, praktyk religij-
nych i nauczania”.

Wyst¹pienia Koœcio³a katolickiego, rezolucja Parlamentu Europejskiego
z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie sytuacji chrzeœcijan w kontekœcie wol-
noœci wyznania oraz wniosek czterech pañstw UE – Polski, Francji, W³och
i Wêgier – do Rady Europy maj¹ na celu podjêcie konkretnych dzia³añ na
rzecz poszanowania praw cz³owieka i wolnoœci religijnej na ka¿dym poziomie
i we wszelkich dziedzinach ¿ycia. W myœl przytoczonych dokumentów zwra-
cam siê z proœb¹ o podjêcie w krajach trzecich, zw³aszcza w tych, które otrzy-
muj¹ wsparcie od UE, daleko id¹cych inicjatyw dyplomatycznych maj¹cych
na celu skuteczne po³o¿enie kresu terrorowi i mordowaniu chrzeœcijan. Szcze-
gólnie dramatyczne przyk³ady przeœladowañ chrzeœcijan maj¹ miejsce w ta-
kich krajach jak: Afganistan, Chiny, Korea Pó³nocna, Birma, Pakistan,
Nigeria, Sudan, Wietnam, Zimbabwe i wielu innych.

Chcia³bym równie¿ wyraziæ swój stanowczy sprzeciw wobec coraz czêst-
szych przejawów nietolerancji, dyskryminacji i przestêpstw kryminalnych
wobec chrzeœcijan w Europie. Apogeum dyskryminacji chrzeœcijan w sferze
publicznej stanowi wydanie przez Komisjê Europejsk¹ ponad trzech milio-
nów kalendarzy na bie¿¹cy rok dla uczniów szkó³ œrednich w UE, w których
nie odnotowano œwi¹t chrzeœcijañskich. Zaznaczono tam inne œwiêta religijne
obchodzone miêdzy innymi przez wyznawców islamu, judaizmu i hinduizmu.
Ten wybrakowany kalendarz stanowi widoczn¹ czêœæ g³êbszego z³a, które
polega na tym, ¿e Europa nie tylko nie przyznaje siê do swojej to¿samoœci
i woli j¹, ¿e tak powiem, rozwadniaæ w uniwersalizmie, ale tak¿e przejawia
brak poszanowania dla wyznawców jednej z najwiêkszych i najstarszych re-
ligii we wspó³czesnym œwiecie. Religii, której wyznawcami jest zdecydowana
wiêkszoœæ obywateli pañstw UE. Zmowa milczenia na temat wartoœci euro-
pejskich zaowocowa³a powa¿n¹ klêsk¹ konstytucji europejskiej w 2005 r.,
w której fakt nieuznania chrzeœcijañskich korzeni zaszokowa³ tak¿e ludzi
spoza krêgów katolickich.

Liczê, ¿e objêcie przez Polskê prezydencji w Unii Europejskiej bêdzie sta-
nowi³o znakomit¹ okazjê do zwrócenia uwagi na wy¿ej wymienione problemy
i sprawi, ¿e Polska zapisze siê w najnowszej historii Europy i œwiata jako am-
basador cierpi¹cych przeœladowania za wiarê.

Witold Idczak
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 5 kwietnia 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów dla Ministra Spraw Zagra-

nicznych na oœwiadczenie Pana Senatora Witolda Idczaka (pismo nr BPS/DSK-043-
-3405/11 z dnia 15 marca br.) z³o¿one podczas 71. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie
informujê.

Rz¹d RP z niepokojem odnotowuje narastaj¹ce w ostatnich latach zjawisko dyskry-
minacji i religijnych przeœladowañ chrzeœcijan w wielu pañstwach œwiata, w tym
w szczególnoœci w niektórych pañstwach Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu. W celu do-
k³adnej oceny skali i istoty tego problemu Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ko-
rzysta z ocen podleg³ych mu s³u¿b, jak równie¿ analizuje dostêpne raporty miêdzy-
narodowych instytucji i organizacji pozarz¹dowych.

W lutym 2009 r. oraz ponownie w listopadzie 2010 r. MSZ RP skierowa³o do wszyst-
kich polskich placówek dyplomatycznych polecenie wnikliwego monitorowania sytua-
cji chrzeœcijan i aktywnego uczestnictwa w wypracowywaniu reakcji pañstw UE na
przypadki dyskryminacji i przeœladowañ. Otrzymywane sygna³y i reakcje wskazuj¹ na
istotne zwiêkszenie, w stosunku do lat ubieg³ych, aktywnoœci placówek dyplomatycz-
nych RP w ubieganiu siê o respektowanie praw chrzeœcijan i zapewnienie im nale¿nej
ochrony ze strony miejscowych w³adz.

W odpowiedzi na nasilenie ataków na chrzeœcijan pod koniec 2010 r. (Irak, Egipt)
ministrowie spraw zagranicznych Polski, W³och, Francji i Wêgier wystosowali w dniu
5 stycznia br. list do Wysokiej Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpie-
czeñstwa C. Ashton w sprawie podjêcia kwestii reagowania UE na przeœladowania
chrzeœcijan na forum Rady ds. Zagranicznych. Rz¹d RP z satysfakcj¹ przyjmuje przyjê-
cie przez Radê UE w dniu 21 lutego br. Konkluzji nt. nietolerancji, dyskryminacji
i przemocy z powodu religii i wyznania1. Za szczególnie istotne uwa¿amy zawarcie
w treœci Konkluzji wyraŸnego sformu³owania odnosz¹cego siê do przeœladowania
chrzeœcijan, pomimo sceptycznego stanowiska kilku pañstw cz³onkowskich UE. Z za-
dowoleniem przyjmujemy fakt, ¿e w Konkluzjach wezwano Wysok¹ Przedstawiciel do
wypracowania konkretnych propozycji s³u¿¹cych wzmocnieniu dzia³añ UE na rzecz
ochrony i promocji wolnoœci religii i wyznania.

W trakcie swojej prezydencji w Radzie UE Polska bêdzie d¹¿yæ do utrzymania za-
interesowania UE kwesti¹ przeœladowania chrzeœcijan oraz skutecznego reagowania
na przypadki przemocy i dyskryminacji. Bêdziemy równie¿ wskazywaæ na potrzebê
uwzglêdniania kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzictwa Europy
w kszta³- towaniu wszelkich przejawów aktywnoœci Unii Europejskiej.

Polska zwraca uwagê na problem przeœladowania chrzeœcijan w dwustronnym dia-
logu politycznym z pañstwami Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu. Uwa¿amy za bardzo is-
totne podtrzymywanie gotowoœci do dialogu i wspó³pracy z rz¹dami pañstw, w których
mniejszoœæ chrzeœcijañska spotyka siê z przejawami dyskryminacji. W ramach tego
dialogu podkreœlamy odpowiedzialnoœæ ci¹¿¹c¹ na w³adzach publicznych ka¿dego
pañstwa za zapewnienie poszanowania praw mniejszoœci religijnych i wskazujemy na
koniecznoœæ ka¿dorazowego os¹dzenia winnych przemocy.
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Problem przeœladowania chrzeœcijan podnosimy równie¿ na forum organizacji miê-
dzynarodowych, w szczególnoœci na forum Rady Praw Cz³owieka NZ. Podczas 16. sesji
RPCz (28 lutego – 25 marca br.) Polska potêpi³a ostatnie przejawy przeœladowañ i dys-
kryminacji chrzeœcijan w œwiecie i podkreœli³a zobowi¹zanie pañstw do zapewnienia
ochrony przedstawicielom mniejszoœci religijnych2. Polska aktywnie wykorzystuje me-
chanizm Powszechnego Przegl¹du Okresowego Rady Praw Cz³owieka NZ do zwracania
uwagi spo³ecznoœci miêdzynarodowej na przypadki nieprzestrzegania praw mniejszo-
œci religijnych, w tym na przypadki przeœladowañ chrzeœcijan. W ramach tego mecha-
nizmu delegacja RP wyg³osi³a w Genewie w ostatnich dwóch latach wyst¹pienia
odnosz¹ce siê do tych niepokoj¹cych zjawisk, formu³uj¹c pytania i rekomendacje wo-
bec wysokich rang¹ delegacji rz¹dowych Wietnamu, Nigerii, Korei Pó³nocnej, Egiptu,
Iranu, Iraku, Myanmaru. Ponadto, na forum ONZ Polska udziela poparcia prezentowa-
nym przez ca³¹ UE rezolucjom w sprawie nietolerancji religijnej (ZO NZ, RPCz NZ) od-
nosz¹cym siê m.in. do zjawiska chrystianofobii i przeœladowania chrzeœcijan.

Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê z proœb¹ o podanie mi najbardziej aktualnych danych doty-

cz¹cych deficytu transpozycyjnego Polski. To jeden z wa¿nych elementów
w projektowaniu priorytetów naszej prezydencji.

Witold Idczak

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 4 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Witolda Idczaka w sprawie aktualne-

go deficytu transpozycyjnego Polski, chcia³bym poinformowaæ, ¿e najbardziej miaro-
dajnym sposobem mierzenia deficytu pañstw cz³onkowskich s¹ raporty Komisji
Europejskiej „Internal Market Scoreboard”. Komisja Europejska przedstawia taki ra-
port dwa razy do roku na swojej stronie internetowej1, ka¿dorazowo bior¹c pod uwagê
dyrektywy z zakresu rynku wewnêtrznego, które maj¹ byæ wdro¿one w okreœlonym ter-
minie.

21 marca 2011 r. zosta³ opublikowany Internal Market Scoreboard 22, w którym
zosta³y wziête pod uwagê dyrektywy z terminem implementacji do 31 paŸdziernika
2010 r. Wed³ug danych pochodz¹cych z ww. raportu, Polska osi¹gnê³a deficyt transpo-
zycyjny na poziomie 1,7%, co stanowi poprawê wyniku w porównaniu z poprzednim ra-
portem opublikowanym we wrzeœniu 2010 r. (wtedy deficyt transpozycyjny Polski
wyniós³ 1,8%).

Kolejny raport Komisji Europejskiej (Internal Market Scoreboard 23) ma zostaæ
opublikowany w lipcu br. i obejmowaæ dyrektywy, których termin transpozycji mija
najdalej 30 kwietnia 2011 r. W celu poprawienia prognozowanego deficytu Rz¹d przy-
gotowa³ listê dyrektyw, których transpozycja przed dat¹ 30 kwietnia br. jest najbar-
dziej prawdopodobna. Dodatkowo zidentyfikowano dyrektywy, do transpozycji których
potrzebne jest jedynie wydanie rozporz¹dzeñ odpowiednich ministrów. Wydanie tych
rozporz¹dzeñ przyczyni siê do dalszego obni¿enia deficytu w kolejnym raporcie Komisji
Europejskiej.

Dodatkowo, przekazujê w za³¹czeniu tabelê wyników rynku wewnêtrznego, stano-
wi¹c¹ podsumowanie najnowszego raportu Internal Market Scoreboard 22.

Z wyrazami szacunku
Miko³aj Dowgielewicz
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka
oraz senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Dobiegaj¹ koñca prace komisji badania wypadków lotniczych kierowa-

nej przez ministra Jerzego Millera. Zaawansowane s¹ równie¿ prace grupy
prokuratorów badaj¹cych wydarzenia, które mia³y miejsce 10 kwietnia
2010 r. na terytorium Rosji. Prace tych organów doprowadz¹ do ustalenia od-
powiedzialnoœci karnej oraz sformu³owania wniosków odnosz¹cych siê do
kwestii technicznych. Cierpliwie czekamy na te konkluzje.

Niezale¿nie jednak od wyników badañ samej katastrofy wa¿nym aspek-
tem ca³ej sprawy jest ocena przygotowañ do wizyty Pana Prezydenta i jego
otoczenia, podjêtych przez administracjê rz¹dow¹. Prosimy Pana Premiera
o informacjê, jak ocenia Pan dzia³ania administracji rz¹dowej w okresie po-
przedzaj¹cym wylot 10 kwietnia 2010 r. Czy uwa¿a Pan, ¿e obowi¹zuj¹ce
wówczas procedury, sposoby postêpowania i zaanga¿owanie urzêdników
by³y dostateczne?

Maciej Klima
Witold Idczak

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WENÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 28 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 10 marca 2011 r. (sygn. BPS/DSK-043-3406/11)

dotycz¹cego oœwiadczenia Senatorów RP Pana Witolda Idczaka oraz Pana Macieja Kli-
my z³o¿onego podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r. w sprawie
oceny przygotowañ do wizyty Prezydenta RP i jego otoczenia w dniu 10 kwietnia 2010 r.
w Katyniu, podjêtych przez administracjê rz¹dow¹, przekazanego pismem Szefa Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów Pana Tomasza Arabskiego z dnia 16 marca 2011 r.
(sygn. DSPA-4813-220-(1)/11), uprzejmie informujê, i¿ wszystkie istotne kwestie ma-
j¹ce zwi¹zek z okolicznoœciami katastrofy samolotu Tu-154M o numerze 101 w dniu
10 kwietnia 2010 roku niedaleko wojskowego lotniska w Smoleñsku zostan¹ umiesz-
czone w raporcie koñcowym Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañ-
stwowego, który bêdzie zawiera³ równie¿ analizy i wypracowane w toku prac
badawczych zalecenia profilaktyczne. Zakres informacji, które bêd¹ podlega³y upublicz-
nieniu, zostanie zgodnie z przepisami prawa okreœlony przez Prezesa Rady Ministrów
po przedstawieniu Protoko³u z zakoñczonych badañ.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Miller
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Niniejsze oœwiadczenie sk³adam w zwi¹zku z apelem otrzymanym od

Zwi¹zku Represjonowanych Politycznie ¯o³nierzy-Górników z Tarnobrzega.
Dotyczy on problemu by³ych ¿o³nierzy górników, którzy w czasach PRL w ra-
mach zastêpczej s³u¿by wojskowej byli przymusowo kierowani do pracy
w kopalniach wêgla, kamienio³omach i zak³adach wydobywania rud uranu.
Wspomniane prace przebiega³y w systemie trójzmianowym, w bardzo ciê¿-
kich warunkach, po szesnaœcie, a nawet po dwadzieœcia godzin na dobê.
Z tego powodu wielu z nich straci³o ¿ycie, a niektórzy zostali inwalidami.

¯o³nierze ci czuj¹ siê dyskryminowani, a przecie¿ szkody zosta³y im wy-
rz¹dzone przez pañstwo i to pañstwo ponosi za nie odpowiedzialnoœæ moral-
n¹ i cywiln¹.

Ustawa z dnia 2 wrzeœnia 1994 r. (DzU Nr 111) i ustawa z dnia 10 wrzeœ-
nia 1999 r. (DzU Nr 80) uznaj¹, ¿e by³ to szczególny rodzaj represji z przyczyn
politycznych. W ustawach tych jest zapis przyznaj¹cy wspomnianym ¿o³nie-
rzom dodatek w wysokoœci dodatku kombatanckiego.

Paradoksem jest fakt, ¿e osoby te nie mog¹ korzystaæ z przepisów usta-
wy o kombatantach, a ¿o³nierze górnicy, którzy w wyniku represji politycz-
nych i przymusowej pracy w kopalniach stali siê inwalidami i z tego tytu³u
pobieraj¹ rentê wojskow¹, nie mog¹ korzystaæ z przepisów art. 46 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. (DzU Nr 210), ze zmianami w ustawie z dnia
14 wrzeœnia 2007 r. (DzU. Nr 166) o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze œrodków publicznych.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z pytaniem. Czy
przewidywane jest zrównanie uprawnieñ ¿o³nierzy górników z uprawnienia-
mi kombatantów?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 6 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 10 marca br. znak: BPS/DSK-043-3407/11, przy

którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Piotra Kaletê podczas
71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca br. w sprawie zrównania uprawnieñ ¿o³nie-
rzy górników z uprawnieniami kombatantów uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Sprawê uprawnieñ przys³uguj¹cych przymusowo zatrudnianym ¿o³nierzom za-
stêpczej s³u¿by wojskowej reguluj¹ przepisy ustawy z dnia 2 wrzeœnia 1994 r. o œwiad-
czeniu pieniê¿nym i uprawnieniach przys³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by
wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wêgla, kamienio³omach, zak³a-
dach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z póŸn. zm.).
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Na mocy tych przepisów ¿o³nierzom:
– zastêpczej s³u¿by wojskowej, którzy w latach 1949–1959 byli przymusowo zatrud-

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

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

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

Œwiadczenie to w wysokoœci 9,36 z³ przys³uguje za ka¿dy pe³ny miesi¹c trwania
pracy, nie wiêcej jednak ni¿ ³¹cznie za 20 miesiêcy, obecnie jest to maksymalnie kwota
186,71 z³. Kwota œwiadczenia pieniê¿nego podlega podwy¿szeniu przy zastosowaniu
waloryzacji.

W przypadku zbiegu prawa do tego œwiadczenia z prawem do œwiadczenia pieniê¿-
nego przys³uguj¹cego przyk³adowo z tytu³u pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy
i ZSRR b¹dŸ dodatkiem kombatanckim, dodatkiem z tytu³u za tajne nauczanie wyp³a-
cane jest jedno z tych œwiadczeñ tj. œwiadczenie wy¿sze lub wybrane przez osobê zain-
teresowan¹.

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

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

Natomiast w przypadku ¿o³nierzy przymusowo zatrudnianych w zak³adach pozys-
kiwania i wzbogacania rud uranowych, przys³uguje jednorazowo odszkodowanie w wy-
sokoœci:

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

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

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

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

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

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

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

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

– rozwi¹zanie stosunku pracy z osob¹ uprawnion¹ wymaga pisemnej zgody w³aœci-
wego starosty i mo¿e nast¹piæ tylko z wa¿nych przyczyn;

– prawa przejœcia na wczeœniejsz¹ emeryturê dla ubezpieczonych urodzonych przed
dniem 1 stycznia 1949 r.;
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– zni¿ek komunikacyjnych (prawo do ulgi 100% przy przejazdach komunikacj¹
miejsk¹, ulgi w wysokoœci 37% lub 78% w zale¿noœci od rodzaju poci¹gu b¹dŸ au-
tobusu i stopnia niepe³nosprawnoœci);

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

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

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

Natomiast przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
z póŸn. zm.) zosta³a uregulowana kwestia uprawnieñ do bezp³atnego zaopatrzenia w le-
ki oznaczone symbolami „Rp” lub „Rpz” miêdzy innymi dla inwalidów wojennych.
Wskazanymi przepisami okreœlono tak¿e, ¿e miêdzy innymi inwalidom wojennym
i wojskowym przys³uguje prawo do bezp³atnych wyrobów medycznych bêd¹cych
przedmiotami ortopedycznymi i œrodków pomocniczych.

Pragnê wyjaœniæ, ¿e w bud¿ecie pañstwa na rok 2011 zaplanowano ³¹cznie 4,2 mld
z³ na œwiadczenia finansowane z bud¿etu pañstwa zlecone do wyp³aty Zak³adowi Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego (rozdzia³ 75313).
W czêœci tej zawarte s¹ miêdzy innymi:

a) œwiadczenia inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych oraz
kombatantów i cz³onków ich rodzin, renty z tytu³u wypadku w szczególnych okolicz-
noœciach, œwiadczenia odszkodowawcze wyp³acane przez Wydzia³ Realizacji
Umów Miêdzynarodowych w I Oddziale w Warszawie;

b) zasi³ki pogrzebowe wyp³acone po osobach pobieraj¹cych œwiadczenia wymienione
w pkt. a) i cz³onkach ich rodzin oraz po osobach zmar³ych wskutek wypadku lub
choroby zawodowej powsta³ych w szczególnych okolicznoœciach i po osobach po-
bieraj¹cych œwiadczenia pieniê¿ne przys³uguj¹ce cywilnym niewidomym ofiarom
dzia³añ wojennych;

c) pozosta³e œwiadczenia, tj. miêdzy innymi: rycza³ty energetyczne, dodatki komba-
tanckie, œwiadczenia pieniê¿ne w wysokoœci dodatku kombatanckiego, œwiadcze-
nia pieniê¿ne dla ¿o³nierzy-górników, œwiadczenia pieniê¿ne dla osób deportowa-
nych, dodatki kompensacyjne oraz œwiadczenia pieniê¿ne dla cywilnych niewido-
mych ofiar dzia³añ wojennych oraz inne œwiadczenia, takie jak np. nauczycielskie
emerytury kompensacyjne.

Pragnê równie¿ podkreœliæ, i¿ przy rozpatrywaniu uprawnieñ dla osób, które podle-
ga³y ró¿nym formom przymusowego zatrudnienia b¹dŸ represji nale¿y mieæ tak¿e na
wzglêdzie sytuacjê wielu grup spo³ecznych, które z ró¿nych przyczyn pozostaj¹ w trud-
nej sytuacji ¿yciowej jak przyk³adowo: emeryci i renciœci, osoby bezrobotne, osoby nie-
pe³nosprawne, matki samotnie wychowuj¹ce dzieci oraz rodziny wielodzietne.

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

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall
oraz do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
7 marca 1911 r. urodzi³ siê Stefan Kisielewski, za kilka dni przypada

wiêc setna rocznica urodzin tego pisarza, felietonisty, muzyka. Sam Kisiel
mówi³: „Okr¹g³e rocznice s¹ nonsensem – wynikaj¹ z przypadkowego stoso-
wania systemu dziesiêtnego”.

Przekornie powiem, ¿e mimo wszystko setna rocznica urodzin jest dobr¹
okazj¹, by przypomnieæ tê postaæ polskiego patrioty, katolika, pochodzenia
na wpó³ ¿ydowskiego, kuzyna Hanki Szapiro-Sawickiej. Postaæ myœliciela po-
zbawionego zbêdnych z³udzeñ, inteligenta z rodziny z tradycjami – ojciec wy-
da³ drukiem zbeletryzowane wspomnienia, stryj by³ klasykiem modernizmu.
Kisielewski, syn legionisty, ¿o³nierz wrzeœnia 1939 r., by³ pragmatykiem
i wnikliwym obserwatorem rzeczywistoœci. W pamiêtnikach pozostawi³ przy-
sz³ym generacjom wierny i b³yskotliwy opis czasów Gomu³ki i Gierka. By³
wspó³pracownikiem „Tygodnika Powszechnego”, rozsta³ siê jednak z t¹ re-
dakcj¹, gdy gazeta znalaz³a siê na równi pochy³ej, po której stacza siê do
dziœ. Szkoda, ¿e nie ma go ju¿ z nami. Jego zdrowy rozs¹dek bardzo przy-
da³by siê Polsce. B³yskotliwe bon moty Kisiela zawieraj¹ prawdy aktualniej-
sze dziœ ni¿ kiedykolwiek wczeœniej. Przypomnê kilka przyk³adów. On
okreœli³ w sposób najdok³adniejszy, i¿ socjalizm jest to ustrój, w którym boha-
tersko pokonuje siê trudnoœci nieznane w ¿adnym innym ustroju. Wci¹¿ wielu
nie chce pamiêtaæ zastrze¿eñ Kisiela, ¿e od samego mieszania herbata nie
staje siê s³odsza. ¯ycie spo³eczne dostarcza tysiêcy przyk³adów potwierdza-
j¹cych opinie pana Stefana, i¿ polemika z g³upstwem nobilituje je bez potrze-
by. Gdy szukamy punktu odniesienia w systemie wartoœci, warto pamiêtaæ
opiniê Kisielewskiego, i¿ k³amstwo wynika ze zw¹tpienia w atrakcyjnoœæ
prawdy, zaœ dobroæ nudzi, gdy nie mamy jej w sobie.

Stefan Kisielewski wyró¿nia³ siê nie tylko tym, ¿e potrafi³ celnie i b³yskot-
liwie wskazaæ wady systemu komunistycznego i trapi¹ce nasz naród choro-
by, ale tak¿e tym, ¿e umia³ zdobyæ siê na refleksjê zwrócon¹ w przysz³oœæ i na
sformu³owanie propozycji przebudowy spo³eczeñstwa i gospodarki. Z jego
przemyœleñ korzysta³y ugrupowania prawicowe i antykomunistyczne, kon-
struuj¹c swoje programy polityczne.

Kierujê swoje oœwiadczenie do ministra w³aœciwego do spraw edukacji,
by piœmiennictwo tego prawego i m¹drego Polaka znalaz³o nale¿ne miejsce
w programach nauczania m³odzie¿y. Zas³uguje na to Stefan Kisielewski, za-
s³uguje na to polska m³odzie¿. Swoje oœwiadczenie kierujê równie¿ do mini-
stra w³aœciwego do spraw kultury. Œrodki publiczne bêd¹ce w dyspozycji
tego resortu powinny zostaæ wykorzystane w celu wsparcia inicjatyw publi-
kacji prac Stefana Kisielewskiego i innych zapomnianych acz prawdziwych
autorytetów. Chodzi o to, by Polacy mieli dostêp do dzie³ swoich najwybit-
niejszych rodaków i mogli skorzystaæ najpe³niej z ich spuœcizny.

Stanis³aw Karczewski
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OdpowiedŸ
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 2011.03.30

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

skiego podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r. uprzejmie wyjaœniam.
Katalog tekstów kultury przewidzianych dla uczniów poszczególnych etapów edukacyj-

nych okreœla rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³.

Nowa podstawa programowa okreœlona rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³ (Dz. U. z 2009 r.
Nr 4, poz.17) obowi¹zuje, pocz¹wszy od 1 wrzeœnia 2009 r. i jest wdra¿ana sukce-
sywnie. W roku szkolnym 2010/2011 nowa podstawa programowa jest stosowana
w przedszkolach, w klasach pierwszych i drugich szko³y podstawowej oraz w klasach
pierwszych i drugich gimnazjum. W nastêpnych latach bêdzie ona obejmowa³a kolejne
roczniki uczniów. W szko³ach ponadgimnazjalnych nowa podstawa programowa za-
cznie byæ stosowana, pocz¹wszy od 1 wrzeœnia 2012 r.

W nowej podstawie programowej szkolny spis lektur zosta³ pomyœlany jako propo-
zycja, a nie kanon. Z takiego pogl¹du na uk³ad lektur wynika bardzo istotna zasada:
nale¿y w jak najwiêkszym stopniu dopuœciæ mo¿liwoœæ wyboru poszczególnych pozycji
przez nauczyciela lub – w starszych klasach – przez nauczyciela wespó³ z uczniami. Do
podstawy programowej wprowadzona jest d³uga lista pozycji, spoœród których nauczy-
ciel mo¿e wybieraæ, jakkolwiek mo¿e on zaproponowaæ inne dzie³a, w tym publikacje
Stefana Kisielewskiego, przy czym nie mo¿e on pomin¹æ autorów i utworów oznaczo-
nych w dokumencie gwiazdk¹. Zaproponowany dobór tekstów kultury powinien uczyæ
inteligentnej lektury, otwartej na ró¿ne interpretacje, a zarazem œwiadomej granic do-
wolnoœci interpretacyjnej. Rozwijaniu tych umiejêtnoœci s³u¿¹ wymagania zapisane
w podstawie programowej.

Dobór tekstów kultury w programie nauczania i procesie dydaktycznym powinien
siê odbywaæ wed³ug kilku kryteriów. Pierwsze kryterium – pragmatyczne – zak³ada, ¿e
zalecone teksty bêd¹ naprawdê rzetelnie omówione. Kryterium drugie – estetyczne
– oznacza, ¿e w szkole powinny byæ czytane przede wszystkim lektury atrakcyjne dla
ucznia. Kryterium trzecie – poznawcze – wskazuje teksty s³u¿¹ce przekazaniu wiedzy
o kulturze (np. wiedzy o konwencjach literackich, wiedzy z dziejów literatury i kultury).

Pragnê uprzejmie poinformowaæ Pana Senatora, ¿e nauczyciel ma prawo dokonania
autonomicznego wyboru programu nauczania, który do u¿ytku w danej szkole dopuszcza
dyrektor szko³y. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stoso-
wania takich metod nauczania i wychowania, jakie uwa¿a za najw³aœciwsze. Doceniwszy
zatem niezaprzeczalne walory twórczoœci Stefana Kisielewskiego oraz ca³y jego obszerny
dorobek publicystyczny, nauczyciel jêzyka polskiego mo¿e zaproponowaæ wybrane teksty
swoim uczniom lub zaakceptowaæ, jeœli z inicjatyw¹ omówienia ich wyst¹pi¹ uczniowie.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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OdpowiedŸ
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 31 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Stanis³awa Karczewskiego – Senatora Rzeczypo-

spolitej Polskiej, z³o¿onym na 71. posiedzeniu Senatu, dotycz¹cym upamiêtnienia po-
staci i twórczoœci Stefana Kisielewskiego (sygn.: BPS/DSK-043-3409/11), proszê Pana
Marsza³ka o zapoznanie siê z poni¿szymi informacjami.

Stefan Kisielewski by³ bez w¹tpienia bardzo wa¿n¹ postaci¹ w ¿yciu spo³eczno-
-kulturalnym Polski. Pozostawi³ po sobie nie tylko powieœci i znakomite felietony, lecz
równie¿ bogat¹ spuœciznê muzyczn¹.

Zadaniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie wszystkich
form twórczoœci i finansowanie szerokiej dzia³alnoœci kulturalnej, w tym upamiêtnia-
nie wybitnych osób zwi¹zanych z polsk¹ kultur¹ i sztuk¹. W ramach mecenatu pañ-
stwa nad kultur¹, zadania zwi¹zane z publikacj¹ dzie³, wydarzeniami artystycznymi
oraz innymi dzia³aniami kulturalnymi, finansowane s¹ w ramach Programów Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Równie¿ instytucje kultury podleg³e Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego
mog¹ realizowaæ zadania zwi¹zane z twórczoœci¹ Stefana Kisielewskiego. W roku 2009
Narodowe Centrum Kultury wspar³o wydanie tomu „Felietonów zdjêtych przez cenzu-
rê” w wyborze Jana Gondowicza, wydanej w ramach serii wydawniczej „Kanon Litera-
tury Podziemnej”.

Chcia³bym jednoczeœnie zapewniæ Pana Senatora Stanis³awa Karczewskiego, ¿e
ka¿de zadanie dotycz¹ce postaci Stefana Kisielewskiego, po spe³nieniu wszystkich wy-
mogów formalnych i merytorycznych, ma szanse otrzymaæ dofinansowanie z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mam nadziejê, ¿e przedstawione powy¿ej informacje zostan¹ uznane przez Pana
Senatora Stanis³awa Karczewskiego za wystarczaj¹ce.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie z dniem 1 marca nowych zasad udziela-
nia œwiadczeñ nocnej i œwi¹tecznej opieki lekarskiej wyra¿am kategoryczny
sprzeciw wobec wprowadzonych rozwi¹zañ. Ta kontrowersyjna, zupe³nie
nieprzemyœlana decyzja wbrew zapewnieniom Narodowego Funduszu Zdro-
wia jest wielce niekorzystna dla pacjentów, poniewa¿ znacz¹co utrudnia do-
stêp do lekarzy w tych godzinach newralgicznych, kiedy przychodnie
zdrowia s¹ nieczynne. Tym samym powoduje powa¿ne zagro¿enie ¿ycia
i zdrowia tych, którzy potrzebuj¹ niezw³ocznej pomocy lekarskiej w nocy
i w œwiêta. Dotyczy to w szczególnoœci mieszkañców ma³ych miejscowoœci
i wsi, do których dojazd jest znacznie utrudniony. W wyniku zmian zasad
kontraktowania nocnej i œwi¹tecznej pomocy lekarskiej dojdzie tam do
zmniejszenia liczby miejsc œwiadcz¹cych te us³ugi i to a¿ prawie o po³owê. Mi-
mo sprzeciwu lekarzy, pacjentów, wielu samorz¹dowców oraz licznych nega-
tywnych opinii ekspertów przeforsowano te rozwi¹zania, tym razem
z powodów finansowych, bo ich wprowadzenie jest niczym innym jak szuka-
niem oszczêdnoœci w Narodowym Funduszu Zdrowia. Niestety jest to oszczê-
dzanie na pacjentach. Uwa¿am, ¿e poprzednio obowi¹zuj¹ca forma
kontraktowania wypracowana przez lata i oparta na doœwiadczeniach histo-
rycznych by³a metod¹ zdecydowanie lepsz¹, bo zapewnia³a doœæ dobry do-
stêp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i w œwiêta. Dziœ
pacjenci, którzy przyjd¹ w nocy czy w œwiêta do okreœlonych œwiadczenio-
dawców, nie zastan¹ tam ju¿ lekarzy i pielêgniarek. Znajd¹ tam kartki z in-
formacj¹ o tym, w jak dalek¹ podró¿ musz¹ siê udaæ w poszukiwaniu
pomocy.

Mam nadziejê, ¿e pani minister dostrze¿e wady nowych rozwi¹zañ
i zwi¹zane z nimi zagro¿enia. Kiedy na szali jest ¿ycie i zdrowie pacjentów,
rachunek ekonomiczny nie mo¿e przewa¿aæ. Apelujê do pani minister o nie-
zw³oczne podjêcie dzia³añ, które zagwarantuj¹ bezpieczeñstwo zdrowotne
pacjentów potrzebuj¹cych œwiadczeñ w zakresie nocnej i œwi¹tecznej opieki
zdrowotnej.

Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.03.25

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Stanis³awa Karczewskiego, Senatora RP, prze-

kazane przy piœmie Wicemarsza³ka Senatu RP, z dnia 10 marca 2011 r., znak:
BPS/DSK-043-3410/11, w sprawie nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej, uprzejmie
proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Wprowadzenie nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia
29 paŸdziernika 2010 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze œrodków publicznych oraz ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym i uprawnie-
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niach przys³uguj¹cych cywilnym niewidomym ofiarom dzia³añ wojennych (Dz. U.
nr 225, poz. 1465), która odnosi siê do przypadków nag³ego zachorowania lub nag³ego
pogorszenia stanu zdrowia œwiadczeniobiorcy, mia³o na celu zapewnienie lepszej do-
stêpnoœci oraz jakoœci przedmiotowych œwiadczeñ, poprzez to, ¿e Narodowy Fundusz
Zdrowia bêdzie mia³ mo¿liwoœæ wyboru najkorzystniejszej z ofert z³o¿onych w postêpo-
waniu konkursowym, co wp³ynie tak¿e na konkurencyjnoœæ wœród œwiadczeniodawców.

Przyjête rozwi¹zania mia³y równie¿ na celu zast¹pienie dotychczasowego modelu
kontraktowania nocnej i œwi¹tecznej pomocy lekarskiej i pielêgniarskiej, której funk-
cjonowanie zosta³o zdiagnozowane jako dysfunkcjonalne, powoduj¹ce w szczególnoœci
przerzucanie kosztów na wy¿sze poziomy referencyjne systemu ochrony zdrowia (rato-
wnictwo medyczne, izby przyjêæ, szpitalne oddzia³y ratunkowe).

Jednoczeœnie uprzejmie wyjaœniam, i¿ zarówno projekt ww. ustawy oraz projekty
zarz¹dzeñ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia odnosz¹ce siê do nocnej i œwi¹tecz-
nej opieki zdrowotnej by³y przedmiotem konsultacji, w tym miêdzy innymi z Naczeln¹
Rad¹ Lekarsk¹ oraz reprezentatywnymi organizacjami œwiadczeniodawców.

Poza tym nale¿y zaznaczyæ, i¿ obecnie obowi¹zuj¹cy sposób funkcjonowania noc-
nej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej umo¿liwia ubezpieczonemu, bez wzglêdu na miej-
sce zamieszkania, korzystanie z pomocy, tam gdzie ma najbli¿ej, a nie jak do tej pory,
gdzie pacjent zobowi¹zany by³ do korzystania z placówki wskazanej przez lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej, do którego jest zadeklarowany. Nale¿y tak¿e przypomnieæ,
i¿ w przypadku nag³ego zachorowania lub nag³ego pogorszenia stanu zdrowia, zgodnie
z postanowieniami umowy, porady lekarskie oraz wizyty pielêgniarskie udzielane s¹
równie¿ w miejscu zamieszkania pacjentów. Œwiadczeniodawca zapewnia tak¿e ca³o-
dobowy dostêp do badañ laboratoryjnych oraz diagnostyki RTG.

W odniesieniu do podniesionego zarzutu dotycz¹cego szukania oszczêdnoœci przez
Fundusz w zwi¹zku z przyjêtymi rozwi¹zaniami, uprzejmie wyjaœniam, i¿ wed³ug ana-
liz kosztowych dokonywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadzone zmia-
ny nie maj¹ wp³ywu na sytuacjê finansow¹ Funduszu, poniewa¿ dotychczas
wydatkowane œrodki finansowe na realizacje umów w zakresie nocnej i œwi¹tecznej po-
mocy lekarskiej i pielêgniarskiej zosta³y przesuniête na realizacje umów w zakresie
nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej. W planie finansowym Funduszu zagwaranto-
wano œrodki finansowe na dotychczasowym poziomie, tzn. oko³o 605 mln z³.

Odnosz¹c siê natomiast do kwestii dostêpnoœci do przedmiotowych œwiadczeñ, uprzej-
mie wyjaœniam, i¿ zgodnie z zapisami art.107 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) przeprowadzanie postêpowañ o zawarcie umów
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz zawieranie umów nale¿y do zadañ dy-
rektora oddzia³u wojewódzkiego NFZ. Zgodnie z warunkami zawierania i realizacji
umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdro-
wotna w zakresie nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej, okreœlonymi przez Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia, Ÿród³em stanowi¹cym podstawê do okreœlenia wielko-
œci populacji na danym obszarze zabezpieczenia (od której zale¿y liczba zespo³ów – je-
den lekarz i jedna pielêgniarka na ka¿de rozpoczête 50 tys. osób), s¹ aktualne w chwili
og³oszenia postêpowania dane na temat ludnoœci wed³ug G³ównego Urzêdu Statystycz-
nego, tj. Rocznik Demograficzny. Natomiast w przypadku obszarów mniejszych teryto-
rialnie ni¿ gmina (np. dzielnica miasta), dopuszcza siê dane pozyskane z w³aœciwych
jednostek statystycznych dla danego obszaru (urz¹d miasta). Nale¿y jednak zaznaczyæ,
i¿ obszary zabezpieczenia œwiadczeñ zosta³y przyjête przez poszczególne oddzia³y woje-
wódzkie NFZ wy³¹cznie na potrzeby zawierania umów ze œwiadczeniodawcami oraz
okreœlenia wysokoœci rycza³tu.

Jak wynika z wyjaœnieñ Narodowego Funduszu Zdrowia przyjêcie minimalnej po-
pulacji œwiadczeniobiorców – w wysokoœci 50 tys., objêtych opiek¹ jednego lekarza i jed-
nej pielêgniarki, poprzedzone by³o dokonaniem (na podstawie zbieranych danych z do-
tychczasowej realizacji przedmiotowych œwiadczeñ) analizy zg³aszalnoœci pacjentów
poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej. Poza tym, w ramach procesu
konsultowania projektu warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie œwiad-
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czeñ opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej
i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej, od Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielêgniarstwa
rodzinnego oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce wp³ynê³y uwagi wskazuj¹ce
na zasadnoœæ przyjêcia liczby 50 tys. osób w populacji do zabezpieczenia, jako liczby
racjonalnej i mo¿liwej do w³aœciwego zabezpieczenia omawianych œwiadczeñ.

Ponadto, œwiadczeniodawcy realizuj¹cy nocn¹ i œwi¹teczn¹ opiekê zdrowotn¹
w oparciu o mo¿liwoœci wynikaj¹ce z zarz¹dzenia Prezesa NFZ Nr 10/2011/DSOZ
z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie okreœlenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju pod-
stawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej, mog¹
wystêpowaæ do dyrektora oddzia³u wojewódzkiego NFZ z wnioskiem o wyra¿enie zgody
na zorganizowanie dodatkowego miejsca przyjêæ pacjentów, co przyczyni siê niew¹tpli-
wie do zmniejszenia odleg³oœci od miejsca zamieszkania pacjenta do miejsca udziela-
nia nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 5a ustawy o podatkach i op³a-

tach lokalnych jednostkom samorz¹du terytorialnego przys³uguje zwrot utra-
conych dochodów ze œrodków bud¿etu pañstwa. Dotyczy to gruntów
po³o¿onych na obszarach objêtych ochron¹ œcis³¹, czynn¹ lub krajobrazow¹,
a tak¿e budynków i budowli trwale zwi¹zanych z gruntem s³u¿¹cym bezpo-
œrednio osi¹ganiu celów z zakresu ochrony przyrody w parkach narodowych
oraz rezerwatach przyrody.

Gmina Smo³dzino, na terenie której po³o¿ona jest znaczna czêœæ obszaru
S³owiñskiego Parku Narodowego, jest przyk³adem jednostki samorz¹du tery-
torialnego, której ustawodawca przyzna³ prawo do rekompensaty z tytu³u
zwolnienia parku z podatku od nieruchomoœci. Jednak rekompensata, jaka
zosta³a naliczona za lata 2005–2007 przez gminê, jest rozbie¿na z rekompen-
sat¹ przyznan¹ przez s¹d.

Niepokoj¹cy i niezwykle krzywdz¹cy jest fakt, i¿ w 2001 r. gmina
Smo³dzino otrzyma³a rekompensatê w wysokoœci oko³o 4 milionów 105 tysiê-
cy z³, a choæ dotyczy³a ona tych samych gruntów, co wskazywa³ SPN w de-
klaracjach na lata 2005–2007 oraz po kontroli i wydaniu stanowiska RIO, to
za rok 2006 gmina otrzyma³a 33 tysi¹ce 52 z³, podczas gdy wyst¹pi³a o 6 mi-
lionów 593 tysi¹ce 502 z³ 42 gr, zaœ w 2007 r. otrzyma³a 34 tysi¹ce 388 z³,
podczas gdy wyst¹pi³a o 6 milionów 453 tysi¹ce 257 z³ 80 gr. Kwoty te by³y
i tak efektem ponownej weryfikacji wniosków gminy, gdy¿ pocz¹tkowo wyli-
czono kwoty ni¿sze o 21 tysiêcy 558 z³. Zdaniem wojewody przy wyliczeniu
nale¿noœci pocz¹tkowo nie wziêto pod uwagê aspektu prowadzenia dzia³al-
noœci gospodarczej przez S³owiñski Park Narodowy i dzia³aj¹ce przy nim go-
spodarstwo pomocnicze.

Sytuacja taka jest krzywdz¹ca dla gminy Smo³dzino, której 60% po-
wierzchni stanowi S³owiñski Park Narodowy. Tak niska rekompensata nie
pozwala na realizacjê wielu zadañ niezbêdnych do jej prawid³owego funkcjo-
nowania, ponadto przyczynia siê do zwiêkszania siê bezrobocia i powstawa-
nia wielu problemów spo³ecznych.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniami:
1. Jakie s¹ przyczyny tak olbrzymiej rozbie¿noœci miêdzy kwotami re-

kompensaty dla gminy Smo³dzino za lata 2001 i 2006–2007 z tytu³u wystê-
powania na jej obszarze S³owiñskiego Parku Narodowego?

2. W jaki sposób pañstwo rekompensuje tego typu gminom utratê znacz-
nej czêœci dochodów, a tym samym powstawanie ograniczeñ w rozwoju?

3. Czy podejmowane s¹ prace zmierzaj¹ce do stworzenia narzêdzi umo¿-
liwiaj¹cych adekwatny zwrot utraconych dochodów?

Kazimierz Kleina
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OdpowiedŸ

Warszawa, 31 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymanym przy piœmie z dnia 10 marca 2011 r. Nr BPS/DSK-043-

-3411/11 tekstem oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Kazimierza Kleinê podczas
71. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informujê co nastêpuje.

I. 1. Na podstawie art. 14 ust. 13, obowi¹zuj¹cej do 30 kwietnia 2004 r., ustawy
z dnia 16 paŸdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r., Nr 99,
poz. 1079 z póŸn. zm.), w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody,
grunty objête ochron¹ œcis³¹ czêœciow¹ lub krajobrazow¹, budynki i budowle
trwale z gruntem zwi¹zane, s³u¿¹ce bezpoœrednio osi¹ganiu celów z zakresu
ochrony przyrody, by³y zwolnione z podatków i op³at, okreœlonych w innych
ustawach, z wyj¹tkiem podatku leœnego obliczanego wed³ug zasad okreœlonych
dla lasów ochronnych oraz podatku rolnego od gruntów rolnych, obliczanego
wed³ug zasad okreœlonych w odrêbnych ustawach. Natomiast art. 14 ust. 13a,
który zosta³ wprowadzony ustaw¹ z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 3, poz. 21), obowi¹zywa³ w okresie od 2 lutego do
31 grudnia 2001 r. i uprawnia³ gminy do zwrotu z bud¿etu pañstwa utraconych
dochodów z tytu³u zwolnieñ podatkowych, o których mowa w ust. 13.
Powy¿szy przepis nie zawiera³ ustawowej delegacji do wydania aktu wykonaw-
czego, okreœlaj¹cego sposób i tryb naliczania i przekazywania przedmiotowych
rekompensat. Dlatego te¿, Minister Finansów – na podstawie wyników kontroli
przeprowadzonej przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Gdañsku – decyzj¹
z dnia 11 lutego 2003 r., Nr ST3-4820-7/2003/4605/02 przyzna³ Gminie
Smo³dzino rekompensatê w wysokoœci 4.105.869 z³ z tytu³u utraconych w 2001 r.
dochodów w zwi¹zku z ustawowym zwolnieniem S³owiñskiego Parku Narodo-
wego z podatków i op³at lokalnych.
Rekompensata za 2001 r. nie by³a, jak twierdzi Pan Senator w swoim oœwiadcze-
niu, ustalona przez S¹d.
W dniach od 29 wrzeœnia 2003 r. do 14 stycznia 2004 r. w Gminie Smo³dzino zosta-
³a przeprowadzona kontrola skarbowa przez Inspektorów Kontroli Skarbowej,
zakoñczona wynikiem kontroli z dnia 7 wrzeœnia 2004 r., Nr 03/1120 /BS/399,
podpisanym przez Dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej w Gdañsku.
W toku przeprowadzonego postêpowania kontrolnego zosta³a zakwestionowana
kwota utraconych dochodów, stanowi¹cych podstawê do ustalenia wysokoœci
nale¿nej gminie kwoty rekompensaty. W ocenie organu kontroli skarbowej gmi-
nie Smo³dzino przys³ugiwa³a rekompensata w wysokoœci 38.458 z³, natomiast
ró¿nica pomiêdzy kwot¹ przekazan¹ a ustalon¹ przez inspektora kontroli skar-
bowej wynosi³a 4.067.411 z³.
W zwi¹zku z ustaleniami kontroli, Minister Finansów wszcz¹³ z urzêdu postêpo-
wanie administracyjne w sprawie stwierdzenia niewa¿noœci decyzji Ministra Fi-
nansów z dnia 11 lutego 2003 r., Nr ST3-4820-7/2003/4605/02, na podstawie
której Gmina Smo³dzino otrzyma³a przedmiotow¹ rekompensatê. Postêpowanie
zosta³o zakoñczone wydaniem decyzji Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2006 r.,
Nr ST1-4800-11/2006/2004/5037/1636/05-KS stwierdzaj¹cej niewa¿noœæ de-
cyzjiMinistraFinansówzdnia11 lutego2003r.,NrST3-4820-7/2003/4605/02.
Gmina Smo³dzino z³o¿y³a skargê na decyzjê Ministra Finansów z dnia 10 lutego
2006 r. stwierdzaj¹c¹ niewa¿noœæ decyzji Ministra Finansów z dnia 11 lutego
2003 r., na podstawie której Gmina Smo³dzino otrzyma³a przedmiotow¹ rekom-
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pensatê. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie, prawomocnym wyro-
kiem z dnia 21 listopada 2006 r., sygn. akt III S.A./Wa 1 877/06 uchyli³ zaskar-
¿on¹ decyzjê Ministra Finansów. Nale¿y podkreœliæ, i¿ w postêpowaniu tym,
WSA nie ustala³ wysokoœci rekompensaty dla Gminy Smo³dzino, gdy¿ nie nale¿y
to do kompetencji s¹dów administracyjnych, okreœlonych w ustawie z dnia
30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z póŸn. zm.).

2. Od 2005 roku, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póŸn. zm.), s¹
zwolnione od podatku od nieruchomoœci grunty po³o¿one na obszarach objê-
tych ochron¹ œcis³¹ czynn¹ lub krajobrazow¹ a tak¿e budynki i budowle trwale
zwi¹zane z gruntem, s³u¿¹ce bezpoœrednio osi¹ganiu celów z zakresu ochrony
przyrody – w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody. W art. 7 ust. 4
ograniczono zakres tego zwolnienia do przedmiotów opodatkowania, które pod-
legaj¹ opodatkowaniu i nie s¹ z niego zwolnione na podstawie innych przepisów
niniejszej ustawy.
Zwrot z bud¿etu pañstwa utraconych przez gminy dochodów przys³uguje na
podstawie przepisów rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytu³u zwolnienia z po-
datku od nieruchomoœci w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz
przedsiêbiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (Dz. U. Nr 102,
poz. 696 z póŸn. zm.).
Dodatkowo informujê, i¿ na wniosek Ministerstwa Finansów w 2010 roku,
w Gminie Smo³dzino zosta³a przeprowadzona kontrola przez Urz¹d Kontroli
Skarbowej w Gdañsku, w zakresie prawid³owoœci ustalania wysokoœci utraco-
nych dochodów z tytu³u zwolnienia z podatku od nieruchomoœci S³owiñskiego
Parku Narodowego w latach 2005–2007.
W wyniku ustaleñ kontroli Nr UKS12292/W4U/42/43/09/48/023 z dnia
10 marca 2010 r., jak równie¿ opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska
w Gdañsku, która na mocy porozumienia zawartego z Wojewod¹ Pomorskim do-
konuje merytorycznej weryfikacji wniosków o zwrot utraconych dochodów,
sk³adanych przez gminy województwa pomorskiego ustalono, ¿e nale¿na Gmi-
nie Smo³dzino rekompensata wynosi: – za rok 2005 – 50.363 z³,

za rok 2006 – 33.052 z³,
za rok 2007 – 34.388 z³.

£¹cznie jest to kwota wy¿sza o 48.834 z³ od wyp³aconej (68.969 z³) Gminie
Smo³dzino rekompensaty. Ró¿nica wynika z nieuwzglêdnienia wczeœniej przez
Wojewodê Pomorskiego nastêpuj¹cych nieruchomoœci objêtych wnioskami
Gminy Smo³dzino: gruntów na których usytuowana jest stacja pomp do odwad-
niania polderów, gruntów na których znajduj¹ siê tereny zieleni nieurz¹dzo-
nej, 2 sztuki sanitariatów, a w 2005 r. dodatkowo gruntów pokrytych wodami je-
zior o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie wód powierzchniowych za okres od 1 stycz-
nia do 30 lipca 2005 r. (po tej dacie przys³uguj¹cy gminom zwrot utraconych do-
chodów wyp³acany by³ ze œrodków wojewódzkich funduszy ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej).
Przy ustalaniu kwoty przys³uguj¹cego Gminie Smo³dzino zwrotu utraconych
dochodów na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatkach i op³atach lokal-
nych za lata 2005–2007 nie zosta³y uwzglêdnione grunty oznaczone w ewidencji
gruntów jako: nieu¿ytki, grunty zakrzewione i zadrzewione, grunty pod wa³ami
ochronnymi i drogi publiczne, gdy¿ by³y one zwolnione na podstawie innych
przepisów lub te¿ nie podlega³y opodatkowaniu (drogi publiczne) oraz budynki
po by³ej jednostce wojskowej w Czo³pinie, gdy¿ nie s³u¿y³y one bezpoœrednio
osi¹ganiu celów z zakresu ochrony przyrody.
W zwi¹zku z powy¿szym, na wniosek Wojewody Pomorskiego, Minister Finan-
sów decyzj¹ Nr RR4-400/8.3/10/411LTE/2827 z dnia 21 wrzeœnia 2010 roku,
zwiêkszy³ bud¿et województwa pomorskiego na 2010 r. o kwotê 69.002 z³
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(w tym: nale¿noœæ g³ówna – 48.834 z³ i odsetki 20.168 z³) z przeznaczeniem dla
Gminy Smo³dzino na uzupe³nienie zwrotu utraconych dochodów z tytu³u zwol-
nienia z podatku od nieruchomoœci w parkach narodowych i rezerwatach przy-
rody za lata 2005–2007.

II. Stosownie do postanowieñ rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 maja
2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytu³u zwolnienia
z podatku od nieruchomoœci w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz
przedsiêbiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (Dz. U. Nr 102,
poz. 96 z póŸn. zm.), z bud¿etu pañstwa wyp³acana jest gminom rekompensata,
tytu³em zwrotu utraconych dochodów.

III. Ministerstwo Finansów nie podejmuje prac zmierzaj¹cych do zmiany przepisów
dotycz¹cych zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytu³u zwolnienia z po-
datku od nieruchomoœci w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Dominik Radziwi³³
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Œrodowisko rzemieœlnicze jest wa¿nym elementem polskiej gospodarki,

generuje znaczn¹ czêœæ miejsc pracy i potencja³u ekonomicznego Polski. Jest
ono tak¿e wa¿nym ogniwem w kszta³ceniu kadr, gdy¿ w tym œrodowisku na-
ukê zawodu rozpoczyna wielu polskich uczniów.

Rzemieœlnicy przyjmuj¹ do swoich zak³adów uczniów szkó³ ponadgimna-
zjalnych, których dalsza edukacja ³¹czy aspekt teoretyczny i praktyczny. Ucz-
niowie ci szkol¹ siê na przysz³ych specjalistów, którzy mog¹ samodzielnie
funkcjonowaæ na rynku pracy, a tak¿e daæ zatrudnienie i naukê kolejnym oso-
bom.

Podmiot przyjmuj¹cy ucznia lub m³odocianego na praktyczn¹ naukê za-
wodu zobowi¹zany jest do zapewnienia mu nale¿ytych warunków pracy
i opiekuna, który bêdzie czuwa³ nad jego edukacj¹. Mimo refundacji, która
przewidziana jest w przypadku tworzenia takiego stanowiska, w dalszym
ci¹gu generuje ono koszty zwi¹zane z jego utrzymaniem. Zatrudniaj¹c m³odo-
cianego pracownika na podstawie umowy o praktyczn¹ naukê zawodu, rze-
mieœlnik zobowi¹zany jest wyp³acaæ pensjê, ale tak¿e op³acaæ sk³adki ZUS.
W tym celu rzemieœlnicy, wed³ug okreœlonych procedur, sk³adali w jedno-
stkach instytucji pracy wnioski o zawarcie umów i refundacjê tych kosztów
ze œrodków Funduszu Pracy. Wed³ug informacji przekazanych przez œrodo-
wiska rzemieœlnicze, wnioski te zosta³y przyjête, ale nie zosta³y rozpatrzone.

Zwa¿ywszy na fakt, i¿ m³odociany nie jest tak wydajny jak wykszta³co-
ny pracownik, a do tego wymaga opieki osób drugich, które w tym czasie nie
s¹ w stanie nale¿ycie wype³niaæ swoich obowi¹zków wzglêdem pracodawcy,
sytuacja taka wydaje siê byæ dla rzemieœlników krzywdz¹ca.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z pytaniami:
1. Dlaczego wstrzymane zosta³o rozpatrywanie wniosków, a tym samym

refundacja ze œrodków Funduszu Pracy wynagrodzeñ i sk³adek ZUS wyp³a-
canych m³odocianym pracownikom, z którymi zawarte zosta³y umowy
o praktyczn¹ naukê zawodu?

2. Jakie koszty generuje taka refundacja w skali kraju?
3. Czy œrodowiska rzemieœlnicze podejmowa³y ju¿ interwencje w powy¿-

szej sprawie? Jeœli tak, to z jakim skutkiem.
4. Czy wznowienie refundacji tych kosztów nie wi¹za³oby siê z populary-

zacj¹ zatrudniania m³odocianych pracowników, a tym samym z podnosze-
niem poziomu kwalifikacji polskich rzemieœlników?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina

OdpowiedŸ

Warszawa, 7.04.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Kazimierza Kleiny z³o¿one podczas

71. posiedzenia Senatu w dniu 3 marca 2011 r. w sprawie refundacji ze œrodków Fun-
duszu Pracy wynagrodzeñ i sk³adek ZUS wyp³acanych m³odocianym pracownikom,
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przekazane wyst¹pieniem Marsza³ka Senatu RP w dniu 10 marca 2011 r. znak:
BPS/DSK-043-3412/11 przekazujê poni¿sze informacje.

Fundusz Pracy wspomaga finansowanie kszta³cenia zawodowego m³odocianych na
dwa sposoby:

1) po pierwsze, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 roku o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415 z póŸn.
zmianami), jest to MO¯LIWOŒÆ REFUNDACJI WYNAGRODZEÑ pracodawcom
i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne dla m³odocianych pracowników, którzy maj¹
umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego, realizowanego w dwóch formach:
nauki zawodu (2–3 lata) lub przyuczenia do pracy (3–6 miesiêcy); zgodnie z przepisa-
mi wynagrodzenie m³odocianych mo¿e byæ refundowane w kolejnych latach nauki
zawodu odpowiednio w wysokoœci 4%, 5% i 6% przeciêtnego miesiêcznego wynagro-
dzeniawgospodarcenarodowej i s¹ toobecniekwoty rzêdu137z³, 171z³ i 206z³; przy
formie przyuczenia do pracy refunduje siê 4% przeciêtnego wynagrodzenia (137 z³).
Dystrybucj¹ tych œrodków zajmuj¹ siê Ochotnicze Hufce Pracy;

2) po drugie, od 2009 roku na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 55 ustawy o promo-
cji zatrudnienia (...) z Funduszu Pracy wyp³acana jest pracodawcom obliga-
toryjna dotacja za wykszta³cenie m³odocianego po zakoñczeniu przygotowa-
nia zawodowego (wczeœniej finansowana z bud¿etu); przy 2-letnim okresie
kszta³cenia w wysokoœci 4 587 z³, przy 3-letnim okresie kszta³cenia – 7 645 z³,
a w przypadku przyuczenia do pracy – 240 z³ za ka¿dy miesi¹c kszta³cenia; kwoty
te podlegaj¹ waloryzacji o wskaŸniki inflacji a ich wysokoœæ wynika z przepisu
art. 70b ustawy z dn. 7 wrzeœnia 1991 o systemie oœwiaty (Dz. U. 2004, Nr 256,
poz. 2572 z póŸn. zm.)). Dystrybucja tych œrodków realizowana jest przez gminy.

W planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2011, przyjêtym w ustawie bud¿eto-
wej, œrodki przeznaczone dla Ochotniczych Hufców Pracy na refundowanie wynagro-
dzeñ i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne m³odocianych pracowników okreœlone
zosta³y na kwotê 170 mln z³. Tak¹ kwot¹ œrodków dysponuje Komendant G³ówny OHP
z przeznaczeniem na zawieranie nowych umów z pracodawcami oraz na wyp³atê refun-
dacji wynikaj¹cych z umów zawartych w roku 2009 i 2010. W ubieg³ym roku wydano
na ten cel kwotê 230 mln z³.

Zdaniem Komendanta G³ównego OHP ustalona w planie finansowym Funduszu
Pracy na 2011 r. kwota œrodków na refundacjê wynosz¹ca 170 mln z³ nie zabezpieczy
w ca³oœci zobowi¹zañ wynikaj¹cych z ju¿ zawartych przez OHP umów z pracodawcami.
Niezbêdne œrodki Funduszu Pracy do pe³nej realizacji wyp³at na podstawie zawartych
umów, to kwota ponad 205,6 mln z³. W zwi¹zku z powy¿szym deficyt œrodków na po-
krycie wydatków zwi¹zanych z podpisanymi umowami wynosi 35,6 mln z³.

Ponadto œrodki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2010 roku na obligatoryjne do-
tacje za wykszta³cenie m³odocianych pracowników by³y znacznie wy¿sze ni¿ œrodki
skierowane na refundacjê wynagrodzeñ i przekroczy³y 330 mln z³. Natomiast w planie
Funduszu Pracy na rok 2011 przewidziano kwotê 303 mln z³.

Komendant G³ówny OHP dysponuje œrodkami finansowymi Funduszu Pracy prze-
znaczonymi na refundacjê wynagrodzeñ i w zwi¹zku z tym mo¿e podejmowaæ zobo-
wi¹zania finansowe tylko do wysokoœci œrodków zabezpieczonych na ten cel w planie
finansowym, gdy¿ zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z póŸn. zm.), jednostki sektora finansów
publicznych mog¹ zaci¹gaæ zobowi¹zania do sfinansowania w danym roku do wysoko-
œci wynikaj¹cej z planu wydatków (...) pomniejszonej o p³atnoœci wynikaj¹ce z zobo-
wi¹zañ zaci¹gniêtych w latach poprzednich (...).

W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, ¿e Komendant G³ówny OHP jest w³aœci-
wym organem do podjêcia decyzji o zawieraniu umów o refundacjê wynagrodzeñ wy-
p³acanych m³odocianym pracownikom, a tak¿e o wstrzymaniu zawierania umów
w sytuacji braku mo¿liwoœci sfinansowania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z tych umów
w ramach œrodków Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel w planie Funduszu
Pracy na 2011 r.
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Rada Ministrów okreœlaj¹c wydatki Funduszu Pracy na rok bie¿¹cy kierowa³a siê
m.in. koniecznoœci¹ ograniczeñ wydatków publicznych w celu korekty deficytu sektora
instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych do poziomu nie wy¿szego ni¿ 3% PKB oraz ogra-
niczenia potrzeb po¿yczkowych bud¿etu pañstwa, zwi¹zanych z koniecznoœci¹ uzu-
pe³niania niedoboru w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (FUS), wynikaj¹cego
z dotychczasowego systemu emerytalnego, powstaj¹cego w wyniku przekazywania
czêœci sk³adki emerytalnej do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), powoduj¹cych
narastaj¹ce zagro¿enia dla d³ugu publicznego, który zbli¿a siê do II progu ostro¿no-
œciowego, okreœlonego w ustawie o finansach publicznych (...), na poziomie 55% PKB.

Maj¹c powy¿sze na uwadze Rada Ministrów przyjê³a propozycje zmiany w funkcjo-
nowaniu OFE. Ich celem jest z jednej strony zabezpieczenie interesów przysz³ych eme-
rytów, z drugiej – zmniejszenie narastaj¹cego zad³u¿enia pañstwa. Na 700 mld z³
zad³u¿enia a¿ 200 mld z³ jest wynikiem finansowania OFE tym d³ugiem. Tylko w 2010
roku wysokoœæ refundacji FUS sk³adki przekazywanej do OFE wynios³a 22,5 mld z³,
zaœ od pocz¹tku reformy emerytalnej, od 1999 roku do 2010 roku bezpoœredni koszt
refundacji z bud¿etu pañstwa ubytku sk³adki emerytalnej w FUS wskutek jej przeka-
zania do OFE wyniós³ ok. 162 mld z³. Reforma okaza³a siê wiêc bezwzglêdnie koniecz-
na. Zgodnie z projektem rz¹dowym, w latach 2012–2013 sk³adka przekazywana do
OFE ulegnie zmniejszeniu z 7,3% do 2,3%. W kolejnych latach sk³adka przekazywana
do OFE bêdzie stopniowo rosn¹æ tak, aby w 2017 roku osi¹gn¹æ 3,5%. Ustawa o zmia-
nie niektórych ustaw zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeñ spo³ecz-
nych zosta³a przyjêta przez Sejm RP w dniu 25 marca 2011 r. i oczekuje obecnie na
podpis Prezydenta.

Wczeœniej prowadzone by³y prace nad rz¹dowym projektem ustawy o zmianie usta-
wy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz o zmianie niektórych ustaw, do którego
w trakcie prac sejmowych poprawkê wniós³ Klub Parlamentarny Polskiego Stronnic-
twa Ludowego, ograniczaj¹c¹ od dnia 1 kwietnia 2011 poziom sk³adki na ubezpiecze-
nie emerytalne, pochodz¹cej ze sk³adki ubezpieczonego, odprowadzanej przez ZUS do
OFE, zbie¿n¹ w tym zakresie z aktualnym projektem rz¹dowym. Po przyjêciu przez Sejm
RP ograniczenia wysokoœci przekazywanej do OFE sk³adki, zgodnie z ww. projektami,
mo¿liwe bêdzie istotne ograniczenie wydatków bud¿etu pañstwa na pokrycie niedoboru
w FUS z tytu³u przekazywania do OFE czêœci sk³adki emerytalnej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
deficyt bud¿etu pañstwa z ww. tytu³u roœnie w tempie ok. 2 000 mln z³ miesiêcznie.

Ta oszczêdnoœæ ograniczy potrzeby po¿yczkowe pañstwa, realizowane dotychczas
na rynku finansowym oraz zwi¹zane z tym koszty, przez co zmniejszy siê równie¿ za-
gro¿enie wspomnianego wy¿ej przekroczenia II progu ostro¿noœciowego, a pod rz¹dami
nowej ustawy bud¿etowej i znowelizowanej ustawy o finansach publicznych (...) po-
zwoli w konsekwencji na zmianê planu finansowego Funduszu Pracy i zwiêkszenie wy-
datków Funduszu przeznaczanych na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu,
w tym na refundacjê wynagrodzeñ m³odocianych pracowników zgodnie z uzasad-
nionymi potrzebami krajowego rynku pracy.

Reaguj¹c na liczne protesty œrodowiska rzemieœlniczego przekazywane przez
Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego, cechy i izby rzemieœlnicze oraz bezpoœrednio przez pra-
codawców Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej – w oparciu o przepis art. 29 ust. 12
ustawy o finansach publicznych – w dniu 25 lutego br. wyst¹pi³ do Ministra Finansów
z wnioskiem o wyra¿enie zgody na zmianê planu finansowego Funduszu Pracy, skut-
kuj¹c¹ zwiêkszeniem œrodków Funduszu Pracy na realizacjê w 2011 roku zadañ na
rzecz promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
³¹cznie o kwotê 1.200.605 tys. z³, w tym o zwiêkszenie œrodków Funduszu Pracy prze-
znaczonych na refundowanie wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne m³o-
docianych pracowników o kwotê 80.000 tys. z³. W dniu 7.03.2011 r. Minister Finan-
sów odmówi³ udzielenia takiej zgody uzasadniaj¹c odmowê wdro¿eniem procedur osz-
czêdnoœciowych dotycz¹cych koniecznoœci ograniczenia nadmiernego deficytu insty-
tucji rz¹dowych i samorz¹dowych do 3% PKB w 2012 roku.

Informujê ponadto, i¿ na bie¿¹co monitorujê sytuacjê na krajowym rynku pracy
oraz w poszczególnych województwach, a w przypadku jej niekorzystnego rozwoju, po-
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dejmê œrodki polegaj¹ce na uruchomieniu 163 mln z³ z istniej¹cej rezerwy œrod-
ków Funduszu Pracy bêd¹cej w dyspozycji ministra, a tak¿e kolejnym wnioskowa-
niu w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy w oparciu o realizowane
dodatkowe przychody Funduszu Pracy. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej liczy na to,
¿e dzia³ania takie spotkaj¹ siê ze wsparciem ze strony sejmowej komisji do spraw bud-
¿etu poprzez wyra¿enie pozytywnej opinii w zakresie ewentualnych wniosków kiero-
wanych do Ministra Finansów w oparciu o przepisy art. 29 ust. 1 pkt. 8–12 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Nale¿y tak¿e wyjaœniæ, i¿ ograniczenie œrodków Funduszu Pracy na refundowanie
pracodawcom wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym nie pozbawia m³odzie¿y mo¿li-
woœci kszta³cenia w formie praktycznej nauki zawodu, gdy¿ pracodawcy, którzy podpi-
sali z m³odocianymi umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego s¹ tymi
umowami zwi¹zani i powinni je kontynuowaæ. Pracownicy m³odociani stanowi¹c nie-
wykwalifikowan¹ si³ê robocz¹ przyczyniaj¹ siê do wypracowania okreœlonego zysku.
Nawet jeœli pracodawca nie otrzymuje refundacji wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpie-
czenie spo³eczne pracownika m³odocianego, to przeznaczane na te zobowi¹zania kwoty
s¹ i tak znacznie ni¿sze ni¿ wydatki, jakie musia³by ponieœæ na wynagrodzenie i sk³adki
pracownika niewykwalifikowanego, zatrudnionego w to miejsce. Natomiast ci m³odzi
ludzie, z którymi pracodawcy rozwi¹¿¹ umowy o pracê mog¹ kontynuowaæ obowi¹zek
nauki w systemie szkó³ zawodowych, gdzie tak¿e w planie nauczania s¹ przewidziane
praktyki zawodowe. Osoby pochodz¹ce z rodzin najbiedniejszych powinny zaœ uzyskaæ
wsparcie systemu stypendialnego.

Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e warunkach polskich od lat po³owa osób
uczêszczaj¹cych do szkó³ zawodowych to m³odociani pracownicy – osoby objête
obowi¹zkiem nauki, zgodnie z przepisami oœwiatowymi, ale jednoczeœnie zatrudnione
przez pracodawców w celu przygotowania zawodowego. Przygotowanie zawodowe m³o-
docianych pracowników z za³o¿enia powinno jedynie uzupe³niaæ system edukacji
szkolnej. To rozwi¹zanie przeznaczone jest dla m³odzie¿y, która cechuje siê przewag¹
uzdolnieñ praktycznych i w zwi¹zku z tym preferuje naukê poprzez dzia³anie. Dodatko-
wym atutem tej formy edukacji jest niewielkie wynagrodzenie wyp³acane m³odocianym
(a refundowane pracodawcom ze œrodków Funduszu Pracy), co oznacza wsparcie so-
cjalne m³odzie¿y z rodzin ubogich. Jednak obie te zalety przygotowania zawodowego
m³odocianych mog¹ i powinny cechowaæ równie¿ system nauki szkolnej. Wiêkszy
udzia³ zajêæ praktycznych to kwestia planu nauczania i porozumieñ z pracodawcami,
a stypendia zamiast wynagrodzeñ mog¹ zapewniæ pomoc socjaln¹ dla uczniów z rodzin
ubogich.

Inaczej mówi¹c – to zmodernizowany system kszta³cenia powinien gwarantowaæ
dostêp do nauki zawodu, wyposa¿aj¹c uczniów w odpowiednie umiejêtnoœci praktycz-
ne oraz zapewniaj¹c najubo¿szym wsparcie stypendialne. Na zatrudnianie m³odzie¿y,
która objêta jest obowi¹zkiem nauki nale¿a³oby spojrzeæ raczej jak na wyj¹tek, który
powinien stanowiæ jedynie uzupe³nienie systemu edukacji szkolnej.

Na koniec nale¿y jeszcze raz wyraŸnie podkreœliæ, i¿ choæ uznajê, ¿e wspieranie
kszta³cenia m³odych ludzi odbywaj¹cych przygotowanie zawodowe u pracodawców ma
istotne znaczenie w realizacji kszta³cenia zawodowego, to jednak ograniczenie œrodków
na refundacjê pracodawcom wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom
nie wynika z decyzji Ministra Pracy, lecz okolicznoœci opisanych powy¿ej.

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W ramach prac nad tworzeniem wojewódzkiego planu dzia³ania systemu

Pañstwowego Ratownictwa Medycznego wojewoda ma³opolski podj¹³ decy-
zjê o drastycznym obni¿eniu liczby i zmianie struktury zespo³ów ratownictwa
medycznego stacjonuj¹cych w Tarnowie. Powiatowa Stacja Pogotowia Ra-
tunkowego w Tarnowie, która zapewnia pomoc dla powiatu tarnowskiego
oraz miasta Tarnowa, ma w swojej strukturze cztery zespo³y typu S i piêæ ze-
spo³ów typu P. Od 1 lipca 2011 r. z czterech zespo³ów ratownictwa medyczne-
go, w tym trzech typu S oraz jednego typu P., w Tarnowie pozostanie do
dyspozycji mieszkañców tylko jeden zespó³ typu S oraz dwa zespo³y typu P.
Jeden zespó³ specjalistyczny bêdzie musia³ zabezpieczyæ pomoc doraŸn¹ dla
ponad stu piêædziesiêciu tysiêcy mieszkañców. Zespo³y ratownictwa stacjo-
nuj¹ce w Tarnowie realizuj¹ 70% wszystkich wezwañ Powiatowej Stacji Po-
gotowia Ratunkowego w Tarnowie. Zespó³ specjalistyczny interweniuje
œrednio 10 razy na dobê, a zespó³ typu P – 11,7 raza na dobê. Obecna struktu-
ra zespo³ów i liczba karetek sprawiaj¹, ¿e czas dojazdu na miejsce wezwania
nie jest zadowalaj¹cy i nie osi¹ga zak³adanych parametrów. Proponowane
zmniejszenie liczby karetek znacznie wyd³u¿y czas dotarcia na miejsce wez-
wania i szczególnie negatywnie wp³ynie na zabezpieczenie pomocy doraŸnej.
Taka sytuacja spowoduje powa¿ne zagro¿enie zdrowia i ¿ycia mieszkañców
miasta Tarnowa oraz s¹siednich gmin, czyli gminy Tarnów, Lisia Góra, Pleœ-
na, Skrzyszów i Wierzchos³awice.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o rozwa¿enie przedsta-
wionych argumentów i dokonanie korekty w zakresie liczby karetek i struktu-
ry zespo³ów tak, aby zapewniæ mieszkañcom miasta Tarnowa i powiatu
tarnowskiego w³aœciw¹ pomoc.

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.03.21

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Macieja Klimy przes³ane przy piœmie

znak: BPS/DSK-043-3413/11 w sprawie zmian w organizacji ratownictwa medyczne-
go w województwie ma³opolskim, ze szczególnym uwzglêdnieniem Tarnowa, pocz¹wszy
od dnia 1 lipca br. uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

Wojewoda Ma³opolski dzia³aj¹c na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r.
o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z póŸn. zm.) zmie-
nionego ustaw¹ z dnia 22 paŸdziernika 2010 r. o zmianie ustawy o Pañstwowym Ratow-
nictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 219, poz. 1443) przygoto-
wa³ projekt nowego „Wojewódzkiego planu dzia³ania systemu Pañstwowe Ratownictwo
Medyczne dla województwa ma³opolskiego”. Projekt ten zosta³ przes³any Ministrowi
Zdrowia dnia 31 stycznia br. do akceptacji. Minister Zdrowia po przeanalizowaniu
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projektu planu, na podstawie art. 21 ust. 10 pkt 1 zg³osi³ uwagi dotycz¹ce m.in. sposo-
bu zabezpieczenia œwiadczeñ pozaszpitalnych z zakresu ratownictwa medycznego
w mieœcie Tarnowie i powiecie tarnowskim, polegaj¹ce na zakwestionowaniu planowa-
nej redukcji dwóch specjalistycznych zespo³ów ratownictwa medycznego na rzecz
powstania trzech zespo³ów podstawowych. Poniewa¿ Wojewoda Ma³opolski nie uwz-
glêdni³ zastrze¿eñ Ministra Zdrowia w tym zakresie, Minister Zdrowia zaleci³ w trybie
art. 21 ust. 13 ustawy o PRM dokonanie nastêpuj¹cej korekty w planie:

1) Tarnów – zamiana 1 zespo³u S (specjalistycznego) na 1 zespó³ P (podstawowy),
2) utrzymanie w Brzeszczy 0,5 zespo³u P,
3) utworzenie w Tarnowie 0,5 nowego zespo³u P,
4) utworzenie w Zakliczynie 0,5 nowego zespo³u P.
Po uwzglêdnieniu powy¿szych zmian liczba zespo³ów ratownictwa medycznego

w woj. ma³opolskim zwiêkszy siê z dniem 1 lipca br. ze 108 do 109,5, z czego zespo³ów
podstawowych bêdzie 65,5, zaœ specjalistycznych 44.

Wojewoda Ma³opolski dnia 14 marca przys³a³ korektê do planu, przygotowan¹ zgod-
nie z ww. zaleceniami. Plan zosta³ zatwierdzony przez Ministra Zdrowia dnia
14.03.2011 r.

Ostatecznie wojewódzki plan dla Ma³opolski obejmowaæ bêdzie nastêpuj¹ce zmia-
ny w zakresie ratownictwa pozaszpitalnego od 1.07.2011 r.:

1) w Miastach Tarnów, Gorlice i Oœwiêcim – Gorlice – zamiana 1 zespo³u S na 1 zespó³ P,
2) utworzenie 1 zespo³u P w Zatorze,
3) utworzenie 0,5 zespo³u P w Tarnowie,
4) utworzenie 0,5 zespo³u P w Zakliczynie.
Tym samym, jak wskazano wy¿ej ³¹czna liczba dzia³aj¹cych w województwie zespo-

³ów zwiêkszy siê o 1,5 tj. do 109,5.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych oszczêd-

noœci powsta³ych w wyniku przetargów na inwestycje drogowe,które zosta³y
wygenerowane przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad
w 2009 r. i w 2010 r. W szczególnoœci prosimy o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce
pytania:

1. Jak¹ kwotê uda³o siê zaoszczêdziæ w wyniku postêpowañ przetargo-
wych w latach 2008–2010?

2. Na co zosta³y przeznaczone oszczêdnoœci z przetargów drogowych?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 11 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na z³o¿one oœwiadczenie Senatorów Macieja Klimy i Witolda Idczaka

podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca br. przekazane do Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów przy piœmie z dnia 10 marca 2011 r. (sygn. BPS/DSK-043-
-3414/11), dotycz¹ce zaoszczêdzonych œrodków przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajo-
wych i Autostrad, uprzejmie przedstawiam informacje w sprawie.

Nowy system finansowania infrastruktury drogowej, wed³ug którego wydatki na
budowê i przebudowê pochodz¹ wy³¹cznie z Krajowego Funduszu Drogowego (pozosta-
³e wydatki zwi¹zane z utrzymaniem, zarz¹dzaniem, remontami dróg ponoszone s¹
z bud¿etu pañstwa), zosta³ wprowadzony w zwi¹zku z globalnym kryzysem gospodar-
czym w 2009 r. Nowy system ma dodatkow¹ zaletê, gdy¿ zapewnia efektywnoœæ w dys-
ponowaniu œrodkami d³u¿nymi, bez udzia³u których realizacja tak obszernego
Programu drogowego, jaki jest od przesz³o 3 lat realizowany w Polsce, nie by³aby mo¿liwa.

Warto jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e zgodnie z art. 39n ustawy z dnia 27 paŸdziernika
1994 roku o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, regulowa-
nie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z zaanga¿owania rzeczowego inwestycji drogowych na-
stêpuje w oparciu o roczny Plan finansowy Funduszu. Plan finansowy stanowi
podstawê do zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek oraz przeprowadzenia emisji obligacji.
Fundusz dzia³aj¹cy w ten sposób mo¿e optymalizowaæ przep³ywy finansowe i nie dopu-
szczaæ do nadp³ynnoœci œrodków w danym okresie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje opinii publicznej infor-
macje dotycz¹ce rozstrzygniêæ przetargowych na wybór wykonawców inwestycji drogo-
wych, realizowanych na sieci dróg krajowych. W latach 2009–2010 szereg przetargów
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na wybór wykonawców zosta³o rozstrzygniêtych nawet 30 procent poni¿ej ustalonych
kosztorysów GDDKiA. Informacje te zosta³y przekazane opinii publicznej.

GDDKiA informowa³a o zakresie wydatkowania œrodków w 2009 i 2010 roku oraz
o tym, i¿ realnie wykorzystywane s¹ œrodki na poziomie stawek proponowanych przez
wykonawców, a nie na poziomie kosztorysów – w systemie finansowo-ksiêgowym uj-
mowane s¹ wydatki zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji drogowych w odniesieniu do zaak-
ceptowanego planu finansowego jednostki.

Reasumuj¹c, uprzejmie informujê, ¿e nowy Program Budowy Dróg Krajowych na
lata 2011–2015, przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 25 stycznia br., zosta³ tak skon-
struowany, aby mo¿liwa by³a pe³na absorpcja rocznych limitów finansowych KFD
wyznaczonych dla lat 2011–2013 przy jednoczesnym uwzglêdnieniu inwestycji bê-
d¹cych w budowie, priorytetów rz¹du (autostrady i drogi ekspresowe) a tak¿e mo¿liwo-
œci wykorzystania œrodków unijnych dostêpnych w ramach perspektywy 2007–2013.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z ustaleniami dokonanymi podczas posiedzenia Komisji Praw

Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, które mia³o miejsce w dniu 4 stycznia
2011 r., za poœrednictwem przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji otrzyma³em pismo podpisane przez sekretarza stanu,
pana Tomasza Siemoniaka, znak DWRMNIE-0723-1/2011/MPC, w sprawie
zestawienia statystycznego dotycz¹cego prac Komisji Regulacyjnej do spraw
Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, Komisji Regulacyjnej
do spraw Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich, Komisji Regulacyjnej do spraw
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i Miêdzykoœcielnej Komisji Regula-
cyjnej.

Bardzo proszê Pana Ministra o doprowadzenie zestawieñ statystycznych
wszystkich komisji regulacyjnych do porównywalnego stanu, z uwzglêdnie-
niem jako materia³u wzorcowego notatki dotycz¹cej pracy Komisji do spraw
Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. W pozosta³ych informa-
cjach nie ma, miêdzy innymi, danych o liczbie i powierzchni przekazanych
nieruchomoœci oraz o ich charakterze, na przyk³ad, czy s¹ to lokale, budynki
itd.; nie ma tak¿e informacji o liczbie spraw, jakie pozosta³y do za³atwienia.

Proszê równie¿ o przedstawienie stanowiska odnoœnie do dalszego spo-
sobu i terminu za³atwienia spraw przez poszczególne komisje.

Pawe³ Klimowicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 7 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 10 marca 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-3415/11), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Paw-
³a Klimowicza podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 roku w spra-
wie zestawienia statystycznego dotycz¹cego poszczególnych komisji regulacyjnych,
w za³¹czeniu przedstawiam zestawienia statystyczne dotycz¹ce prac Komisji Regula-
cyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, Komisji Regula-
cyjnej do Spraw Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich, Miêdzykoœcielnej
Komisji Regulacyjnej – na dzieñ 15 marca 2011 roku.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Za³¹czniki

Komisja Regulacyjna
do Spraw Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego

Komisja Regulacyjna do spraw Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awne-
go dzia³a na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 1991 roku o stosunku Pañstwa do Polskie-
go Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 z póŸn. zm.).
Kwestiê procedury rozpatrywania wniosków reguluje szczegó³owo rozporz¹dzenie Mi-
nistra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 14 maja 1999 roku w sprawie
szczegó³owego trybu postêpowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefa-
licznego Koœcio³a Prawos³awnego (Dz. U. Nr 45, poz. 456 z póŸn. zm.) w znacz¹cym za-
kresie odwo³uj¹ce siê do Kodeksu postêpowania administracyjnego.

Ogó³em do Komisji wp³ynê³y 472 wnioski (w tym 9 wniosków zbiorczych z nieru-
chomoœciami po³o¿onymi w 275 miejscowoœciach).

Wszczêto 558 spraw.

219 postêpowañ zakoñczono ca³oœciow¹ ugod¹,
wydano 60 czêœciowych ugód,

3 postêpowania zakoñczono orzeczeniem o odszkodowaniu,
12 postêpowañ zakoñczono orzeczeniem o przeniesieniu

lub przekazaniu nieruchomoœci,
wydano 2 orzeczenia czêœciowe,

61 postêpowañ zakoñczono wydaniem orzeczenia o umorzeniu
postêpowania,

3 postêpowania zakoñczono wydaniem orzeczenia o oddaleniu
wniosku.

Na mocy ugód zawieranych przed Komisj¹ i orzeczeñ wydanych przez Komisjê, na
w³asnoœæ osób prawnych Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego przeka-
zano:

• nieruchomoœci niezabudowane o ³¹cznej powierzchni 4664,0031 ha,
• nieruchomoœci zabudowane o ³¹cznej powierzchni 21,2327 ha,
• lokale mieszkalne i u¿ytkowe o ³¹cznej powierzchni 1749,63 m2,
• 13 cmentarzy o ³¹cznej powierzchni 5,413 ha.

Ponadto na mocy orzeczeñ wydanych przez Komisjê Regulacyjn¹ do Spraw Polskie-
go Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, koœcielnym osobom prawnym przyzna-
no rekompensatê o ³¹cznej wysokoœci 631 604,00 z³.

Pozosta³o do rozpatrzenia 260 spraw (liczba ta mo¿e ulec zmianie ze wzglêdu na
mo¿liwoœæ wy³¹czenia/wszczêcia pojedynczych spraw z wniosków, które dotycz¹ kil-
kunastu lub kilkudziesiêciu miejscowoœci).
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Komisja Regulacyjna do Spraw Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej

Komisja Regulacyjna dzia³a na podstawie ustawy z dnia 13 maja 1994 roku o sto-
sunku Pañstwa do Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 73, poz. 323 z póŸn. zm.) oraz zgodnie z zarz¹dzeniem Ministra – Szefa Urzê-
du Rady Ministrów z dnia 12 paŸdziernika 1994 roku w sprawie szczegó³owego trybu
postêpowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w³asnoœci nieruchomoœci lub
ich czêœci (M.P. Nr 55, poz. 461 z póŸn. zm.).

Do Komisji Regulacyjnej wp³ynê³o 1200 wniosków o wszczêcie postêpowania regu-
lacyjnego w sprawach przywrócenia w³asnoœci nieruchomoœci oraz nieodp³atnego
przekazania w³asnoœci nieruchomoœci na rzecz osób prawnych Koœcio³a Ewangelicko-
-Augsburskiego w RP.

Postêpowania regulacyjne zakoñczono w nastêpuj¹cy sposób:
• zawarto 249 ugód,
• wydano 174 orzeczenia o przywróceniu w³asnoœci nieruchomoœci b¹dŸ przyznaniu

nieruchomoœci zamiennej,
• 503 sprawy zakoñczono umorzeniem postêpowania na zgodny wniosek uczestni-

ków postêpowania regulacyjnego lub oddaleniem wniosku regulacyjnego z powo-
du braku podstaw prawnych do jego rozpatrywania przed Komisj¹ Regulacyjn¹,

• w 8 sprawach nie uzgodniono orzeczenia, co pozwoli³o Wnioskodawcy i uczestni-
kom postêpowania regulacyjnego na skierowanie sprawy do s¹du.

Komisja Regulacyjna przywróci³a w³asnoœæ nieruchomoœci i nieodp³atnie przyzna³a
w³asnoœæ nieruchomoœci na rzecz osób prawnych Koœcio³a Ewangelicko-Augsbur-
skiego w RP 393 ha nieruchomoœci rolnych, leœnych i niezabudowanych oraz 43,7 ha
nieruchomoœci zabudowanych.

Ponadto, zgodnie z zawartymi ugodami na rzecz koœcielnych osób prawnych Ko-
œcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP, wyp³acono rekompensaty pieniê¿ne w wyso-
koœci ok. 1 400 000,00 z³otych.

Do rozpatrzenia przez Komisjê Regulacyjn¹ pozosta³o 261 wniosków, poniewa¿
5 wniosków zosta³o do³¹czonych do istniej¹cych, ze wzglêdu na to¿samoœæ roszczeñ.
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Komisja Regulacyjna do Spraw Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich

Komisja Regulacyjna do Spraw Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich dzia³a na podsta-
wie ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Pañstwa do gmin wyznaniowych ¿y-
dowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 251 z póŸn. zm.).

Do Komisji z³o¿ono 5504 wnioski.

Wszczêto 5504 postêpowania.

Odby³y siê 5542 rozprawy. W okresie od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 15 marca
2011 roku odby³y siê 4 posiedzenia bez udzia³u uczestników.

1985 postêpowañ zosta³o ca³kowicie lub czêœciowo zakoñczonych, z czego:
• 460 zakoñczono ugod¹,
• 369 zakoñczono orzeczeniem (ca³kowicie lub czêœciowo) uwzglêdniaj¹cym wnio-

sek,
• 745 zakoñczono wydaniem orzeczenia o umorzeniu postêpowania regulacyjnego,
• 361 zakoñczono orzeczeniem o oddaleniu, odrzuceniu wniosku,
• w 60 sprawach nie uzgodniono orzeczenia.

Zawieszono 21 postêpowañ regulacyjnych.

Ugody zawarte przed Komisj¹ Regulacyjn¹ przewiduj¹ dla Zwi¹zku Gmin Wyzna-
niowych ¯ydowskich i gmin wyznaniowych ¿ydowskich rekompensatê pieniê¿n¹ w wy-
sokoœci ogó³em 26.919.682 z³.

Ponadto przyznano wnioskodawcom (91 orzeczeñ, 7 ugód) odszkodowania w wyso-
koœci ogó³em 29.922.416,49 z³.
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Miêdzykoœcielna Komisja Regulacyjna

Miêdzykoœcielna Komisja Regulacyjna (MKR), która rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ
z dniem 1 wrzeœnia 2000 roku, rozpatruje obecnie roszczenia maj¹tkowe wobec Pañ-
stwa nastêpuj¹cych koœcio³ów:

• Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w RP
• Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w RP
• Koœcio³a Nowoapostolskiego
• Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego
• Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego
• Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP

Zakoñczono prace Komisji dotycz¹ce rewindykacji mienia z wniosków nastêpu-
j¹cych koœcio³ów:

• Towarzystwa Biblijnego w Polsce w 2005 roku,
• Koœcio³a Ewangelicznych Chrzeœcijan w 2002 roku,
• Koœcio³a Anglikañskiego w Polsce w 2007 roku,
• Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego w Polsce w 2008 roku.

Do Miêdzykoœcielnej Komisji Regulacyjnej wp³ynê³o ogó³em 170 spraw. Wed³ug
stanu na dzieñ 15 marca 2011 roku zakoñczono 70 spraw z terenu ca³ego kraju, w tym
w ramach:

Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej wp³ynê³o 12
spraw:

• 1 zakoñczono ugod¹ o przekazaniu nieruchomoœci zabudowanej o pow. 766 m2,
• 1 zakoñczono wydaniem orzeczenia umarzaj¹cego postêpowanie,
• 10 spraw jest w toku.

Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej wp³ynê³o 79 spraw:
• 5 zakoñczono wydaniem orzeczenia przekazuj¹cego na w³asnoœæ nieruchomoœci

(5 dzia³ek o ³¹cznej pow. 5198 m2)
• 12 zakoñczono wydaniem orzeczenia umarzaj¹cego postêpowanie
• 8 zakoñczono wydaniem orzeczenia oddalaj¹cego wniosek
• 1 zakoñczono ugod¹ o przekazaniu nieruchomoœci (1 lokal mieszkalny o pow.

86,3 m2)
• 53 sprawy s¹ w toku

Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego wp³ynê³o 30 spraw:
• w 11 sprawach nie uzgodniono stanowiska,
• 3 zakoñczono wydaniem orzeczenia przekazuj¹cego na w³asnoœæ nieruchomoœci

(3 dzia³ki o ³¹cznej pow. 3496 m2 oraz 11 lokali o ³¹cznej pow. 510,17 m2),
• 12 zakoñczono wydaniem orzeczenia umarzaj¹cego postêpowanie,
• 4 sprawy s¹ w toku.

Towarzystwa Biblijnego w Polsce wp³ynê³y 2 sprawy:
• w 1 sprawie nie uzgodniono stanowiska,
• 1 zakoñczono wydaniem orzeczenia umarzaj¹cego postêpowanie.

Koœcio³a Anglikañskiego w Polsce wp³ynê³y 2 sprawy:
• 1 zakoñczono ugod¹ o przekazaniu Koœcio³owi nieruchomoœci zamiennych
• (3 lokale o ³¹cznej pow. 302,1 m2 oraz ekwiwalent pieniê¿ny w kwocie 222.809,00 z³),
• 1 zakoñczono wydaniem orzeczenia umarzaj¹cego postêpowanie.
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Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej wp³ynê³y 3 sprawy:
• 1 zakoñczono wydaniem orzeczenia przyznaj¹cego odszkodowanie w kwocie

86.310,00 z³,
• 1 zakoñczono wydaniem orzeczenia umarzaj¹cego postêpowanie,
• 1 sprawa jest w toku.

Koœcio³a Ewangelicznych Chrzeœcijan wp³ynê³a 1 sprawa – zakoñczona wydaniem
orzeczenia umarzaj¹cego postêpowanie.

Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego w Rzeczypospolitej Polskiej wp³ynê³y 2 sprawy:
• 1 zakoñczona wydaniem orzeczenia przekazuj¹cego na w³asnoœæ nieruchomoœci

zabudowanej o pow. 767 m2,
• 1 sprawa zakoñczona wydaniem orzeczenia umarzaj¹cego postêpowanie.

Nowoapostolskiego Koœcio³a w Rzeczypospolitej Polskiej wp³ynê³y 22 sprawy:
• 1 sprawa zakoñczona wydaniem orzeczenia przekazuj¹cego na w³asnoœæ nieru-

chomoœci (dzia³ka o pow. 0,0746 ha),
• 1 sprawa zakoñczona wydaniem orzeczenia umarzaj¹cego postêpowanie,
• 20 spraw jest w toku.

Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej wp³ynê³o 17
spraw:

• 1 zakoñczona wydaniem orzeczenia przekazuj¹cego na w³asnoœæ nieruchomoœci
(dzia³ka o pow. 0,6464 ha),

• 4 zakoñczono wydaniem orzeczenia umarzaj¹cego postêpowanie,
• 2 czêœciowo zakoñczone wydaniem orzeczenia czêœciowego

(2 dzia³ki o ³¹cznej pow. 0,1824 ha oraz 1 dzia³ka o pow. 5314 m2),
• 1 zakoñczono czêœciowo nieuzgodnieniem stanowiska,
• 12 spraw jest w toku.
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Bior¹c pod uwagê obowi¹zuj¹ce obecnie uregulowania prawne w zakre-
sie egzekucji tytu³ów wykonawczych wystawionych przez urzêdy gmin na
nale¿noœci stanowi¹ce dochód jednostek samorz¹du terytorialnego nale¿y
wskazaæ, ¿e wspomniana egzekucja mo¿e przebiegaæ dwojako. Zgodnie
z art. 19 ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, ogólnym or-
ganem egzekucyjnym w takim przypadku jest naczelnik urzêdu skarbowego.
Niemniej jednak w okreœlonych przypadkach kompetencje organu egzekucyj-
nego sprawuje nie urz¹d skarbowy, lecz w³aœciwy organ gminy o statusie
miasta oraz gminy wchodz¹cej w sk³ad powiatu warszawskiego. Odrêbne
przepisy wskazuj¹ 47 jednostek samorz¹du terytorialnego, których organy
posiadaj¹ wspomniane uprawnienia egzekucyjne.

Jednak od pewnego czasu rozwa¿ana jest kwestia zasadnoœci ewentualne-
go rozszerzenia wykazu gmin uprawnionych do prowadzenia samodzielnej eg-
zekucji. Zwolennicy takiego rozwi¹zania podaj¹ za przyk³ad te gminy, w których
przypadku efektywnoœæ prowadzonych postêpowañ siêga nawet 90%. Minister-
stwo Finansów zauwa¿a jednak, ¿e tak dobre wyniki dotycz¹ zaledwie kilku
odosobnionych przypadków, a analiza uœrednionych danych pozwala postawiæ
tezê przemawiaj¹c¹ za pozostawieniem wskazanych kompetencji urzêdom
skarbowym. Uœredniona efektywnoœæ postêpowañ prowadzonych przez urzêdy
skarbowe w przedmiotowym zakresie w ostatnich latach (2007–2009) mieœci³a
siê bowiem w przedziale od 45% do 48%, podczas gdy w przypadku gmin
wskaŸnik ten osi¹gn¹³ wartoœæ od 28% do 31%.

Niemniej jednak ju¿ samo zabieganie przez niektóre gminy o przekazanie
im kompetencji egzekucyjnych jest wa¿nym sygna³em, który œwiadczy o tym,
¿e aktualny stopieñ efektywnoœci dzia³añ podejmowanych przez urzêdy
skarbowe jest niewystarczaj¹cy w ocenie strony samorz¹dowej. Wydaje siê
przy tym, ¿e istot¹ problemu nie jest kwestia przyznania uprawnieñ egzeku-
cyjnych wiêkszej liczbie gmin, lecz raczej koniecznoœæ podniesienia efektyw-
noœci egzekucji.

Najwy¿sza Izba Kontroli opublikowa³a w 2009 r. wyniki kontroli doty-
cz¹cej efektywnoœci egzekucji administracyjnej podatków i op³at, dla których
ustalania lub okreœlania i pobierania w³aœciwy jest organ gminy. Przedmioto-
wa kontrola objê³a miêdzy innymi dzia³ania urzêdów skarbowych w zakresie
egzekucji wskazanych nale¿noœci. Mimo ogólnej pozytywnej oceny dzia³alno-
œci skontrolowanych urzêdów skarbowych organ kontrolny zwróci³ uwagê na
pewne nieprawid³owoœci, na przyk³ad na wprowadzanie ze znacznym opóŸ-
nieniem do systemu informatycznego tytu³ów wykonawczych przekazanych
do egzekucji (60% skontrolowanych urzêdów) oraz przewlek³e prowadzenie
czynnoœci egzekucyjnych (93% skontrolowanych urzêdów). Nieprawid³owo-
œci te niew¹tpliwie maj¹ wp³yw na obni¿enie efektywnoœci prowadzonych po-
stêpowañ egzekucyjnych.

Maj¹c na uwadze przytoczone argumenty, zwracam siê do Pana Ministra
z wnioskiem o rozwa¿enie mo¿liwoœci zainicjowania dzia³añ maj¹cych na ce-
lu poprawê efektywnoœci egzekucji administracyjnej podatków i op³at lokal-
nych prowadzonej przez podleg³e Panu Ministrowi s³u¿by skarbowe.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 31 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przy piœmie z dnia 10 marca 2011 r. nr BPS/DSK-043-

-3416/11 oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Ryszarda Knosalê podczas 71. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r. w sprawie zainicjowania dzia³añ ma-
j¹cych na celu poprawê efektywnoœci egzekucji administracyjnej podatków i op³at
lokalnych prowadzonej przez podleg³e Ministrowi Finansów s³u¿by skarbowe, uprzej-
mie wyjaœniam, co nastêpuje.

Maj¹c na uwadze, i¿ skutecznoœæ egzekwowania obowi¹zków publicznych w drodze
przymusu administracyjnego jest jednym z elementów maj¹cych zasadniczy wp³yw na
kondycjê pañstwa w zakresie realizowanego przez nie w³adztwa publicznego, w Mini-
sterstwie Finansów podejmowane s¹ dzia³ania zarówno o charakterze legislacyjnym,
jak i pozalegislacyjnym maj¹ce na celu poprawê efektywnoœci egzekucji administracyj-
nej nale¿noœci pieniê¿nych (w tym podatków i op³at lokalnych). Przyk³adowo w 2009 r.
podjêto inicjatywê legislacyjn¹ w zakresie zmiany przepisów ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229,
poz. 1954, z póŸn. zm.), maj¹c¹ na celu poprawê jakoœci i skutecznoœci egzekucji admi-
nistracyjnej m.in. poprzez:

• poprawê efektywnoœci postêpowañ egzekucyjnych i zabezpieczaj¹cych w wyniku
likwidacji barier prawnych w sprawnym i skutecznym zabezpieczaniu nale¿noœci
bud¿etu pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego,

• usprawnienie i przyœpieszenie dochodzenia nale¿noœci pieniê¿nych z maj¹tku
wspólnego ma³¿onków,

• mo¿liwoœæ dochodzenia nale¿noœci od d³u¿ników rzeczowych, na których przenie-
sione zosta³o prawo w³asnoœci rzeczy lub prawo maj¹tkowe bêd¹ce przedmiotem
hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt za³o¿eñ do projektu ustawy
o zmianie ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji zosta³ przyjêty przez
Radê Ministrów dnia 2 listopada 2010 r. Na podstawie przyjêtych przez Radê Mini-
strów Za³o¿eñ do projektu ww. ustawy Rz¹dowe Centrum Legislacji opracowa³o w lu-
tym 2011 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji.

Ponadto w 2010 r. nast¹pi³a realizacja projektu elektronicznego pozyskiwania
przez urzêdy skarbowe tytu³ów wykonawczych od wybranych (najwiêkszych) wierzy-
cieli obcych, tj. urzêdów wojewódzkich i ZUS-u przy u¿yciu platformy ePUAP. Wdro-
¿enie tego projektu pozwoli³o na zautomatyzowanie rejestracji danych zawartych
w tytu³ach wykonawczych uzyskanych drog¹ elektroniczn¹ w podsystemie EGAPOL-
TAX (aplikacji obs³uguj¹cej komórki egzekucyjne w urzêdach skarbowych). Roz-
wi¹zanie to wp³ynie na poprawê wydajnoœci komórek egzekucyjnych urzêdów
skarbowych.

Dodatkowo, corocznie w „Zadaniach dla Dyrektorów Izb Skarbowych i Naczelników
Urzêdów Skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej pañstwa oraz wytycz-
nych do ich realizacji” ujmowane s¹ dzia³ania, które urzêdy skarbowe powinny podej-
mowaæ w celu poprawy i zwiêkszenia skutecznoœci egzekucji. W 2011 r. urzêdy skarbo-
we winny podj¹æ m.in. dzia³ania polegaj¹ce na bezzw³ocznym nadawaniu biegu tytu-
³om wykonawczym.
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Przedstawiaj¹c to pragnê zapewniæ, i¿ poprawa efektywnoœci egzekucji administra-
cyjnej nale¿noœci pieniê¿nych jest przedmiotem sta³ego zainteresowania Ministra Fi-
nansów.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W ostatnim czasie otrzymujê sygna³y o problemach zwi¹zanych z nali-
czaniem i pobieraniem przez starostów niektórych op³at z tytu³u czynnoœci
geodezyjnych i kartograficznych.

W art. 40 ust. 3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne ustanowiono generaln¹ zasadê zobowi¹zuj¹c¹ do pobierania o-
p³at za udostêpnianie informacji zgromadzonych miêdzy innymi w zbiorach
danych przestrzennych pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne-
go. Op³aty te zgodnie z ustaw¹ nale¿y pobieraæ równie¿ za udostêpnianie
standardowych opracowañ kartograficznych oraz za wykonywanie czynno-
œci zwi¹zanych z udostêpnianiem wspomnianych informacji, opracowañ
i materia³ów zgromadzonych w pañstwowym zasobie geodezyjnym i karto-
graficznym oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Szczegó³owa
wysokoœæ op³at okreœlona zosta³a w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokoœci op³at za czynnoœci geodezyjne
i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a tak¿e za wykonywanie wyry-
sów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Przedmiotowy akt wykonawczy nie odnosi siê jednak w sposób wyczer-
puj¹cy do wszystkich wystêpuj¹cych w praktyce przypadków korzystania
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Miêdzy innymi w rozporz¹dzeniu
tym nie uregulowano zasad naliczania i ustalania wysokoœci op³at, jakie na-
le¿y pobieraæ od geodetów, na przyk³ad za kartowanie lub sporz¹dzanie ko-
pii map geodezyjnych. Dlatego te¿ starostowie, chc¹c wype³niæ zapis
ustawowy zobowi¹zuj¹cy ich do naliczania op³at za korzystanie z zasobu,
samodzielnie (na przyk³ad w formie uchwa³y rady powiatu lub zarz¹dzenia
starosty) ustalaj¹ wysokoœæ op³at za czynnoœci niewymienione w rozpo-
rz¹dzeniu. Jednak w opinii wielu s¹dów op³aty te pobierane s¹ bezpodstaw-
nie, bowiem jedyn¹ podstaw¹ do ich naliczania i pobierania powinno byæ
rozporz¹dzenie wykonawcze. W konsekwencji coraz czêœciej dochodzi do
przypadków, kiedy moc¹ orzeczenia s¹du starostowie zobowi¹zani s¹ do
zwrotu pobranych op³at.

Oczywiœcie warto przy tej okazji rozstrzygn¹æ kwestiê, czy pominiêcie
niektórych czynnoœci w taryfikatorze przyjêtym na podstawie rozporz¹dze-
nia mo¿e œwiadczyæ o zamiarze wy³¹czenia tych czynnoœci z obowi¹zku nali-
czania za nie dodatkowych op³at. Jednak¿e w œwietle ogólnej zasady
wynikaj¹cej z przytoczonego na wstêpie art. 40 prawa geodezyjnego i karto-
graficznego, jak równie¿ przy wziêciu pod uwagê kosztów zwi¹zanych z pro-
wadzeniem i utrzymaniem pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego, w istocie uzasadnione wydaje siê raczej utrzymanie szerokiego stoso-
wania zasady odp³atnoœci w przedmiotowym zakresie.

Dlatego te¿ proszê Pana Ministra o podjêcie dzia³añ w celu rozwi¹zania
opisanego problemu.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Stanowisko
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 18 marca 2011 r.

Pani
Jolanta Orliñska
Prezes G³ównego Urzêdu
Geodezji I Kartografii
G³ówny Geodeta Kraju

Szanowana Pani Prezes!
W za³¹czeniu przekazujê, zgodnie z w³aœciwoœci¹ oœwiadczenie senatora Ryszarda

Knosali, z³o¿one podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r. oraz prze-
s³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu RP nr BPS/DSK-043-3417/11 z dnia 10 marca
2011 r. w sprawie naliczania i pobierania przez starostów niektórych op³at z tytu³u
czynnoœci geodezyjnych i kartograficznych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
G£ÓWNEGO GEODETY KRAJU

Warszawa, 28 marca 2011 r.

Pan
Ryszard Knosala
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
odnosz¹c siê do oœwiadczenia z³o¿onego na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 3 mar-

ca 2011 roku uprzejmie informujê, i¿ w G³ównym Urzêdzie Geodezji i Kartografii istnie-
je œwiadomoœæ mankamentów obecnego systemu prawnego dotycz¹cego op³at, które
powinny byæ pobierane za udostêpnianie zbiorów danych i materia³ów zgromadzonych
w pañstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Z tego wzglêdu prowadzone s¹
intensywne prace nad nowelizacj¹ ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne miêdzy
innymi w zakresie art. 40 ust. 3c tej ustawy. Zak³ada siê, ¿e projekt ustawy zostanie
skierowany do Sejmu na prze³omie czerwiec – lipiec 2011 r.

Z powa¿aniem

Jolanta Orliñska
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Przed kilkoma tygodniami obchodzony by³ Europejski Dzieñ Ochrony Da-
nych Osobowych. Wydarzenie to sta³o siê kolejn¹ okazj¹ do podniesienia po-
stulatów dotycz¹cych zrewidowania poprawnoœci implementacji do krajo-
wego porz¹dku prawnego przepisów dyrektywy nr 2006/24/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie zatrzymywa-
nia generowanych lub przetwarzanych danych w zwi¹zku ze œwiadczeniem
ogólnie dostêpnych us³ug ³¹cznoœci elektronicznej lub udostêpnianiem publicz-
nych sieci ³¹cznoœci (tak zwana dyrektywa retencyjna).

Eksperci w zakresie ochrony danych osobowych, w tym tak¿e Generalny
Inspektor Ochrony Danych osobowych, s¹ zgodni co do faktu, ¿e nale¿y pre-
cyzyjniej uregulowaæ zasady wykorzystywania danych retencyjnych, tak
aby ingerencja w sferê prywatnoœci by³a mo¿liwa jedynie w najbardziej uza-
sadnionych przypadkach. Obecnie w myœl art. 180a ustawy z dnia 16 lipca
2004 roku – Prawo telekomunikacyjne, dane te mog¹ byæ udostêpniane
„uprawnionym podmiotom, a tak¿e s¹dowi i prokuratorowi na zasadach
i w trybie okreœlonym w przepisach odrêbnych”. Cytowany przepis dopuszcza
zatem mo¿liwoœæ ingerencji w sferê prywatnoœci obywateli, de facto w ka¿-
dym przypadku, gdy uprawnione podmioty o takie dane wyst¹pi¹. Istnieje
zatem ryzyko, ¿e dostêp do danych retencyjnych nie bêdzie ograniczony jedy-
nie do przypadków zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i œcigania naj-
ciê¿szych przestêpstw (na przyk³ad w obszarze przestêpczoœci zorganizo-
wanej i terroryzmu). Upowszechnienie wykorzystania tego narzêdzia mo¿e
oznaczaæ przekroczenie ogólnie uznanej zasady, zgodnie z któr¹ wszelkie
ograniczenia praw do prywatnoœci musz¹ byæ proporcjonalne do swojego celu
oraz obiektywnie niezbêdne. Potwierdzeniem tego stanowiska zdaje siê byæ
brzmienie art. 4 wspomnianej dyrektywy, który stanowi, i¿ „pañstwa cz³on-
kowskie podejmuj¹ œrodki w celu zagwarantowania, ¿e dane zatrzymywane
w myœl niniejszej dyrektywy s¹ udostêpniane jedynie w³aœciwym organom
krajowym, w szczególnych przypadkach i zgodnie z krajowym ustawodaw-
stwem”.

W tym kontekœcie warto równie¿ nadmieniæ, ¿e w krajowym porz¹dku
prawnym (na mocy art. 180a ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy) przyjêto a¿ dwu-
dziestoczteromiesiêczny obowi¹zkowy okres retencji danych. Jest to zatem
maksymalny czas dopuszczony na podstawie art. 6 przytoczonej dyrektywy.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹
o rozwa¿enie mo¿liwoœci zmiany przepisów prawa telekomunikacyjnego
w opisanym zakresie w taki sposób, aby bez uszczerbku dla wymagañ za-
kreœlonych prawem wspólnotowym w lepszy sposób chroni³y prawo do pry-
watnoœci.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 23 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie nr BPS/DSK-043-3417/11 z dnia 10 marca 2011 r.

Pana Senatora Ryszarda Knosali w sprawie implementacji do krajowego porz¹dku praw-
nego przepisów dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych da-
nych w zwi¹zku ze œwiadczeniem ogólnie dostêpnych us³ug ³¹cznoœci elektronicznej lub
udostêpnianiem publicznych sieci ³¹cznoœci1, zwanej dalej „dyrektyw¹”, uprzejmie in-
formujê, ¿e zosta³a ona implementowana w drodze nowelizacji ustawy – Prawo teleko-
munikacyjne przyjêtej przez Senat na 30. posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. oraz
uchwalonej przez Sejm w dniu 24 kwietnia 2009 r.2

Kwestia pozyskiwania przez uprawnione podmioty danych telekomunikacyjnych
sta³a siê przedmiotem publicznej debaty w czasie obchodów Europejskiego Dnia
Ochrony Danych Osobowych w styczniu br. W wyniku analizy postulatów pojawia-
j¹cych siê podczas tej debaty, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom opinii publicznej,
Prezes Rady Ministrów powo³a³ w ramach Kolegium do Spraw S³u¿b Specjalnych ze-
spó³ roboczy, którego zadaniem jest wypracowanie stanowiska w sprawie zakresu
zmian legislacyjnych dotycz¹cych pozyskiwania przez uprawnione podmioty informa-
cji objêtych tajemnic¹ telekomunikacyjn¹ oraz przygotowanie propozycji tych zmian.
W sk³ad zespo³u wchodz¹ przedstawiciele cz³onków Kolegium oraz s³u¿b specjalnych,
a do udzia³u w jego pracach zostan¹ tak¿e zaproszeni przedstawiciele resortu spra-
wiedliwoœci, Prokuratury oraz innych s³u¿b uprawnionych do pozyskiwania danych te-
lekomunikacyjnych. Zespó³ przygotuje propozycje rozwi¹zañ dotycz¹cych zmian
w przepisach reguluj¹cych pracê poszczególnych s³u¿b i ewentualnie ustawy – Prawo
telekomunikacyjne, co umo¿liwi opracowanie odpowiedniego projektu i podjêcie ini-
cjatywy ustawodawczej w tym zakresie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Magdalena Gaj
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Z pocz¹tkiem roku wesz³y w ¿ycie przepisy ustawy z dnia 29 paŸdzierni-
ka 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych in-
nych ustaw. Akt ten przyniós³ istotne zmiany w zakresie zasad przeprowa-
dzania kontroli ruchu drogowego.

Jak wynika z nowego brzmienia art. 129b ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu
drogowym, pewnym obostrzeniom uleg³y zasady przeprowadzania przez
stra¿e gminne (miejskie) kontroli ruchu drogowego z u¿yciem przenoœnych al-
bo zainstalowanych w pojeŸdzie urz¹dzeñ rejestruj¹cych. Oprócz obowi¹zu-
j¹cych dotychczas wymogów dotycz¹cych uzgodnienia miejsca i czasu
kontroli z w³aœciwym komendantem Policji, wspomniana na wstêpie noweli-
zacja wprowadzi³a obowi¹zek oznakowania przez stra¿ników gminnych
miejsca prowadzonej kontroli. Jednoczeœnie ustawodawca zobowi¹za³ mini-
stra w³aœciwego do spraw transportu do wydania odpowiednich przepisów
wykonawczych okreœlaj¹cych „szczegó³owe warunki wykonywania przez
stra¿ników gminnych (miejskich) czynnoœci z zakresu kontroli ruchu drogo-
wego, o których mowa w art. 129b ust. 4, w tym obowi¹zku oznakowania
miejsc prowadzenia kontroli” (zgodnie z artyku³em 129h ust. 5 pkt 4 prawa
o ruchu drogowym).

Brak rozporz¹dzenia wykonawczego, w którym okreœlono by miêdzy in-
nymi sposób oznakowania miejsca prowadzonej kontroli, skutkuje wy³¹cze-
niem mo¿liwoœci prowadzenia przez stra¿e gminne legalnych dzia³añ w tym
zakresie.

Proszê zatem Pana Ministra o jak najszybsze podjêcie dzia³añ zmierza-
j¹cych do przyjêcia niezbêdnych przepisów wykonawczych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo Nr BPS/DSK-043-3417/11 z dnia 10 marca 2011 r. prze-

kazuj¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Ryszarda Knosalê podczas 71. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r., w sprawie przepisów wykonawczych do ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z póŸn. zm.), przedstawiam nastêpuj¹c¹ informacjê.

W dniu 31 grudnia 2010 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 29 paŸdziernika 2010 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 225, poz. 1466). Przepisy tej ustawy zmieni³y m.in. brzmienie ust. 4 w art. 129b
ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzaj¹c obowi¹zek oznakowania miejsc kon-
troli ruchu drogowego dokonywanych przez stra¿ników gminnych (miejskich) z u¿y-
ciem przenoœnych albo zainstalowanych w pojeŸdzie urz¹dzeñ rejestruj¹cych.
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Jednoczeœnie, przepisy rozporz¹dzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw We-
wnêtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygna³ów drogo-
wych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z póŸn. zm.) stanowi¹, i¿ znak D-51 „automatyczna
kontrola prêdkoœci” uprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prêdkoœæ jazdy
jest kontrolowana i rejestrowana przez urz¹dzenia dzia³aj¹ce samoczynnie.

Znak drogowy D-51 – zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeœnia 2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków zarz¹dzania ruchem na dro-
gach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz¹dzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) –
stanowi element organizacji ruchu na drodze, zatwierdzanej przez w³aœciwy organ za-
rz¹dzaj¹cy ruchem.

Wobec powy¿szego – w mojej opinii – stra¿nicy gminni (miejscy) mog¹ dokonywaæ
wymienionych wy¿ej czynnoœci z zakresu kontroli ruchu drogowego, zgodnie
z art. 129b ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, je¿eli miejsce takiej kontroli bêdzie
oznakowane znakiem D-51. Lokalizacja znaku musi byæ okreœlona w sta³ej organizacji
ruchu zatwierdzonej przez organ zarz¹dzaj¹cy ruchem na drodze (przedmiotowy znak
musi wiêc byæ na sta³e umieszczony na drodze) oraz zgodna z wymogami pkt 1.5. za-
³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegó³owych warunków technicznych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz
urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z póŸn. zm.).

Ponadto, uprzejmie informujê, i¿ obecnie resort – na podstawie upowa¿nienia za-
wartego w ustawie z dnia 29 paŸdziernika 2010 r. – prowadzi prace nad projektami roz-
porz¹dzeñ:

– Ministra Infrastruktury w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania
i dokonywania pomiarów przez urz¹dzenia rejestruj¹ce,

– Ministra Infrastruktury zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych
warunków technicznych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpie-
czeñstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Projektowane przepisy okreœl¹ m.in. warunki lokalizacji oraz sposób oznakowania
stacjonarnych urz¹dzeñ rejestruj¹cych oraz obudów na te urz¹dzenia sposób dokony-
wania pomiarów przez urz¹dzenia rejestruj¹ce, a tak¿e szczegó³owe warunki wykony-
wania przez stra¿ników gminnych (miejskich) czynnoœci z zakresu kontroli ruchu
drogowego, o których mowa w art. 129b ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym
obowi¹zku oznakowania miejsc prowadzenia kontroli. Ponadto okreœl¹ warunki tech-
niczne oraz zasady stosowania znaku drogowego D-51 „automatyczna kontrola
prêdkoœci”. Znak ten bêdzie mia³ zastosowanie równie¿ do oznakowania miejsc kontro-
li ruchu, dokonywanych przez stra¿ników gminnych (miejskich).

Projekty rozporz¹dzeñ zosta³y przekazane w dniu 29 marca 2011 r. do Pana Micha-
³a Boniego Ministra – cz³onka Rady Ministrów, celem zaopiniowania Oceny Skutków
Regulacji i zakresu konsultacji spo³ecznych. Kolejnym etapem dzia³añ legislacyjnych
bêdzie skierowanie projektów do uzgodnieñ miêdzyresortowych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Art. 276 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karne-
go w swoim aktualnym brzmieniu daje prokuratorowi mo¿liwoœæ zawieszenia
adwokata w prawie do wykonywania zawodu. W konsekwencji w procesie
karnym prokurator posiada znaczn¹ przewagê nad obroñc¹ oskar¿onego.

Zgodnie z wy¿ej powo³anym przepisem „tytu³em œrodka zapobiegawcze-
go mo¿na zawiesiæ oskar¿onego w czynnoœciach s³u¿bowych lub w wykony-
waniu zawodu albo nakazaæ powstrzymywanie siê od okreœlonej dzia³al-
noœci lub od prowadzenia okreœlonego rodzaju pojazdów”. Przedmiotowe
uprawnienia przys³uguj¹ prokuratorowi. Mo¿e on w okreœlonych okoliczno-
œciach u¿yæ ich w stosunku do swojego przeciwnika procesowego, co w mojej
ocenie jest sprzeczne z zasad¹ równoœci stron w postêpowaniu s¹dowym.
Omawiany œrodek zapobiegawczy mo¿e bowiem zostaæ wykorzystany jako
narzêdzie nacisku w stosunku do adwokata (na przyk³ad wspomniany ad-
wokat mo¿e zostaæ zawieszony za czynnoœci, które wykonuje jako obroñca).

Wyposa¿enie oskar¿yciela publicznego w mo¿liwoœæ zastosowania
przedmiotowej sankcji godzi tak¿e w zagwarantowane oskar¿onemu prawo
do obrony. Zgodnie z art. 6 procedury karnej „oskar¿onemu przys³uguje pra-
wo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obroñcy, o czym nale¿y
go pouczyæ”. Zawieszenie w czynnoœciach adwokata z pewnoœci¹ wp³ywa
negatywnie na sytuacjê jego klienta, w tym na ograniczenie jego praw wyni-
kaj¹cych z cytowanego wy¿ej przepisu.

Wydaje siê, i¿ pozostawienie w gestii prokuratora uprawnienia do zawie-
szenia w wykonywaniu czynnoœci zawodowych adwokata oskar¿onego
o przestêpstwo w zwi¹zku z dzia³aniem na rzecz mocodawcy, rodzi mo¿li-
woœæ nadu¿yæ ze strony oskar¿yciela publicznego. Nale¿a³oby zatem rozwa-
¿yæ zasadnoœæ przekazania wskazanych kompetencji w rêce bezstronnego
s¹du.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 kwietnia 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem pana senatora Ryszarda Knosali przekazanym pismem

z dnia 10 marca 2011 r., nr BPS/DSK-043-3418/11, w sprawie stosowania w postêpo-
waniu przygotowawczym œrodka zapobiegawczego okreœlonego w art. 276 Kodeksu po-
stêpowania karnego wobec adwokata, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z póŸn. zm.) problematykê œrodków zapobiegawczych reguluje w art. 249–277.

Zgodnie z art. 276 k.p.k. tytu³em œrodka zapobiegawczego mo¿na zawiesiæ oskar¿o-
nego w czynnoœciach s³u¿bowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazaæ powstrzy-
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manie siê od okreœlonej dzia³alnoœci lub od prowadzenia okreœlonego rodzaju
pojazdów.

Nale¿y podnieœæ, ¿e stosowanie œrodków zapobiegawczych wobec oskar¿onego (po-
dejrzanego), a wiêc wobec osoby, której postawiono zarzut pope³nienia przestêpstwa,
mo¿liwe jest tylko wówczas, gdy zebrane dowody wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñ-
stwo pope³nienia przez ni¹ przestêpstwa (art. 249 § 1 k.p.k.).

Ponadto warunkiem orzeczenia tego œrodka jest to, by zawód, w którego wykony-
waniu podejrzany ma byæ zawieszony, mia³ zwi¹zek z zarzucanym mu przestêpstwem
(por. R.A. Stefañski: Œrodki zapobiegawcze w nowym Kodeksie postêpowania karnego,
Warszawa 1998 r. s.168). Z powy¿szego wynika, ¿e zastosowanie w stosunku do podej-
rzanego bêd¹cego adwokatem œrodka zapobiegawczego w tej postaci bêdzie mia³ miej-
sce tylko wówczas, gdy zostanie mu przedstawiony zarzut pope³nienia przestêpstwa
bezpoœrednio zwi¹zanego z wykonywaniem przez niego zawodu.

Z tego w³aœnie wzglêdu wydaje siê, ¿e ten œrodek zapobiegawczy ma równie¿ poza-
procesowy charakter i ma zapobiegaæ ponownemu pope³nieniu przez oskar¿onego ta-
kiego samego przestêpstwa.

Te restrykcyjne przes³anki zastosowania przedmiotowego œrodka zapobiegawczego
podlegaj¹ w toku postêpowania przygotowawczego kontroli s¹dowej zgodnie z art. 252
§ 2 k.p.k. Na postanowienie prokuratora o zastosowaniu œrodka zapobiegawczego
z art. 276 k.p.k. przys³uguje za¿alenie do s¹du, który ma obowi¹zek rozpoznaæ za¿ale-
nie niezw³ocznie, badaj¹c zasadnoœæ, celowoœæ i niezbêdnoœæ stosowania œrodka.

Wyklucza to zatem mo¿liwoœæ dowolnego pos³ugiwania siê przez prokuratora tym
instrumentem procesowym. Wyj¹tek dotycz¹cy wy³¹cznej kompetencji s¹du do stoso-
wania œrodka zapobiegawczego zosta³ uczyniony jedynie do tymczasowego aresztowa-
nia (art. 250 § 2 k.p.k.), co ³¹czy siê z jednoznacznym wymogiem przewidzianym przez
art. 41 ust. 3 Konstytucji, w odniesieniu do pozbawienia cz³owieka wolnoœci.

W tej sytuacji nie wydaje siê uzasadniony podnoszony w oœwiadczeniu postulat
rozszerzenia kognicji s¹du w tym zakresie, zw³aszcza ¿e ka¿dy œrodek zapobiegawczy,
nie tylko zawieszenie w czynnoœciach zawodowych, ³¹czy siê ze swej istoty z ogranicze-
niem okreœlonych praw i wolnoœci jednostki. Brak jest równie¿ podstaw do wprowadze-
nia zmian w zakresie w³aœciwoœci s¹du, gdy¿ z nieprawid³owej praktyki stosowania
prawa nie mo¿na wyci¹gaæ wniosku o merytorycznej wadliwoœci samej regulacji.

Nie wydaje siê równie¿ s³uszne stwierdzenie, ¿e adwokat przeciwko któremu toczy
siê postêpowanie karne jest „przeciwnikiem procesowym” prokuratora. To potoczne
okreœlenie mo¿na odnieœæ tylko do realiów kontradyktoryjnego sporu s¹dowego, w któ-
rym prokurator pe³ni funkcjê oskar¿ycielsk¹, a adwokat prowadzi obronê oskar¿onego
przeciwko wysuniêtym w stosunku do tego ostatniego zarzutom. Nie jest przecie¿ mo¿-
liwe zastosowanie przez prokuratora (jak równie¿ i przez inny organ) w stosunku do
obroñcy w takim procesie jakiegokolwiek œrodka zapobiegawczego.

Postanowienie o zawieszeniu w czynnoœciach s³u¿bowych lub w wykonywaniu za-
wodu powinno zostaæ przekazane stosownym organom (np. organom samorz¹du za-
wodowego) i wyraŸnie wskazywaæ zawód lub stanowisko, którego zawieszenie dotyczy.
Niezale¿nie od tego w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 256 k.p.k., organ stosu-
j¹cy œrodek mo¿e kontrolowaæ stosowanie siê oskar¿onego do owych zakazów.

Ponadto, w takich sytuacjach mo¿e byæ stosowane tymczasowe zawieszenie adwo-
kata w czynnoœciach zawodowych na podstawie art. 95j ust. 1 ustawy z dnia 26 maja
1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188, z póŸn. zm.). Zgodnie
z tym przepisem „Adwokat lub aplikant adwokacki, przeciwko któremu toczy siê postê-
powanie dyscyplinarne lub karne, mo¿e byæ tymczasowo zawieszony w czynnoœciach
zawodowych przez s¹d dyscyplinarny w szczególnie uzasadnionych okolicznoœciach
sprawy. Postanowienie o tym zawieszeniu wydaje s¹d dyscyplinarny z urzêdu b¹dŸ na
wniosek stron”.

Przedstawiona powy¿ej procedura wyklucza zatem arbitralnoœæ decyzji prokurato-
ra i nadu¿ywanie przez niego œrodka przewidzianego art. 276 k.p.k. w celu wyelimino-
wania przeciwnika procesowego, gwarantuj¹c jednoczeœnie przestrzeganie art. 6
Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci.
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Prokuratura jest organem ochrony prawnej i do jej zadañ nale¿y strze¿enie prawo-
rz¹dnoœci, a w postêpowaniu karnym prokurator jest zobligowany do przestrzegania
zasady obiektywizmu, co przejawia siê m.in. w uprawnieniach do odst¹pienia od
oskar¿enia czy wniesienia œrodka odwo³awczego na korzyœæ oskar¿onego.

Maj¹c na uwadze powy¿sze argumenty nale¿y uznaæ, ¿e zawarty w oœwiadczeniu
pana senatora Ryszarda Knosali postulat stworzenia warunków do zachowania bez-
stronnoœci organów przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu w czynnoœciach s³u¿bo-
wych jest spe³niony, i nie wymaga podejmowania dzia³añ legislacyjnych w tym
zakresie.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki
oraz senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zwracamy siê z proœb¹ o udzielenie kilku odpowiedzi na pytania zwi¹za-

ne ze zmianami w prawie oœwiatowym, dotycz¹cymi oceny jakoœci edukacji.
Chcielibyœmy nadmieniæ, ¿e za popraw¹ jakoœci kszta³cenia w polskich szko-
³ach opowiada siê wielu nauczycieli, rodziców, œrodowiska oœwiatowe,
w tym i my osobiœcie. Niemniej jednak jest kilka w¹tpliwoœci, które chcielibyœ-
my wyjaœniæ i przekazaæ zainteresowanym.

Szanowna Pani Minister, w omawianym projekcie ustawy ustala siê licz-
bê etatów inspektorów dla poszczególnych rejonowych oœrodków jakoœci
edukacji, z uwzglêdnieniem liczby szkó³ objêtych nadzorem. Kwestia ta nie
budzi w¹tpliwoœci.

Nie znajduje jednak uzasadnienia uzale¿nienie od tego kryterium liczby
rejonowych oddzia³ów tworzonych na terenie danego regionu, z jednoczes-
nym pominiêciem obszaru obejmowanego nadzorem. W efekcie inspektorzy
z niektórych oœrodków (woj. podlaskie, woj. warmiñsko-mazurskie) bêd¹
spêdzali w podró¿y kilka godzin dziennie, pokonuj¹c odleg³oœci kilkakrotnie
d³u¿sze ni¿ pokonywane przez pracowników rejonowych oœrodków tworzo-
nych na przyk³ad na Œl¹sku czy w Ma³opolsce. Kolejna kwestia budz¹c¹ w¹t-
pliwoœci to zapisy zawarte w uzasadnieniu ustawy, akcentuj¹ce „terenow¹”
formê pracy inspektorów do spraw jakoœci edukacji i wynikaj¹ce z tego ewen-
tualne konsekwencje organizacyjne. Okreœlone w rozporz¹dzeniu terminy,
a tak¿e praktyczne spostrze¿enia po pierwszym roku funkcjonowania nowe-
go nadzoru, wskazuj¹ jednak na koniecznoœæ wykonywania w proporcjonal-
nie d³u¿szym czasie wielu czynnoœci zwi¹zanych z ewaluacj¹ po zakoñcze-
niu pracy w szkole lub placówce, w zwi¹zku z czym istnieje potrzeba zapew-
nienia w³aœciwych warunków do pracy biurowej. Ponadto praca w terenie
wymaga zapewnienia pracownikowi dojazdu do szko³y (placówki). Dojazd
do ma³ych miejscowoœci œrodkami komunikacji publicznej bardzo czêsto jest
niemo¿liwy lub utrudniony. Brakuje te¿ samochodów s³u¿bowych. To powo-
duje koniecznoœæ czêstego korzystania z prywatnych œrodków transportu
i ponoszenia czêœci kosztów z tym zwi¹zanych przez pracownika oraz pracê
po godzinach, a czas podró¿y s³u¿bowej nie jest wliczany do czasu pracy.

Kolejn¹ kwesti¹ s¹ warunki p³acowe. Obecnie wizytator zarabia mniej
ni¿ nauczyciel dyplomowany zatrudniony w szkole wiejskiej. Ale wymagania
stawiane wizytatorom do spraw ewaluacji s¹ bardzo wysokie – musz¹ oni
byæ ekspertami z zakresu wszystkich obszarów pracy ró¿nych szkó³ i placó-
wek opisanych w wymaganiach.

Zasadne wydaje siê pytanie, czy w zwi¹zku z tym – wobec jednoczesne-
go odebrania statusu pracowników s³u¿by cywilnej i uchylenia zapisów Kar-
ty Nauczyciela (art. 17 ust. 2) umo¿liwiaj¹cych skorzystanie z urlopu na czas
pracy w tworzonych jednostkach nadzoru – nie nast¹pi odp³yw osób przygo-
towanych do realizacji nowych zadañ, w tym ewaluacji.

Powa¿ne w¹tpliwoœci budzi art. 19 ust. 2 dotycz¹cy wniosku o odwo³a-
nie dyrektora szko³y w sytuacji opisanej w projekcie ustawy z dnia […]
2011 r. o systemie oceniania jakoœci edukacji. Oto on: „Art. 19 ust. 2. Je¿eli
w wyniku kolejnej ewaluacji stwierdzono brak poprawy poziomu spe³niania
przez szko³ê lub placówkê wymagañ w obszarze, w którym poprzednio
ustalono najni¿szy poziom spe³niania wymagañ, albo stwierdzono znaczny
spadek poziomu spe³niania wymagañ w badanych obszarach dzia³alnoœci
szko³y lub placówki, dyrektor regionalnego oœrodka jakoœci edukacji,
a w stosunku do szkó³ i placówek, nad którymi nadzór pedagogiczny spra-
wuje minister w³aœciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go – ten minister: 1) w przypadku szko³y lub placówki publicznej –
wystêpuje do organu prowadz¹cego szko³ê lub placówkê z wnioskiem o od-
wo³anie dyrektora szko³y lub placówki z koñcem albo w czasie roku szkolne-
go bez wypowiedzenia; wniosek z³o¿ony w tej sprawie przez dyrektora
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regionalnego oœrodka jakoœci edukacji lub ministra jest wi¹¿¹cy dla organu
prowadz¹cego szko³ê lub placówkê”.

Jak interpretowaæ powy¿sze zapisy w stosunku do dyrektora powo³anego
od 1 wrzeœnia danego roku, w którego szkole przeprowadzono w pierwszych
dniach roku ponown¹ ewaluacjê i stwierdzono brak poprawy poziomu spe³nia-
nia wymagañ? Czy tu wymieniony wniosek znajduje zastosowanie?

Sprawa terminów realizacji ca³oœciowej ewaluacji zewnêtrznej wed³ug
aktualnie obowi¹zuj¹cych procedur.

W rozporz¹dzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 7 paŸdziernika
2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego znajdujemy nastêpuj¹ce zapisy.

„§ 8.7. Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynnoœci zwi¹zanych
z ewaluacj¹ zewnêtrzn¹ nie mo¿e zak³ócaæ pracy szko³y lub placówki. Ewa-
luacja nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 5 dni roboczych w ci¹gu kolejnych dwóch
tygodni.

§ 9.1. W terminie 7 dni od dnia zakoñczenia ewaluacji zewnêtrznej zespó³
lub osoba, którzy przeprowadzili ewaluacjê, przedstawiaj¹ wyniki i wnioski
z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej.

2. W terminie 7 dni od zebrania, o którym mowa w ust. 1, zespó³ lub oso-
ba, którzy przeprowadzili ewaluacjê, sporz¹dzaj¹ raport z przeprowadzonej
ewaluacji zawieraj¹cy: 1) wyniki ewaluacji; 2) okreœlenie poziomu spe³niania
wymagañ, o których mowa w § 7 ust. 3; 3) wnioski z ewaluacji.

3. Raport, o którym mowa w ust. 2, organ sprawuj¹cy nadzór pedagogicz-
ny, a w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 – kurator oœwiaty, przekazuje
dyrektorowi szko³y lub placówki oraz organowi prowadz¹cemu szko³ê lub
placówkê”.

Z powy¿szego wynika, ¿e pierwszy etap, o którym mowa w § 8 ust. 7,
czyli 5 dni w ci¹gu kolejnych dwóch tygodni, to czynnoœci wykonywane
w szkole lub placówce poœwiêcone na zbieranie danych, stanowi¹ce tylko
czêœæ prac zwi¹zanych z ewaluacj¹. Dopiero w etapie drugim (okreœlonym
w § 9 ust. 1 – 7 dni) ma miejsce analiza uzyskanych informacji i ustalanie po-
ziomu spe³nienia wymagañ. Etap trzeci (zgodnie z § 9 ust. 2) to kolejne 7 dni
przeznaczone na przygotowanie raportu przez osobê lub zespó³, którzy ewa-
luacjê przeprowadzali.

Praktyka dowodzi, ¿e okreœlone w rozporz¹dzeniu ramy czasowe nie po-
zwalaj¹ na rzetelne przeprowadzenie ewaluacji ca³oœciowej.

Rodzi siê w zwi¹zku z tym pytanie, jak interpretowaæ poni¿szy zapis za-
warty w projekcie ustawy z dnia […] 2011 r. o systemie oceniania jakoœci
edukacji: „Art. 18.1. Dyrektor regionalnego oœrodka jakoœci edukacji,
a w przypadku szkó³ i placówek, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuj¹
ministrowie – w³aœciwy minister – przekazuj¹ dyrektorowi szko³y lub placów-
ki oraz organowi prowadz¹cemu szko³ê lub placówkê: 1) w terminie 14 dni od
dnia zakoñczenia ewaluacji w szkole lub placówce – raport z ewaluacji”.

Je¿eli zakoñczenie ewaluacji w szkole jest rozumiane jako zakoñczenie
czynnoœci, o których mowa w § 8 ust. 7 cytowanego rozporz¹dzenia o nadzo-
rze pedagogicznym, wówczas termin sporz¹dzenia raportu z ewaluacji bêdzie
to¿samy z terminem, który dotyczy przekazania raportu dyrektorowi szko³y
przez dyrektora ROJE. W zwi¹zku z powy¿szym czas przeznaczony na przy-
gotowanie raportu z ewaluacji (okreœlony w art. 9. ust. 2 rozporz¹dzenia) by³by
jeszcze skrócony ze wzglêdu na czynnoœci zwi¹zane z jego przekazaniem
przez pracuj¹cych inspektorów zwierzchnikom do akceptacji i podpisu (nieza-
le¿nie od wykorzystywania stworzonych narzêdzi elektronicznych).

Kluczowe wydaje siê precyzyjne operowanie w aktach prawnych termi-
nem „ewaluacja” w znaczeniu formy nadzoru, ca³okszta³tu pewnych prac ba-
dawczych b¹dŸ jedynie jako czynnoœci zwi¹zanej z pobytem w szkole
i zbieraniem danych.

Proszê zatem Pani¹ Minister o udzielenie nam odpowiedzi b¹dŸ rozwia-
nie naszych w¹tpliwoœci.

Z powa¿aniem
Marek Konopka
Piotr Gruszczyñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.03.30

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Panów Senatorów: Marka Konopki i Piotra Grusz-

czyñskiego (BPS/DSK-043-3419/11) w sprawie projektu ustawy o systemie oceniania
jakoœci edukacji, uprzejmie informujê.

W dniu 23 grudnia 2010 r. skierowany zosta³ do uzgodnieñ miêdzyresortowych
i konsultacji spo³ecznych projekt ustawy o systemie oceniania jakoœci edukacji.

W wyniku zg³oszonych w toku konsultacji spo³ecznych uwag, prowadzone by³y dal-
sze prace koncepcyjne nad zaplanowaniem optymalnej struktury organizacyjnej no-
wego systemu, uwzglêdniaj¹cej uwagi i propozycje resortów i partnerów spo³ecznych.

Proponowane rozwi¹zania zosta³y zawarte w przekazanym 9 marca 2011 r. do u-
zgodnieñ miêdzyresortowych i konsultacji z partnerami spo³ecznymi i zwi¹zkami zawo-
dowymi projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz zmianie niektó-
rych innych ustaw, a nie jak projektowano pierwotnie w osobnej ustawie o systemie
oceniania jakoœci edukacji. Dziêki temu w jednej ustawie zosta³y opisane m.in. zaró-
wno nowy system oceniania jakoœci pracy szkó³ i placówek oraz nowy system ich wspo-
magania.

W zwi¹zku z problemem dotycz¹cym liczby rejonowych oddzia³ów tworzonych na
terenie danego regionu uprzejmie informujê, ¿e w projekcie ustawy o systemie jakoœci
edukacji nie wskazywano, ile komórek organizacyjnych nadzorowanych przez regio-
nalne oœrodki jakoœci edukacji ma siê znajdowaæ na terenie ka¿dego regionu (w uzasad-
nieniu okreœlono tylko, ¿e bêdzie ich oko³o 30 w ca³ej Polsce). W projekcie ustawy
o zmianie ustawy o systemie oœwiaty przewidziano utworzenie 16 regionalnych oœrod-
ków jakoœci edukacji, z których ka¿dy obejmie dzia³aniem obszar województwa i umo¿li-
wiono Naczelnemu Inspektorowi Jakoœci Edukacji tworzenie, w celu usprawnienia
wykonywania zadañ, zamiejscowych jednostek regionalnych oœrodków jakoœci edukacji.

Najistotniejsz¹ czêœci¹ dzia³añ nadzoru pedagogicznego jest praca inspektora jako-
œci edukacji w szkole lub placówce. St¹d w uzasadnieniu do projektów ustaw zawarto
informacjê o – odmiennym od pracy obecnych wizytatorów kuratoriów oœwiaty – cha-
rakterze pracy inspektora jakoœci edukacji. Inspektor jakoœci edukacji bêdzie:

– wykonywa³ swoj¹ pracê przede wszystkim w nadzorowanej szkole lub placówce
(podobnie, jak czyni¹ pracownicy innych s³u¿b kontrolnych w Polsce, np. Najwy¿-
szej Izby Kontroli, Pañstwowej Inspekcji Pracy, Sanepid-u itp.),

– mia³ mo¿liwoœæ analizowania zgromadzonego materia³u dowodowego, a tak¿e pi-
sania protoko³u lub raportu z przeprowadzonych czynnoœci w nadzorowanej szko-
le lub placówce lub w innym wybranym przez siebie miejscu.

Oznacza to, ¿e nie ma koniecznoœci codziennej obecnoœci inspektora jakoœci edu-
kacji w zatrudniaj¹cym go urzêdzie. Odleg³oœæ miejsca zamieszkania inspektora od
nadzorowanej szko³y lub placówki jest zawsze mniejsza ni¿ odleg³oœæ miejsca zamiesz-
kania inspektora od siedziby organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny i nastêpnie od
nadzorowanej szko³y lub placówki. Przy tym równie¿ obecnie funkcjonuj¹ szko³y i pla-
cówki w odleg³ych i trudno dostêpnych miejscach i s¹ one objête nadzorem pedagogicz-
nym kuratorów oœwiaty, których obowi¹zkiem jest umo¿liwienie wizytatorom dojaz-
dów tak¿e i do tych miejsc. Obowi¹zek ten, zgodnie z projektem ustawy o zmianie usta-
wy o systemie oœwiaty, bêdzie nale¿a³ do regionalnego inspektora jakoœci edukacji.

Kwestie zwi¹zane z wnioskowaniem organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny
o odwo³anie dyrektora ze stanowiska na skutek ustalenia w wyniku kolejnej ewaluacji
braku poprawy poziomu spe³niania wymagañ zosta³y opisane w projekcie ustawy
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o zmianie ustawy o systemie oœwiaty nieco inaczej ni¿ w projekcie ustawy o systemie
jakoœci edukacji, jednak¿e nie uwzglêdniaj¹ wskazanej przez Panów Senatorów sytua-
cji, w której kolejna ewaluacja bêdzie przeprowadzana u nowo powo³anego dyrektora.
Podobnie jest z kwestionowan¹ problematyk¹ dotycz¹c¹ procedury przeprowadzania
ewaluacji w szko³ach i placówkach (zw³aszcza terminów opracowywania raportu
z ewaluacji).

Projekt ustawy przewiduje utworzenie Krajowego Oœrodka Jakoœci Edukacji oraz
regionalnych oœrodków jakoœci edukacji.

Przepisy art. 35 ust. 2 i art. 37 ust. 2 powo³anego projektu ustawy zak³adaj¹, i¿
z dniem 1 wrzeœnia 2012 r. pracownikami:

1) Krajowego Oœrodka Jakoœci Edukacji – stan¹ siê dotychczasowi pracownicy Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej, pracownicy Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej
zatrudnieni przy wykonywaniu zadañ zwi¹zanych z przygotowywaniem materia-
³ów egzaminacyjnych, pracownicy Kuratorium Oœwiaty w Warszawie wykonuj¹cy
dot¹d zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz pracownicy Krajowego
Oœrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zatrudniani przy wykony-
waniu zadañ zwi¹zanych ze wspó³prac¹ z CKE;

2) regionalnych oœrodków jakoœci edukacji – stan¹ siê dotychczasowi pracownicy
okrêgowych komisji egzaminacyjnych oraz pracownicy kuratoriów oœwiaty wyko-
nuj¹cy zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego.

W art. 40 projektowanej ustawy okreœlono, i¿ pracowników kuratoriów oœwiaty,
którzy do 31 sierpnia 2012 r. byli zatrudnieni na stanowiskach wymagaj¹cych kwalifi-
kacji pedagogicznych, z dniem 1 wrzeœnia 2012 r. zatrudnia siê w regionalnych oœrod-
kach jakoœci edukacji na stanowiskach inspektorów jakoœci edukacji. W projekcie ww.
ustawy okreœlono jednoczeœnie status pracowników Krajowego Oœrodka Jakoœci Edu-
kacji oraz regionalnych oœrodków jakoœci edukacji.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ w œwietle projektowanych rozwi¹zañ, nauczyciele, którzy
przejd¹ do pracy w Krajowym Oœrodku Jakoœci Edukacji oraz regionalnych oœrodkach
jakoœci edukacji bêd¹ w okreœlonym zakresie podlegali przepisom ustawy – Karta Nau-
czyciela oraz korzystali z niektórych uprawnieñ przewidzianych t¹ ustaw¹. W tym celu
projektuje siê zmianê art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela, poprzez dodanie
w zakresie podmiotowym tej ustawy nauczycieli zatrudnionych w ww. jednostkach.
Jednoczeœnie w art. 91a ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela okreœlono uprawnienia
osób zatrudnionych na stanowiskach wymagaj¹cych kwalifikacji pedagogicznych
w nowo utworzonych jednostkach. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym za-
trudnionym w Krajowym Oœrodku Jakoœci Edukacji i regionalnych oœrodkach jakoœci
edukacji na stanowiskach wymagaj¹cych kwalifikacji pedagogicznych bêd¹ przys³ugi-
wa³y uprawnienia wynikaj¹ce z art. 9a–9i, art. 51, art. 58–60, art. 63, art. 86, art. 88
i art. 90. Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ dotychczas w takim w³aœnie zakresie, poza jedynie
art. 63, stosuje siê przepisy ustawy – Karta Nauczyciela do nauczycieli mianowanych
i dyplomowanych zatrudnionych w urzêdach organów administracji rz¹dowej i kurato-
riach oœwiaty.

W przepisach ustawy – Karta Nauczyciela dotycz¹cych udzielania urlopu bezp³at-
nego w zwi¹zku z zajmowanym stanowiskiem lub pe³nion¹ funkcj¹ równie¿ uwzglêd-
niono nauczycieli Krajowego Oœrodka Jakoœci Edukacji oraz regionalnych oœrodków
jakoœci edukacji. W œwietle projektowanego brzmienia art. 17 ust. 2 ustawy – Karta Na-
uczyciela nauczyciele mianowani lub dyplomowani przechodz¹cy do pracy m.in.
w Krajowym Oœrodku Jakoœci Edukacji oraz regionalnych oœrodkach jakoœci edukacji,
na stanowiska wymagaj¹ce kwalifikacji pedagogicznych, bêd¹ mogli otrzymaæ urlop
bezp³atny na czas zajmowania tych stanowisk.

Jednoczeœnie w przepisach przejœciowych do projektu ustawy o zmianie ustawy
o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (art. 59) zagwarantowano,
i¿ nauczyciele korzystaj¹cy do dnia 31 sierpnia 2012 r. z urlopu bezp³atnego udzielo-
nego na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, którzy przeszli do pracy
w Krajowym Oœrodku Jakoœci Edukacji oraz regionalnych oœrodkach jakoœci edukacji,
zachowuj¹ prawo do tego urlopu do koñca okresu, na który zosta³ on udzielony.
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W œwietle tego nale¿y podkreœliæ, i¿ przepisy projektowanej ustawy gwarantuj¹ na-
uczycielom zatrudnionym w Krajowym Oœrodku Jakoœci Edukacji oraz regionalnych
oœrodkach jakoœci edukacji wiêkszoœæ uprawnieñ przys³uguj¹cych im dotychczas na
podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.

Kwestie dotycz¹ce wynagradzania pracowników ww. jednostek zosta³y natomiast
uregulowane w art. 78 projektowanej ustawy. Wynagrodzenie pracowników Krajowego
Oœrodka Jakoœci Edukacji oraz regionalnych oœrodków jakoœci edukacji bêdzie sk³a-
da³o siê z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wielolet-
ni¹ pracê. Pracownikom tym bêd¹ ponadto przys³ugiwa³y nagrody jubileuszowe,
nagrody z zak³adowego funduszu nagród oraz odprawy z tytu³u rozwi¹zania stosunku
pracy w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê lub rentê z tytu³u niezdolnoœci do pracy.
Jednoczeœnie minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania zosta³ upowa¿niony
do okreœlenia, w drodze rozporz¹dzenia, wykazu stanowisk pracy i wymagañ kwalifika-
cyjnych do ich zajmowania dla pracowników zatrudnionych m.in. w Krajowym Oœrod-
ku Jakoœci Edukacji oraz regionalnych oœrodkach jakoœci edukacji, a tak¿e wysokoœci
stawek wynagrodzenia zasadniczego, wykazu stanowisk uprawniaj¹cych pracowni-
ków do dodatku funkcyjnego i wysokoœci tego dodatku, oraz szczegó³owych warunków
przyznawania nagród jubileuszowych i odpraw, z uwzglêdnieniem w szczególnoœci wy-
kszta³cenia i sta¿u pracy pracowników oraz charakteru pracy wykonywanej na danym
stanowisku.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ Krajowy Oœrodek Jakoœci Edukacji oraz regionalne oœrodki ja-
koœci edukacji bêd¹ pañstwowymi jednostkami bud¿etowymi. Pracownicy tych jedno-
stek nie bêd¹ cz³onkami korpusu s³u¿by cywilnej, a zatem ich wynagrodzenie nie mo¿e
byæ regulowane przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o s³u¿bie cywilnej
(Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z póŸn. zm.). Nie wszystkim jednak nauczycielom, którzy
stan¹ siê pracownikami Krajowego Oœrodka Jakoœci Edukacji lub regionalnych oœrod-
ków jakoœci edukacji, przys³uguje obecnie wynagrodzenie okreœlone dla cz³onków kor-
pusu s³u¿by cywilnej. Wysokoœæ wynagrodzenia i warunki przyznawania dodatków dla
nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na któ-
rych wymagane s¹ kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
oraz okrêgowych komisjach egzaminacyjnych, okreœla obecnie, w drodze rozporz¹dze-
nia, minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania.

W œwietle powy¿szego zasadne jest, aby minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wy-
chowania okreœla³, w drodze rozporz¹dzenia, wysokoœæ wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych w Krajowym Oœrodku Jakoœci Edukacji oraz regionalnych oœrodkach
jakoœci edukacji.

Uprzejmie informujê, ¿e uwagi Panów Senatorów w tym zakresie zostan¹ potraktowa-
ne jako g³os w dyskusji nad konsultowanym obecnie projektem ustawy o zmianie ustawy
o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2011 r.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki
oraz senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracamy siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o pomoc i wsparcie

wniosku z³o¿onego do programu operacyjnego „Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich” przez Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszoœci
Narodowych w Polsce „Czeremosz” w Wêgorzewie, w ramach priorytetu „In-
tegracja i aktywizacja spo³eczna. Zabezpieczenie spo³eczne w obszarze
wsparcia oraz porozumienie na rzecz integracji wspólnot i spo³ecznoœci lokal-
nych”.

Sednem rekomendowanego projektu jest promocja grup spo³ecznych,
zró¿nicowanych ze wzglêdu na narodowoœæ, pochodzenie etniczne, jêzyk,
kulturê poprzez integracjê i relacje partnerskie maj¹ce na celu poszanowanie
ró¿norodnoœci kulturalnej, to¿samoœci oraz propagowania wspólnego dzie-
dzictwa kulturowego. Si³¹ tego projektu jest du¿e zaanga¿owanie spo³eczne
lokalnej m³odzie¿y, która wspieraæ bêdzie zamierzone dzia³ania w ramach
wolontariatu.

W ramach projektu przewidziana jest konferencja popularnonaukowa pt.
„Spo³eczna aktywizacja dzieci i m³odzie¿y mniejszoœci narodowych a integra-
cja spo³ecznoœci lokalnej”. Konferencja ta skierowana jest do wszystkich œro-
dowisk mniejszoœci narodowych w Polsce. Jej za³o¿eniem jest stymulacja
dialogu i ugruntowanie przekonania, i¿ kultura zbli¿a ludzi w taki sposób, ¿e
ich jednoczy, a nie dzieli.

Drugie dzia³anie to XVI Miêdzynarodowy Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów
Folklorystycznych Mniejszoœci Narodowych. To festiwal skierowany do
wszystkich œrodowisk mniejszoœci narodowych, grup etnicznych i polonij-
nych ca³ego œwiata. Stwarza on okazjê do indywidualnego obcowania z bo-
gactwem wielu kultur, nieznanych, a czêsto obecnych na terenie Polski.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e obszar Mazur jest regionem zamieszka³ym przez
wiele grup narodowoœciowych, etnicznych i religijnych bêd¹cych niew¹tpli-
wie Ÿród³em ró¿norodnoœci oraz bogactwa kulturowego. Pragniemy zwróciæ
Pani uwagê na fakt, i¿ folklor tych grup i zrozumienie zasady, ¿e kultura
mniejszoœci narodowych jest wzbogaceniem kultury kraju, w którym mniej-
szoœæ zamieszkuje, cieszy siê coraz wiêkszym zrozumieniem i zainteresowa-
niem wœród spo³ecznoœci lokalnej.

Licz¹c na przychylnoœæ, polecamy szczególnej uwadze cele i zamierzenia
wnioskodawców. Osobiœcie wierzymy, ¿e znajduj¹ one zrozumienie Pani Mi-
nister, a wniosek uzyska dofinansowanie.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
Piotr Gruszczyñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 22 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Marka Konopki i Piotra Gruszczyñ-

skiego z dnia 3 marca 2011 r., znak BPS/DSK-043-3420/11, w sprawie pomocy
i wsparcia wniosku z³o¿onego do programu operacyjnego FIO przez Stowarzyszenie In-
tegracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszoœci Narodowych w Polsce „Czeremosz” w Wê-
growie, proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu popra-
wê sytuacji funkcjonowania organizacji pozarz¹dowych w Polsce. Jednym z nich jest
utworzenie krajowego Programu Operacyjnego – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na
lata 2009–2013, jako przejaw troski o rozwój aktywnoœci obywatelskich oraz potrzeby
wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadañ publicznych. Stowarzy-
szenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszoœci Narodowych w Polsce „Czere-
mosz” z³o¿y³o do og³oszonego w tegorocznej edycji PO FIO 2011 r. konkursu ofertê na
realizacjê zadania pt. „Poznajmy siê – poznaj¹c nasz¹ kulturê” w Priorytecie 3 w 4 ob-
szarze wsparcia Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i spo³ecznoœci lokalnych (nu-
mer oferty 989). Dotacje udzielane w ramach PO FIO s¹ rozdysponowywane w drodze
konkursowej, co oznacza, ¿e dofinansowanie otrzymaj¹ projekty ocenione najlepiej
przez ekspertów na etapie oceny merytorycznej. Procedura oceny oferty odbywa siê
zgodnie z zapisami dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2011 r.”.

Zgodnie z Zasadami (...) ka¿da oferta z³o¿ona w konkursie og³oszonym w ramach PO FIO
w 2011 r. musi spe³niæ kryteria formalne, a nastêpnie kierowana jest do oceny merytorycz-
nej do dwóch niezale¿nych ekspertów. Ocena merytoryczna z udzia³em ekspertów, jest
szczególnie wa¿nym elementem ca³ego systemu, decyduj¹cym o jego skutecznoœci, a tak¿e
efektywnoœci i wiarygodnoœci. Zadaniem tej oceny jest wy³onienie z ofert aplikacyjnych tych
projektów, które s¹ najlepsze i gwarantuj¹ szanse na sukces realizacyjny. Ekspert, ocenia-
j¹c wniosek, mo¿e przyznaæ maksymalnie 100 pkt, wobec czego maksymalna liczba punk-
tów, jak¹ mo¿e uzyskaæ wniosek w wyniku oceny merytorycznej wynosi 200 pkt. Ponadto,
w przypadku, gdy oferta spe³ni okreœlone w PO FIO kryteria strategiczne, mo¿e otrzymaæ
dodatkowo maksymalnie 15 pkt. Ostateczna punktacja wyznacza miejsce oferty na jednej
z czterech list rankingowych, odpowiadaj¹cych poszczególnym Priorytetom PO FIO. Na
podstawie wyra¿onych w punktach opinii ekspertów, Instytucja Zarz¹dzaj¹ca ustala listê
rankingow¹ projektów proponowanych do dofinansowania.

Jednoczeœnie informujê, ¿e obecnie trwa procedura oceny merytorycznej ofert
z elementami oceny formalnej. Pragnê zapewniæ, ¿e wszystkie oferty s¹ rozpatrywane
wnikliwie. Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich – Departament Po¿ytku Publicznego MPiPS, dok³ada wszelkich starañ, aby
inicjatywy wspierane przy wspó³udziale œrodków FIO przyczynia³y siê do realizacji celu
g³ównego programu – zwiêkszenia udzia³u organizacji pozarz¹dowych oraz podmiotów
koœcielnych i zwi¹zków wyznaniowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego
w realizacji zadañ publicznych, w ramach kszta³towanych i prowadzonych na zasa-
dach partnerstwa i pomocniczoœci polityk publicznych.

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu

130 71. posiedzenie Senatu w dniu 3 marca 2011 r.



Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o interpretacjê rozporz¹dzenia
ministra finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowi¹zkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej œwiadczeniodawcy lekarzy i leka-
rzy dentystów wykonuj¹cych zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
(DzU z 2010 r. nr 78 poz. 515).

Wed³ug Ministerstwa Zdrowia obowi¹zkiem wykupienia ubezpieczenia
na zasadach okreœlonych w rozporz¹dzeniu ministra finansów z dnia
26 kwietnia 2010 r. nie s¹ objêci:

a) lekarze wykonuj¹cy zawód wy³¹cznie w zak³adzie opieki zdrowotnej
na podstawie umowy o pracê,

b) lekarze wykonuj¹cy zawód jedynie na zasadzie umowy cywilnopraw-
nej z zak³adem opieki zdrowotnej b¹dŸ organem administracji pañstwowej
lub samorz¹dowej,

c) lekarze wykonuj¹cy zawód jedynie na zasadzie kontraktowania
œwiadczeñ z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lekarze wykonuj¹cy zawód w ramach indywidualnej praktyki lekar-
skiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej prak-
tyki lekarskiej, którzy wykonuj¹ œwiadczenia medyczne na podstawie innej
ni¿ wymienione, s¹ zobowi¹zani do wykupienia obowi¹zkowego ubezpiecze-
nia odpowiedzialnoœci cywilnej.

Pragnê równie¿ poinformowaæ, ¿e pracodawca, czyli zak³ad opieki zdro-
wotnej, nie ma obowi¹zku sprawdzania wype³nienia obowi¹zku ubezpiecze-
nia przez lekarzy ani te¿ modyfikowania umów o pracê i wymagania
posiadania tego ubezpieczenia przez zatrudnionych lekarzy.

Proszê o zajêcie stanowiska.

Norbert Krajczy

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do przes³anego przy piœmie z dnia 10 marca br. (nr BPS/DSK-043-

-3421/11) oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Norberta Krajczego podczas
71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r., uprzejmie proszê o przyjêcie nastê-
puj¹cych wyjaœnieñ w zakresie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywil-
nej lekarzy i lekarzy dentystów wykonuj¹cych zawód na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Na wstêpie pragnê wskazaæ, i¿ zawarte w oœwiadczeniu Pana Senatora w¹tpliwoœci
dotycz¹ wyznaczenia zakresu podmiotowego obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialnoœci cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów oraz kwestii zwi¹zanych z kontrol¹
spe³nienia obowi¹zku ubezpieczenia.

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowi¹z-
kowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonu-
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j¹cych zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 515), zosta³o
wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z póŸn. zm.).
Przedmiotowe rozporz¹dzenie, zgodnie z delegacj¹ ustawow¹, okreœla jedynie szczegó-
³owy zakres obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej lekarzy i lekarzy
dentystów wykonuj¹cych zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zak³adzie
opieki zdrowotnej, w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, za szkody wyrz¹dzone
przy wykonywaniu czynnoœci zawodowych, termin powstania obowi¹zku ubezpiecze-
nia oraz minimaln¹ sumê gwarancyjn¹ tego ubezpieczenia.

Nale¿y wskazaæ, i¿ sam obowi¹zek ubezpieczenia, jak i zakres podmiotowy tego
ubezpieczenia, wynika z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W zwi¹zku z tym, odnosz¹c siê do katalogu podmiotów objêtych przedmiotowym
ubezpieczeniem, pragnê wskazaæ, i¿ dla rozstrzygniêcia przedmiotowej kwestii niezbêd-
ne jest odniesienie siê do regulacji, które wprowadzi³y ww. obowi¹zek ubezpieczenia
OC, tj. do przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty. Na podstawie art. 48a ust. 1 tej ustawy, lekarz wykonuj¹cy zawód na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

1) w zak³adzie opieki zdrowotnej,
2) w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej

praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej
– podlega obowi¹zkowi ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody wy-

rz¹dzone przy wykonywaniu czynnoœci zawodowych. Jednoczeœnie, zgodnie z ust. 4 te-
go przepisu, powy¿szy obowi¹zek nie dotyczy czynnoœci zawodowych, których obowi¹-
zek ubezpieczenia wynika z przepisów o zak³adach opieki zdrowotnej oraz przepisów
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, pragnê jednoczeœnie zaznaczyæ, i¿ resortem w³aœciwym
w zakresie interpretacji przepisów tej ustawy jest Ministerstwo Zdrowia.

Odnosz¹c siê do zagadnieñ zwi¹zanych z kontrol¹ spe³nienia przedmiotowego obo-
wi¹zku ubezpieczenia, pragnê wskazaæ, i¿ zasady kontroli spe³nienia obowi¹zku za-
warcia umowy takiego ubezpieczenia obowi¹zkowego, oraz konsekwencje jego niespe³-
nienia, powinny byæ uregulowane przepisami ustawy, która wprowadzi³a przedmioto-
wy obowi¹zek ubezpieczenia, czyli ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Wynika to z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obo-
wi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z póŸn. zm.), która to ustawa
zawiera regulacje systemowe dotycz¹ce obowi¹zkowych ubezpieczeñ gospodarczych.
Zgodnie z tym przepisem, zasady kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy
ubezpieczenia obowi¹zkowego oraz konsekwencje jego niespe³nienia okreœlaj¹ odrêb-
ne ustawy lub umowy miêdzynarodowe wprowadzaj¹ce obowi¹zek ubezpieczenia.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Wies³aw Szczuka
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie przez resort dzia³añ
w celu zrównania praw i obowi¹zków funkcjonariuszy celnych z prawami
i obowi¹zkami funkcjonariuszy innych s³u¿b mundurowych, czego niestety
nie uczyni³a modernizacja S³u¿by Celnej, w której nie uwzglêdniono wielu po-
stulatów pracowników tego resortu.

Pracownicy S³u¿by Celnej, czuj¹c siê pokrzywdzonymi, poprzez swoje
zwi¹zki zawodowe wystêpowali do prezydenta RP, marsza³ków Sejmu i Se-
natu, prezesa Rady Ministrów, a ostatnio do przewodnicz¹cego Parlamentu
Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Uwa¿am za zasadne postulaty funkcjonariuszy S³u¿by Celnej, nie tylko
w zakresie ich uposa¿eñ, ale tak¿e ograniczenia kompetencji, co niestety nie
wp³ywa dobrze na bezpieczeñstwo i ochronê rynku Unii Europejskiej.

Norbert Krajczy

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 marca 2011 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przes³ane przy piœmie z dnia 10 marca 2011 r. znak: BPS/DSK-

-043-3421/11 oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego z³o¿one na 71. posiedzeniu
Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r., dotycz¹ce podjêcia dzia³añ w celu zrównania praw
i obowi¹zków funkcjonariuszy celnych z prawami i obowi¹zkami funkcjonariuszy in-
nych s³u¿b mundurowych, uprzejmie wyjaœniam.

W przekazanym oœwiadczeniu nie przedstawiono postulatów konkretnych dzia³añ
zmierzaj¹cych do zrównania uprawnieñ i obowi¹zków funkcjonariuszy celnych i funk-
cjonariuszy innych s³u¿b, zatem utrudnione jest zajêcie stanowiska w powy¿szej
kwestii. Nale¿y jednak¿e wyjaœniæ, ¿e w trakcie procesu legislacyjnego nad ustaw¹
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S³u¿bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z póŸn. zm.) g³ów-
nym za³o¿eniem by³o zrównanie uprawnieñ funkcjonariuszy celnych w stosunku do
funkcjonariuszy innych s³u¿b mundurowych. Z uwagi jednak na specyfikê ka¿dej
z pragmatyk s³u¿bowych obowi¹zuj¹cych w s³u¿bach mundurowych nie wszystkie po-
stulaty zg³aszane w trakcie prac nad ustaw¹ o S³u¿bie Celnej, w zakresie przybli¿enia
jej zapisów do zapisów ustaw innych s³u¿b mundurowych, mog³y byæ zrealizowane.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica

71. posiedzenie Senatu w dniu 3 marca 2011 r. 133



Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Mukowiscydoza jest jedn¹ z najczêstszych chorób genetycznych w popu-
lacji polskiej, wystêpuje ze œredni¹ czêstoœci¹ 1 na 2 500 ¿ywo urodzonych
noworodków. Mukowiscydoza jest wielouk³adow¹ chorob¹ przewlek³¹
o przebiegu postêpuj¹cym prowadz¹c¹ do przedwczesnej œmierci. Jeszcze
kilkanaœcie lat temu rozpoznanie mukowiscydozy by³o równoznaczne ze
œmierci¹ pacjenta w okresie wczesnego dzieciñstwa.

Obecnie dziêki programom przesiewowym, które maj¹ na celu wykrycie
choroby tu¿ po urodzeniu i w³¹czeniu nowoczesnej terapii oskrzelowo-p³ucnej
oraz suplementacji enzymami trzustkowymi ju¿ w okresie niemowlêcym, za-
obserwowano znaczny wzrost prze¿ywalnoœci pacjentów dotkniêtych t¹ cho-
rob¹. Œrednia ¿ycia chorych ma mukowiscydozê na œwiecie wynosi trzydzieœci
siedem lat. W Polsce wci¹¿ jest to poni¿ej osiemnastego roku ¿ycia.

Sytuacjê poprawi³by bez w¹tpienia zakup sprzêtu do badania przezna-
b³onowej ró¿nicy potencja³ów w nosie. Sprzêt ten umo¿liwia potwierdzenie
kliniczne mukowiscydozy u pacjenta. Na podstawie wyników uzyskanych
przy pomocy tego sprzêtu pacjenci s¹ równie¿ kwalifikowani do bezp³atnych
programów medycznych z u¿yciem nowoczesnych ju¿ dostêpnych leków na
mukowiscydozê.

Niestety, ze wzglêdu na fakt, ¿e w Polsce nie dysponujemy tak wyspecja-
lizowanym sprzêtem, firmy zajmuj¹ce siê produkcj¹ tych leków nie w³¹czaj¹
naszych pacjentów do bezp³atnych programów leczenia. Pacjenci w Polsce
wci¹¿ nie wiedz¹ o istnieniu nowoczesnych leków, które mog¹ przed³u¿yæ im
¿ycie, podczas gdy chorzy z innych krajów od dawna s¹ w³¹czeni w progra-
my medyczne wykorzystuj¹ce najnowoczeœniejsze leki na mukowiscydozê.
W konsekwencji tak bardzo wyd³u¿y³a siê œrednia prze¿ycia chorych na mu-
kowiscydozê na œwiecie.

W zwi¹zku z przedstawionym zagadnieniem zwracam siê do Pani Minis-
ter z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci zakupu sprzêtu medycznego do bada-
nia przeznab³onowej ró¿nicy potencja³ów w nosie.

Krzysztof Kwiatkowski

Stanowisko

Warszawa, 2011.04.05

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego Sena-

tora Rzeczypospolitej Polskiej, przekazanym przy piœmie z dnia 10 marca 2011 r. znak:
BPS/DSK-043-3422/11 w sprawie rozwa¿enia mo¿liwoœci zakupu sprzêtu medyczne-
go do badania przeznab³onkowej ró¿nicy potencja³ów w nosie u chorych na mukowis-
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cydozê, uprzejmie proszê o przed³u¿enie terminu udzielenia odpowiedzi na wy¿ej
wymienione oœwiadczenie.

Uprzejmie informujê, i¿ opóŸnienie w udzieleniu odpowiedzi wynika z koniecznoœci
zasiêgniêcia dodatkowych opinii – niezbêdnych do przygotowania odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Andrzej W³odarczyk

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.06.21

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego Sena-

tora Rzeczypospolitej Polskiej, przekazanym przy piœmie z dnia 10.03.2011 r. znak:
BPS/DSK-043-3422/11 w sprawie rozwa¿enia mo¿liwoœci zakupu sprzêtu medyczne-
go do badania przeznab³onkowej ró¿nicy potencja³ów b³ony œluzowej nosa u chorych
z podejrzeniem mukowiscydozy, przedstawiam nastêpuj¹ce informacje dotycz¹ce kwe-
stii podniesionych przez Pana Senatora.

Podzielaj¹c w pe³ni stanowisko Pana Senatora, i¿ niezwykle wa¿n¹ spraw¹ jest
wczesna diagnostyka choroby jak¹ jest mukowiscydoza i w konsekwencji wczesne
w³¹czenie odpowiedniej terapii, uprzejmie informujê, i¿ ze œrodków znajduj¹cych siê
w dyspozycji Ministra Zdrowia realizowany jest program zdrowotny pn.: „Program ba-
dañ przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2009–2014”, którego celem jest ob-
ni¿enie umieralnoœci noworodków, niemowl¹t i dzieci z powodu wad metabolizmu oraz
zapobieganie ciê¿kiemu i trwa³emu kalectwu, wynikaj¹cemu z tych wad, wyodrêbnie-
nie noworodków z wrodzon¹ fenyloketonuri¹, hipotyreoz¹ i mukowiscydoz¹ oraz
wczesne (w okresie noworodkowym) wdro¿enie w³aœciwego postêpowania profilaktycz-
no-leczniczego. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ od lipca 2009 r. badaniami przesiewowymi w kie-
runku mukowiscydozy, obok badañ przesiewowych w kierunku hipotyreozy i fenyloke-
tonurii, objêta zosta³a ca³a populacja noworodków w Polsce.

Odnosz¹c siê do poruszonej przez Pana Senatora kwestii rozwa¿enia mo¿liwoœci
zakupu sprzêtu medycznego do badañ przesiewowych przeznab³onkowej ró¿nicy po-
tencja³ów b³ony œluzowej nosa, oceniaj¹c je jako bardzo wa¿ne w diagnostyce nieklasycz-
nych postaci mukowiscydozy, jak równie¿ w przypadku, gdy u pacjenta wykryto now¹,
dot¹d nieznan¹ mutacjê w genie CFTR, uprzejmie informujê, i¿ w ramach obecnej
edycji ww. programu nie przewidziano takiego zakupu.

Niemniej jednak realizuj¹c kolejne edycje programu zostanie rozwa¿ona sprawa
rozszerzenia zakresu programu pod k¹tem wprowadzania nowych technologii, kieru-
j¹c siê ich skutecznoœci¹ kliniczn¹ i ekonomiczn¹ w oparciu o uzyskane analizy kon-
sultantów krajowych.
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W kwestii refundacji leków i wyrobów medycznych, uprzejmie informujê, i¿ zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.
Nr 45, poz. 271, z póŸn. zm.) wprowadzanie do wykazu leków refundowanych jakich-
kolwiek produktów nie jest mo¿liwe z pominiêciem trybu wnioskowego. Wnioski sk³a-
dane s¹ przez podmioty odpowiedzialne, a dotychczas ¿aden podmiot nie z³o¿y³ takiego
wniosku.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Andrzej W³odarczyk
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Podczas dy¿uru senatorskiego zapozna³em siê z uwagami osób chorych
na cukrzycê. Uwagi ich zwi¹zane s¹ z leczeniem tej choroby.

Polska nie ma opracowanego krajowego programu walki z cukrzyc¹ zgod-
nego z zaleceniami Œwiatowej Organizacji Zdrowia. Czêsto nie s¹ te¿ brane
pod uwagê zalecenia Miêdzynarodowej Federacji Cukrzycowej.

Powa¿nym problemem dla chorych na cukrzycê s¹ powik³ania, miêdzy
innymi choroby oczu i naczyniowe. W zwi¹zku z tym chorzy postuluj¹ wpro-
wadzenie porad edukacyjnych oraz szerokiej prewencji. Dzia³ania te ograni-
cza³yby zagro¿enie powik³aniami.

Zwracam siê do Pana Prezesa z proœb¹ o przeanalizowanie przedstawio-
nego zagadnienia.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 20.04.2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Senator,
w odpowiedzi na przedmiotowe oœwiadczenie uprzejmie informujê, ¿e problematy-

ka w nim przedstawiona jest mi znana i uwzglêdniana w warunkach zawierania i reali-
zacji umów okreœlanych przez Fundusz.

Uwzglêdniaj¹ równie¿ w swoich celach strategicznych Narodowy Program Zdrowia
przyjêty na lata 2007–2015 Uchwa³¹ Rady Ministrów Nr 90/2007 z dnia 15 maja 2007 r.

Powik³ania cukrzycy – ich zakres i moment wyst¹pienia – uzale¿nione s¹ od stopnia
wyrównania cukrzycy. Na wyrównanie cukrzycy wp³yw ma opieka lekarska, ale w g³ów-
nej mierze zachowania chorego obejmuj¹ce przestrzeganie odpowiedniej diety i stoso-
wanie ruchu. Edukacja dotycz¹ca zachowañ zdrowotnych w cukrzycy jest elementem
porad specjalistycznych oraz œwiadczeñ podstawowej opieki zdrowotnej (poz).

W odniesieniu do poz – w paŸdzierniku 2008 r. wprowadzony zosta³ do zasad finan-
sowania œwiadczeñ lekarza poz, wspó³czynnik 3,0 koryguj¹cy stawkê kapitacyjn¹ dla
osób z listy lekarza poz, którym w okresie podlegaj¹cym rozliczeniu udziela³ on porad
z przyczyny chorób przewlek³ych: uk³adu kr¹¿enia i/lub cukrzycy. Ponadto uleg³ roz-
szerzeniu o wykonywane w procesie monitorowania przebiegu cukrzycy badanie pozio-
mu glikozylacji hemoglobiny (HbAlc), wykaz badañ diagnostycznych finansowanych
przez Fundusz w ramach umów o udzielanie œwiadczeñ lekarza poz. Kwota dodatko-
wych œrodków finansowych wyasygnowanych przez Fundusz w celu upowszechnienia
realizacji zadañ z zakresu prewencji wtórnej w profilaktyce chorób uk³adu kr¹¿enia
i cukrzycy oraz uzyskania poprawy jakoœci opieki sprawowanej przez lekarzy poz nad
pacjentami z przedmiotowymi schorzeniami wynosi rocznie ok. 740 mln z³otych. We-
d³ug danych sprawozdawczych z realizacji umów, lekarze poz obejmuj¹ opiek¹ z przy-
czyny cukrzycy ok. 1,5 mln pacjentów (ok. 16% osób objêtych opiek¹ z przyczyny
CHUK i cukrzycy ogó³em). W 2010 roku udzieli chorym na cukrzycê ok. 4,9 mln porad.
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Zdawaæ nale¿y sobie jednak sprawê, ¿e uzyskanie oczekiwanego efektu wymaga
pewnego czasu. Zwi¹zane to jest w szczególnoœci ze zmian¹ zachowañ zdrowotnych
i przyzwyczajeñ pacjentów (realizacja zaleceñ lekarskich, zaprzestanie uto¿samiania
procesu leczenia ze œwiadczeniami udzielanymi wy³¹cznie przez specjalistê w danej
dziedzinie medycyny), ale tak¿e z koniecznoœci¹ zmiany dotychczasowych postaw leka-
rzy poz oraz uzupe³nieniem przez nich koniecznej wiedzy.

W odniesieniu do opieki specjalistycznej – w ramach postêpowania konkursowego
na zawarcie umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna zakres: diabetolo-
gia – dodatkowe punkty oceny w rankingu postêpowania otrzymuj¹ poradnie diabeto-
logiczne, w których pracuje tak¿e dietetyk i pielêgniarka, których rol¹ jest prowadzenie
wraz z lekarzem edukacji chorych. Jednoczeœnie, w zakresie poradni diabetologicznej
Fundusz finansuje dodatkowo œwiadczenia „Programu kompleksowej ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej nad pacjentem z cukrzyc¹” (KAOS). Zakres œwiadczeñ w ww. Pro-
gramie obejmuje pe³noprofilow¹ opiekê nad chorym, ze szczególnym ukierunkowa-
niem na zapobieganie powik³aniom cukrzycy.

Podkreœlam, ¿e Fundusz nie ma wp³ywu na zakres poradnictwa realizowanego na
rzecz chorych na cukrzycê w ramach porad, które zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi prawa s¹ œwiadczeniami o charakterze kompleksowym, tzn. przy uwzglêdnieniu po-
siadanych kompetencji, obejmuj¹ problem zdrowotny pacjenta ca³oœciowo.

Nie ma te¿ ¿adnego wp³ywu na zachowania pacjentów, którzy w bardzo ograniczo-
nym zakresie stosuj¹ siê do zaleceñ. Dowodzi tego fakt, ¿e przyjmuj¹c za miernik po-
ziom HBA, stwierdza siê w Polsce nieprawid³owe wyrównanie glikemii u 86,1% chorych
na cukrzycê typu I oraz u 73,5% chorych na cukrzycê typu II.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, nie znajdujê uzasadnienia dla wprowadzania dodatko-
wych porad edukacyjnych dla chorych na cukrzycê.

Informujê jednoczeœnie, ¿e Fundusz prowadzi bie¿¹cy nadzór nad realizacj¹ umów
wykorzystuj¹c w tym celu narzêdzia informatyczne oraz realizuj¹c doraŸne i planowe
kontrole u œwiadczeniodawców. Nie posiada jednak kompetencji do okreœlania stan-
dardów œwiadczeñ, a ich brak dla mo¿liwoœci wyegzekwowania po¿¹danej jakoœci opie-
ki, stanowi istotny problem.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
dr Jacek Paszkiewicz
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Majkowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Proszê Pana Premiera o podjêcie interwencji w sprawie odpowiedzi, któ-

rej oczekujê od kilku miesiêcy od ministra Skarbu Pañstwa, pana Aleksandra
Grada.

21 paŸdziernika 2010 r. podczas 63. posiedzenia Senatu RP z³o¿y³em
oœwiadczenie senatorskie w sprawie prywatyzacji spó³ki Energa SA (pismo
z dnia 28 paŸdziernika 2010 r., sygnatura BPS/DSK-043-3025/10), w któ-
rym zada³em szeœæ pytañ dotycz¹cych prywatyzacji spó³ki Energa SA.

W listopadzie i grudniu 2010 r. otrzyma³em dwa pisma podobnej treœci,
podpisane przez panów Aleksandra Grada i Jana Burego, z proœb¹ o przed³u-
¿enie terminu na udzielenie odpowiedzi z powodu „z³o¿onoœci zagadnieñ za-
wartych w moim oœwiadczeniu”.

Jakie¿ by³o moje zdziwienie, kiedy 27 stycznia 2011 r. pan minister Grad
w piœmie o sygnaturze MSP-DPR-BZ-428-61/10 i MSP-DPR/1136/11 wyjaœ-
ni³ mi, ¿e odpowiedzi mi nie udzieli ze wzglêdu na trwaj¹cy proces prywaty-
zacji spó³ki Energa i ¿e udzielenie mi odpowiedzi bêdzie mo¿liwe po
zakoñczeniu prywatyzacji tej spó³ki.

Uwa¿am, ¿e ostatnia odpowiedŸ ministra Grada jest skrajnie nieodpo-
wiedzialna, nierzetelna i lekcewa¿¹ca mnie jako senatora sprawuj¹cego
mandat w imieniu stu tysiêcy wyborców. Mam pewnoœæ, ¿e ¿adne z zada-
nych pytañ nie dotyczy ujawnienia tajemnicy handlowej czy pañstwowej. Licz-
ba urzêdników zatrudnionych w resorcie skarbu i op³acanych hojnie przez
Pana Ministra wskazuje na to, ¿e nadzór w³aœcicielski nad spó³kami Skarbu
Pañstwa ca³kowicie nie istnieje b¹dŸ sprawowany jest nieudolnie. Je¿eli mi-
nister Aleksander Grad nie jest w stanie odpowiedzieæ na proste pytania do-
tycz¹ce dzia³añ resortu, którym dowodzi przez ostatnie trzy lata, niech za-
trudni kompetentnych urzêdników, a je¿eli sprawia mu to k³opot – niech
zrezygnuje z zajmowanego stanowiska.

Ufam, ¿e Pan Premier podejmie odpowiednie kroki, aby zmobilizowaæ
podleg³ych mu urzêdników, w tym ministra Aleksandra Grada, do prawid³o-
wego wywi¹zywania siê z powierzonych im obowi¹zków.

Krzysztof Majkowski

OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 11 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do przes³anego przez Pana Marsza³ka na rêce Pana Premiera oœwiad-

czenia z³o¿onego przez Pana Senatora Krzysztofa Majkowskiego na 71. posiedzeniu Se-
natu RP w dniu 3 marca 2011 r. w sprawie prywatyzacji spó³ki Energa SA (pismo z dnia
10 marca 2011 r., znak: BPS/DSK-043-3424/11) oraz maj¹c na wzglêdzie oœwiadcze-

71. posiedzenie Senatu w dniu 3 marca 2011 r. 139



nie Senatora Krzysztofa Majkowskiego z³o¿one na 63. posiedzeniu Senatu RP w dniu
21 paŸdziernika 2010 r. (pismo z dnia 28 paŸdziernika 2010 r., znak: BPS/DSK-
-043-3025/10), uprzejmie informujê co nastêpuje.

Maj¹c na wzglêdzie decyzjê Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 13 stycznia 2011 r. zakazuj¹c¹ dokonania koncentracji polegaj¹cej na przejêciu
przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA kontroli nad spó³k¹ Energa SA, PGE SA, za
poœrednictwem Prezesa UOKiK, z³o¿y³a w dniu 28 stycznia 2011 r. odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie – S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, od ww. decyz-
ji Prezesa UOKiK. W odwo³aniu PGE SA wnosi o zmianê decyzji w ca³oœci i orzeczenie co
do istoty sprawy poprzez wydanie decyzji zezwalaj¹cej na koncentracjê PGE SA i Ener-
ga SA.

Informujê jednoczeœnie, ¿e maj¹c na uwadze obowi¹zuj¹ce przepisy zapewniaj¹ce
jawnoœæ procesów prywatyzacji, kluczowe informacje o przebiegu procesu prywatyza-
cji spó³ki Energa SA zosta³y udostêpnione i znajduj¹ siê na stronach internetowych
Ministerstwa Skarbu Pañstwa.

Udostêpnione informacje, poza informacjami publikowanymi w Karcie Prywatyza-
cyjnej Spó³ki, prowadzonej zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Skarbu Pañstwa z dnia
2 marca 2009 r. w sprawie wzoru karty prywatyzacji, dotycz¹ m.in. istotnych zobo-
wi¹zañ Inwestora wynikaj¹cych z umowy sprzeda¿y akcji spó³ki Energa SA polega-
j¹cych na tym, i¿ PGE SA:

– nie zaprzestanie ani nie ograniczy prowadzenia dzia³alnoœci Energa SA w kluczo-
wych obszarach jej funkcjonowania (regulowana dzia³alnoœæ z zakresu wytwarza-
nia, obrotu lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciep³a),

– nie dokona zmiany siedziby nabytej Spó³ki,
– zachowa odrêbnoœæ podmiotow¹ spó³ki Energa SA,
– docelowo upubliczni spó³kê Energa SA na GPW w Warszawie, w celu finansowania

projektów energetycznych tej Spó³ki,
– od 2011 r. wyprodukowan¹ przez siebie energiê elektryczn¹ bêdzie sprzedawaæ na

gie³dach energii w ramach utrzymywania konkurencyjnoœci polskiego sektora
energetycznego.

Maj¹c na wzglêdzie fakt, ¿e proces prywatyzacji spó³ki Energa SA nie zosta³ zakoñ-
czony oraz rozpatrywanie przez SOKiK odwo³ania PGE SA od ww. decyzji Prezesa UOKiK
powtórnie informujê, ¿e ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania poufnoœci, udzielenie
odpowiedzi bêdzie mo¿liwe po finalizacji obecnie prowadzonego procesu prywatyzacji
spó³ki Energa SA. W zwi¹zku z tym do tego czasu informacje dotycz¹ce warunków
umowy sprzeda¿y akcji Energi SA mog¹ byæ udostêpnione w ograniczonym zakresie.

Jednoczeœnie informujê, i¿ zgodnie z przepisami w przypadku formalnego przejêcia
przez PGE SA akcji Energa SA treœæ umowy sprzeda¿y akcji Spó³ki (z wy³¹czeniem tre-
œci stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa), zostanie zawarta w karcie prywatyza-
cyjnej dostêpnej na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Pañstwa. Oznacza to
jednoczeœnie, ¿e przed wejœciem w ¿ycie umowy sprzeda¿y, jej treœæ nie jest publicznie
dostêpna.

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Majkowskiego

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

W dniu 3 grudnia 2010 r. odby³o siê walne zgromadzenie akcjonariuszy spó³-
ki Energa SA, na którym w³aœciciel, czyli Skarb Pañstwa, nie udzieli³ zarz¹dowi
zgody na podniesienie o 2,4 miliarda z³ kapita³u spó³ce celowej, która mia³a reali-
zowaæ projekt budowy nowej elektrowni wêglowej o mocy 1000 MW w Ostro³êce.

Spó³ka ma szereg wymaganych do uruchomienia inwestycji decyzji
i umów, miêdzy innymi studium wykonalnoœci, umowê przy³¹czeniow¹ z PSE
Operator, dostawy paliwa s¹ zabezpieczone wieloletni¹ umow¹ z kopalni¹
„Bogdanka”, a tak¿e od kilku tygodni jest aktualne pozwolenie na budowê.

Czy prywatyzacja grupy kapita³owej Energa poprzez po³¹czenie z PGE
bêdzie skutkowaæ rozpoczêciem tej jak¿e potrzebnej inwestycji w sektorze
elektroenergetycznym?

Czy Pan Minister, jako przedstawiciel w³aœciciela, obecnie wyrazi zgodê
na dokapitalizowanie wymienionej spó³ki?

Krzysztof Majkowski

Stanowisko

Warszawa, 7 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 10 marca br. (znak: BPS/DSK-043-
-3425/11) dotycz¹cym oœwiadczenia z³o¿onego podczas 71. posiedzenia Senatu RP
przez Senatora Krzysztofa Majkowskiego w sprawie realizacji projektu budowy nowej elek-
trowni wêglowej o mocy 1000 MW (Elektrownia Ostro³êka), uprzejmie informujê, i¿ na
dzieñ dzisiejszy brak jest decyzji dotycz¹cej wyra¿enia zgody na dokapitalizowanie Spó³ki.

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

MINISTER
SKARBU PAÑSTWA
z up. Sekretarz Stanu
Jan Bury

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.04.28

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Krzysztofa Majkowskiego, z³o¿one

podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r., dotycz¹ce budowy nowej
elektrowni wêglowej w Ostro³êce, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Projektowana inwestycja planowana jest w s¹siedztwie istniej¹cego zespo³u elek-
trowni w Ostro³êce, jako wydzielony obiekt niezale¿ny od instalacji technologicznych
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Elektrociep³owni A i Elektrowni B, których w³aœcicielem i operatorem jest ENERGA
Elektrownie Ostro³êka SA. Na inwestycjê sk³ada siê pojedynczy blok energetyczny na
parametry nadkrytyczne klasy 1 000 MW. Stanowi³ go bêdzie kocio³ py³owy spalaj¹cy
wêgiel i biopaliwo oraz uciep³owniona turbina kondensacyjna umo¿liwiaj¹ca wytwa-
rzanie ciep³a w sieciowej wodzie grzewczej na lokalne potrzeby ciep³ownicze.

W chwili obecnej w Ministerstwie Skarbu Pañstwa trwaj¹ szczegó³owe analizy po-
wy¿szej inwestycji pod k¹tem jej op³acalnoœci i efektywnoœci a tak¿e konkurencyjnoœci
na rynku – szczególnie w warunkach restrykcyjnej polityki klimatycznej Unii Europej-
skiej.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie informujê, ¿e decyzja w sprawie dokapitalizowa-
nia spó³ki celowej, utworzonej w celu realizacji przedmiotowej inwestycji, zostanie po-
wziêta po ukoñczeniu omówionych wy¿ej analiz.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z sygna³ami, jakie otrzymaliœmy ze œrodowiska farmaceutycz-

nego, dotycz¹cymi problemów z zastosowaniem w praktyce zapisów rozpo-
rz¹dzenia w sprawie szczegó³owych zasad uwidaczniania cen towarów
i us³ug oraz sposobu oznaczania cen towarów przeznaczonych do sprzeda¿y,
uprzejmie proszê Pana Ministra o pochylenie siê nad przedstawionymi argu-
mentami w powy¿szej kwestii w kontekœcie aptek i punktów aptecznych.

Potrzeba zawarcia takich zapisów w ustawie nie pozostawia ¿adnych
w¹tpliwoœci ze wzglêdu na dobro konsumentów. Pojawia siê jednak problem
z zastosowaniem tej litery prawa w przypadku aptek i punktów aptecznych,
poniewa¿ rozporz¹dzenie to mo¿e doprowadziæ do znacznych utrudnieñ
w ich dzia³aniu.

W statystycznej aptece znajduje siê oko³o szeœciu tysiêcy pozycji. S¹ to
najczêœciej towary niewielkich rozmiarów. Ceny leków i ceny niewielkiej licz-
by pozosta³ych towarów, które s¹ sprzedawane pacjentom ze stuprocentow¹
odp³atnoœci¹, zmieniaj¹ siê w³aœciwie przy ka¿dej dostawie. Znakomita wiêk-
szoœæ asortymentu apteki (ponad 97%) jest niewidoczna dla pacjenta. Z uwa-
gi na koszty i sta³y spadek rentownoœci apteki nie zamawiaj¹ ju¿ zapasów to-
waru na miesi¹c, a znacz¹ca liczba pozycji to zapasy kilkudniowe, a nawet
jednodniowe.

Z uwagi na powy¿sze, zastosowanie wymogu z paragrafu 5 rozporz¹dze-
nia o koniecznoœci uwidaczniania cen towarów niedostêpnych lub niewidocz-
nych dla kupuj¹cych w formie cennika, jest bardzo trudne do realizacji
i praktycznie ¿adna apteka w Polsce nie realizuje tego wymogu. Kwestia do-
stêpnoœci leków w aptece i zmieniaj¹ce siê ceny zmusza³yby apteki do przy-
gotowywania nowego wydruku wielostronicowego cennika po ka¿dej
dostawie towaru (minimum 2 razy dziennie) i po ka¿dym zbyciu ostatniego
opakowania danej dostawy (wiele razy dziennie).Ponadto informacja o leku
z takiego cennika jest dla statystycznego pacjenta zbyt skomplikowana, by
móg³ on sam sprawdziæ cenê swojego leku. ¯eby móc to zrobiæ, nale¿a³oby
zwróciæ uwagê na:

— nazwy, które nieraz s¹ bardzo skomplikowane i podobne, a ró¿ni¹ siê
czêsto tylko oznaczeniem kilku symboli, które nawet same apteki wprowa-
dzaj¹ w formie skróconej, bo pe³ne oznaczenia nie mieszcz¹ na ekranie kom-
puterów,

— dawki leków, które raz s¹ podawane w miligramach (1 mg, 10 mg,
100 mg itd.), raz w gramach (0,001 g, 0,01 g, 0,1 g itd.), a innym razem
w dawce uwalnianej w czasie (75 mcg/h), co dla czêœci pacjentów jest nie do
odró¿nienia, a wielu mo¿e odczytaæ niew³aœciwy lek,

— postacie leków, które s¹ podawane skrótowo i te¿ nie s¹ ró¿nicowane
przez pacjentów. Dla wielu osób tabelka, pigu³ka, kapsu³ka, tabletka powle-
kana itd. to jest to samo, podczas gdy w rzeczywistoœci s¹ to ca³kiem inne le-
ki. Nawet lekarze myl¹ je, wypisuj¹c recepty, i na przyk³ad przepisuj¹
tabletki, a aptekarz wydaje kapsu³ki, gdy¿ dany lek w tabletkach w ogóle nie
istnieje.

Ceny czêœci leków, które refunduje pacjentom Narodowy Fundusz Zdro-
wia, ustala za pomoc¹ rozporz¹dzenia minister zdrowia. On wskazuje narzu-
con¹ odgórnie cenê urzêdow¹ bêd¹c¹ obecnie maksymaln¹ cen¹ leku
w aptece. Pacjenci, którym przys³uguj¹ leki refundowane (prawie wszyscy
w Polsce), wnosz¹ zupe³nie inn¹, mniejsz¹ odp³atnoœæ, ni¿ wynosi faktyczna
urzêdowa cena danego leku. Nieznacz¹cy odsetek pacjentów nabywa dane
leki za 100% ceny. Tak wiêc pojawia siê pytanie, któr¹ cenê umieszczaæ
w cennikach i na lekach? Czy tê nieznacz¹c¹ i niezrozumia³¹ dla pacjentów,
czy tê cenê, któr¹ rzeczywiœcie zap³ac¹?

Opakowania leków zawieraj¹ wiele wa¿nych informacji i najczêœciej s¹
ma³ych rozmiarów. To utrudnia, a czêsto uniemo¿liwia oznaczanie cen¹ ka¿-
dego opakowania. Minister zdrowia powinien kilkakrotnie w ci¹gu roku zmie-
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niaæ ceny urzêdowe leków (obecnie planuje robiæ to co dwa miesi¹ce), a to
poci¹ga za sob¹ obowi¹zek zmiany cen w ca³ym stanie magazynowym, czyli
obowi¹zek przemetkowania ca³ego magazynu leków refundowanych.

Proszê zwróciæ uwagê, ¿e ka¿dy pacjent pyta w aptece o cenê, pokazuj¹c
receptê lub w rozmowie z farmaceut¹, ustala dok³adnie, o jaki lek chodzi. Nikt
nawet nie próbuje sprawdzaæ ceny samodzielnie z uwagi na wzmiankowane
trudnoœci.

Szanowny Panie Ministrze, czy w zwi¹zku z powy¿szym nie nale¿a³oby
wzi¹æ pod uwagê mo¿liwoœci wprowadzenia pewnych zmian podczas nowe-
lizacji rozporz¹dzenia? Chodzi o to, ¿eby ceny towarów przeznaczonych do
sprzeda¿y, lecz umieszczanych w miejscu niedostêpnym i niewidocznym dla
kupuj¹cych, a w szczególnoœci na zapleczu, uwidaczniaæ w zestawieniach
cen zwanych dalej cennikami i w ten sposób zapewniaæ bie¿¹c¹ informacjê
o aktualnych cenach tych towarów.

Problem jest skomplikowany i prawa obydwu stron s¹ wa¿ne. Widoczna
jest jednak potrzeba znalezienia w tej sytuacji, ¿e tak powiem, z³otego œrod-
ka, by nie sparali¿owaæ pracy aptek z powodu dobrze rozumianej polityki in-
formacyjnej wobec konsumentów.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pani Gra¿yny Anny Sztark – Wicemarsza³ek Senatu z dnia

10 marca 2011 r. znak: BPS/DSK-043-3426/11, przy którym przekazany zosta³ tekst
oœwiadczenia Pana Senatora Antoniego Motyczki z³o¿onego podczas 71. posiedzenia
Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r. w sprawie trudnoœci w stosowaniu przepisów rozpo-
rz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó³owych zasad
uwidaczniania cen towarów i us³ug oraz sposobu oznaczania cen¹ towarów przezna-
czonych do sprzeda¿y (Dz. U. Nr 99, poz. 894, z póŸn. zm.) przez apteki i punkty aptecz-
ne uprzejmie przekazujê poni¿sze informacje i wyjaœnienia.

1) Obowi¹zki informacyjne w zakresie oznaczania towarów cen¹ i uwidaczniania
cen, w tym cen jednostkowych, towarów i us³ug wynikaj¹ z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z póŸn. zm.) i posiadaj¹, co do
zasady, charakter obligatoryjny. Ewentualne odstêpstwa od któregokolwiek z ww. obo-
wi¹zków mog¹ byæ wprowadzone w drodze rozporz¹dzenia wykonawczego wydanego
na podstawie art. 12 ust. 3 ww. ustawy, ale tylko w przypadkach okreœlonych w tym
przepisie, przy czym odstêpstwa te mog¹ mieæ jedynie charakter czasowy. W wykona-
niu i w granicach upowa¿nienia zawartego w art. 12 ust. 3 ww. ustawy Minister Finan-
sów, dzia³aj¹c w porozumieniu z Ministrem Gospodarki oraz po zasiêgniêciu opinii
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wy¿ej powo³anym rozporz¹dze-
niem z dnia 10 czerwca 2002 r. okreœli³ szczegó³owe zasady uwidaczniania cen towa-
rów i us³ug oraz sposób oznaczania cen¹ towarów przeznaczonych do sprzeda¿y, jak
równie¿ czasowe odstêpstwa od obowi¹zków informacyjnych w zakresie uwidaczniania
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cen, w tym cen jednostkowych niektórych towarów i oznaczania niektórych towarów
cen¹ (rozumian¹ jako cena finalna).

2) Argumenty przedstawione w nades³anym oœwiadczeniu s¹ aktualnie przedmio-
tem analiz w Ministerstwie Finansów i zostan¹ wziête pod uwagê przy okazji najbli¿szej
nowelizacji przepisów dotycz¹cych ww. obowi¹zków informacyjnych w zakresie cen.
Niemniej jednak postulaty zawarte w tym oœwiadczeniu s¹ niejasne, niejednoznaczne.
W szczególnoœci z pocz¹tkowej treœci ww. oœwiadczenia wynika, ¿e zastosowanie wy-
mogu wynikaj¹cego z § 5 wy¿ej powo³anego rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
10 czerwca 2002 r. o koniecznoœci uwidaczniania cen towarów w cennikach jest bar-
dzo trudne do realizacji przez apteki, natomiast w czêœci koñcowej (postulatywnej) tego
oœwiadczenia zawarta jest sugestia wprowadzenia zmian w ww. rozporz¹dzeniu odpo-
wiadaj¹ca w pe³ni treœci przepisu ust. 1 w § 5 tego rozporz¹dzenia. Zgodnie z tym prze-
pisem ceny towarów przeznaczonych do sprzeda¿y, lecz umieszczonych w miejscu
niedostêpnym i niewidocznym dla kupuj¹cych, a w szczególnoœci na zapleczu, uwi-
dacznia siê w zestawieniach cen, zwanych „cennikami”.

3) W zwi¹zku z zasygnalizowanymi trudnoœciami w zakresie realizacji obowi¹zku
oznaczania cen¹ pojedynczych opakowañ leków posiadaj¹cych ma³e rozmiary, uprzej-
mie informujê, i¿ w œwietle postanowieñ § 13 ust. 1 pkt 1 ww. rozporz¹dzenia Ministra
Finansów, w brzmieniu ustalonym w rozporz¹dzeniu zmieniaj¹cym z dnia 6 grudnia
2010 r., w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. nie jest wymagane bezpoœrednie ozna-
czanie cen¹, w sposób okreœlony w § 9 ust. 1 towarów o ma³ych gabarytach. Zgodnie
z definicj¹ zawart¹ w § 2 pkt 9 ww. rozporz¹dzenia pod pojêciem „towaru o ma³ych ga-
barytach” nale¿y rozumieæ taki towar, którego ¿adna powierzchnia nie przekracza
10 centymetrów kwadratowych. Przepisy te znajduj¹ zastosowanie m.in. do leków,
œrodków pomocniczych, wyrobów medycznych oraz suplementów diety sprzedawa-
nych w aptekach i punktach aptecznych. Oznacza to, ¿e w wy¿ej okreœlonym terminie
nie istnieje prawny obowi¹zek oznaczania cenami szeroko rozumianych leków w spo-
sób bezpoœredni, okreœlony w § 9 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia tj. na poszczególnych eg-
zemplarzach lub na pojedynczych opakowaniach tych leków.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
Ludwik Kotecki
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie podczas spotkañ z mieszkañcami mojego okrêgu wy-

borczego przedstawiciele Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej zapoznali mnie z pro-
blemem, z którym borykaj¹ siê od wielu lat i nie maj¹ realnych szans na jego
rozwi¹zanie. PowódŸ, która w ostatnich miesi¹cach nêka tereny niemal ca³ej
Polski, unaoczni³a sprawê nierozwi¹zan¹ do tej pory i pal¹c¹ dla tysiêcy stra-
¿aków walcz¹cych z ¿ywio³em. Chodzi o rozliczenie wypracowanych przez tê
grupê zawodow¹ nadgodzin.

Wed³ug danych przytoczonych przez jeden z dzienników trzydzieœci ty-
siêcy zawodowych stra¿aków wypracowa³o w latach 2006–2009 a¿ 8,5 mi-
liona nadgodzin!

Braki kadrowe, zmiana przepisów zwi¹zana z wejœciem do UE i katakliz-
my takie jak tegoroczna powódŸ sprawiaj¹, ¿e liczba nadgodzin roœnie lawi-
nowo, a nie ma ani œrodków finansowych, ani odpowiednich zapisów
prawnych, ani mo¿liwoœci organizacyjnych, by je uczciwie, zgodnie z liter¹
prawa rozliczyæ z t¹ grup¹ zawodow¹. Szacuje siê, ¿e braki kadrowe w stra-
¿y po¿arnej oscyluj¹ wokó³ liczby trzech, czterech tysiêcy osób. Nie ma zatem
realnej mo¿liwoœci, by stra¿acy mogli wykorzystaæ te przepracowane godziny
jako dni wolne. Rozwi¹zaniem tej sprawy wydawa³yby siê byæ rekompensa-
ty finansowe, jednak obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy zabraniaj¹ wyp³acenia
stra¿akom œrodków pieniê¿nych za pracê wykonywan¹ po godzinach
(w przeciwieñstwie choæby do policji).

Szanowny Panie Ministrze, czy Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji ma jak¹œ koncepcjê na rozwi¹zanie tego problemu? W obecnej sy-
tuacji powodziowej, kiedy na barkach Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
spoczywa ogromny obowi¹zek ratowania tysiêcy domostw i ludzkiego ¿ycia
przed ¿ywio³em wody, plan pozytywnego rozstrzygniêcia przedstawionej
kwestii ju¿ by³by rodzajem rekompensaty za poniesiony przez nich trud.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 10 marca 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-3427/10), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana An-
toniego Motyczkê podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 roku
w sprawie wyp³aty rekompensat dla stra¿aków Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej za zalegle
nadgodziny wypracowane w ci¹gu ostatnich lat, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce
informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ obowi¹zuj¹ce do dnia 31 grudnia 2010 roku przepisy
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (t.j.: Dz. U. z 2009 roku
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Nr 12, poz. 68 z póŸn. zm.) nie przewidywa³y rekompensaty pieniê¿nej za przed³u¿ony czas
s³u¿by ponad normê okreœlon¹ w art. 35 ust. 1 wymienionej. ustawy, nie wiêcej jednak ni¿
48 godzin przeciêtnie tygodniowo w przyjêtym 6-miesiêcznym okresie rozliczeniowym. Je-
dnoczeœnie stra¿akom, z tytu³u pe³nienia s³u¿by w warunkach szkodliwych dla zdrowia, al-
bo szczególnie uci¹¿liwych ze wzglêdu na przed³u¿ony czas s³u¿by, albo osi¹gniêcia przez
stra¿aka okreœlonego wieku lub sta¿u s³u¿by, przys³ugiwa³ p³atny dodatkowy urlop wypo-
czynkowy w wymiarze do 18 dni rocznie.

Dnia 1 stycznia 2011 roku wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 29 paŸdziernika 2010 roku
o zmianie ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (Dz. U. Nr 239, poz. 1589). W myœl
art. 2 przedmiotowej ustawy rekompensata pieniê¿na przys³uguje stra¿akowi, które-
mu ze wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia ci¹g³oœci s³u¿by przed³u¿ono czas s³u¿by
do 48 godzin tygodniowo i nie przyznano mu w zamian czasu wolnego w odpowiednim
wymiarze w okresie rozliczeniowym bezpoœrednio poprzedzaj¹cym wejœcie w ¿ycie ni-
niejszej ustawy. Przedmiotowa regulacja stanowi wiêc podstawê do wyp³aty rekompen-
saty za godziny ponadnormatywne powsta³e w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010
roku.

Ustawodawca wprowadzaj¹c mo¿liwoœæ wyp³aty rekompensaty pieniê¿nej za prze-
d³u¿ony czas s³u¿by lub odbioru czasu wolnego w odpowiednim wymiarze, zrezygno-
wa³ z dodatkowego urlopu z tytu³u pe³nienia s³u¿by w warunkach szczególnie uci¹¿-
liwych ze wzglêdu na przed³u¿ony czas s³u¿by. Konsekwentnie wprowadzono zmiany
w art. 71a ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, dotycz¹ce urlopów dodatkowych z ty-
tu³u pe³nienia s³u¿by w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uci¹¿liwych, albo
osi¹gniêcia przez stra¿aka okreœlonego wieku lub sta¿u s³u¿by (w wymiarze do 13 dni
rocznie) oraz zasad ich ³¹czenia.

Rozwi¹zania przyjête w ww. ustawie o zmianie ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej wydaj¹ siê optymalne ze wzglêdu na organizacjê s³u¿by, zapewnienie skutecznoœci
prowadzonych dzia³añ ratowniczych, bezpieczeñstwo stra¿aków Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej oraz ze wzglêdów ekonomicznych.

Jednoczeœnie informujê, i¿ ustawa o zmianie ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
nie reguluje kwestii rekompensaty za godziny ponadnormatywne stra¿aków powsta³e
przed 30 czerwca 2010 roku, wskazaæ przy tym nale¿y na uchwa³ê S¹du Najwy¿szego
z dnia 18 marca 2008 roku (sygn. II PZP 3/08), w uzasadnieniu do której S¹d Najwy¿-
szy potwierdza, ¿e stosunki s³u¿by w s³u¿bach mundurowych nie s¹ stosunkami pracy
w rozumieniu Kodeksu pracy i w sprawach nieuregulowanych w pragmatyce danej
s³u¿by, przepisy Kodeksu pracy stosuje siê posi³kowo na podstawie wyraŸnych odes³añ
lub w drodze analogii w celu usuniêcia rzeczywistych luk w tych regulacjach, a nie na
podstawie art. 5 Kodeksu pracy.

Ponadto S¹d Najwy¿szy stwierdza, ¿e brak regulacji w pragmatyce danej s³u¿by
prawa funkcjonariusza do dodatkowego uposa¿enia z tytu³u pe³nienia s³u¿by w prze-
d³u¿onym czasie s³u¿by „oznacza, ¿e ustawodawca nie przyzna³ funkcjonariuszowi ta-
kiego prawa (regulacja negatywna). Brak regulacji w pragmatyce danej s³u¿by prawa
funkcjonariusza do dodatkowego uposa¿enia z tytu³u pe³nienia s³u¿by w przed³u¿onym
czasie s³u¿by nie mo¿e zostaæ zakwalifikowany jako luka rzeczywista, która wymaga-
³aby wype³nienia w drodze analogii z przepisów Kodeksu pracy o wynagrodzeniu za
pracê w godzinach nadliczbowych. Ten brak mo¿e byæ rozpatrywany jedynie w katego-
riach luki aksjologicznej, a wiêc braku regulacji, któr¹ uwa¿a siê za s³uszn¹ i po¿¹dan¹.
Taka luka mo¿e byæ wype³niona tylko w drodze odpowiedniego dzia³ania ustawodaw-
cy, a nie w drodze wyk³adni prawa. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e z pragmatyk s³u¿b munduro-
wych tylko ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 43
poz. 277 ze zm.) przewiduje mo¿liwoœæ wyp³acenia kompensaty pieniê¿nej za czas s³u¿-
by przekraczaj¹cy ustalon¹ normê zamiast udzielenia czasu wolnego od s³u¿by w takim
samym wymiarze (art. 33 ust. 3 tej ustawy), przy czym o wyp³acie kompensaty pieniê¿-
nej zamiast udzielenia czasu wolnego decyduje organ w³adzy s³u¿bowej. Przyznawanie
i ustalanie wysokoœci powy¿szej kompensaty odbywa siê na szczególnych zasadach.
Ró¿ni siê ona zasadniczo od wynagrodzenia za pracê w godzinach nadliczbowych ure-
gulowanego w Kodeksie pracy. Inne pragmatyki s³u¿b mundurowych przewiduj¹ kom-
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pensatê za czas s³u¿by przekraczaj¹cy ustalon¹ normê wy³¹cznie w postaci udzielenia
czasu wolnego od s³u¿by w takim samym wymiarze. Niektóre z pragmatyk s³u¿b mun-
durowych przewiduj¹, ¿e w wypadku zakoñczenia stosunku s³u¿by, wyp³aca siê ekwi-
walent pieniê¿ny za niewykorzystany czas wolny przys³uguj¹cy w zamian za czas
s³u¿by przekraczaj¹cy ustalon¹ normê. Taka regulacja znajduje siê w powo³anej wy¿ej
ustawie o Policji (art. 114 ust. 1 pkt 2 tej ustawy) i w ustawie z dnia 12 paŸdziernika
1990 r. o Stra¿y Granicznej – art. 118 ust. 1 pkt 2 tej ustawy (Tekst jednolity: Dz. U.
2005 r. Nr 234 poz. 1997 ze zm.). Brak regulacji w pragmatykach s³u¿b mundurowych
prawa funkcjonariusza do dodatkowego uposa¿enia za czas s³u¿by przekraczaj¹cy
ustalon¹ normê stanowi zatem regu³ê”.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Zbigniew Sosnowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenia senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Beskidzka Droga Integracyjna od G³ogoczowa do Bielska-Bia³ej jest in-

westycj¹ konieczn¹ do rozwoju Regionu Podbeskidzia, a w szczególnoœci
miejscowoœci usytuowanych na trasie jej przebiegu.

Z otrzymanych informacji wynika, ¿e mimo pierwotnych projektów budo-
wa tej drogi nie jest przewidziana do realizacji w latach 2011–2015.

Maj¹c na uwadze priorytetowe znaczenie budowy drogi dla rozwoju i komu-
nikacji w regionie, proszê o okreœlenie statusu projektowanej drogi oraz wskaza-
nie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozpoczêcie jej budowy.

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki

Szanowny Panie Ministrze!
Droga S69 ma pe³niæ rolê korytarza pó³noc – po³udnie w uk³adzie trans-

portowym Polski i Europy. Na odcinku pomiêdzy ¯ywcem i Zwardoniem droga
ta jest zasadnie prowadzona przez tereny ma³o zurbanizowane. Logiczn¹ im-
plikacj¹ takiego jej wytyczenia powinno byæ równie¿ wykonanie odcinka
Przybêdza – Milówka w celu obejœcia Wêgierskiej Górki. Przepuszczenie do-
datkowego ciê¿kiego ruchu samochodowego przez centrum Wêgierskiej Górki
wynikaj¹ce z pominiêcia budowy odcinka drogi ekspresowej S69 Bielsko-
-Bia³a – ¯ywiec – Zwardoñ miêdzy Przybêdz¹ a Milówk¹ w „Programie Budo-
wy Dróg Krajowych na lata 2011–2015” jest szkodliwe zarówno dla miesz-
kañców, jak i dla celu samej inwestycji.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, proszê o ujêcie odcinka drogi S69 Przybê-
dza – Milówka w programie na lata 2011–2015 i jego realizacjê w pierwotnym
terminie.

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenia senatora Rafa³a Muchackiego z³o¿one podczas

71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r. (sygn. BPS/DSK-043-3428/11)
uprzejmie przedstawiam informacje w sprawie.

Ad Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.
„Beskidzka Droga Integracyjna” w Ma³opolsce i na Œl¹sku jest efektem wspólnych

starañ 12 gmin i 5 miast le¿¹cych wzd³u¿ istniej¹cego przebiegu drogi krajowej nr 52
oraz jej zarz¹dcy tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ Kraków.
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Bardzo wysokie i równomierne natê¿enie ruchu siêgaj¹ce granicy przepustowoœci spo-
wodowa³o koniecznoœæ podniesienia jej parametrów technicznych. Ma³e odleg³oœci
miêdzy miastami po³o¿onymi w ci¹gu drogi oraz centra przez które przebiega obecnie
DK 52 czyni¹ bezzasadnym na znacznym odcinku modernizacjê drogi i powoduj¹ ko-
niecznoœæ poprowadzenia jej po nowym œladzie na prawie ca³ym odcinku Bielsko-Bia³a
– G³ogoczów.

G³ównym celem przedsiêwziêcia jest budowa nowej drogi dwujezdniowej o wyso-
kich paramentach technicznych odci¹¿aj¹cej istniej¹cy ci¹g obecnej drogi krajowej
nr 52 w celu usprawnienia ruchu, zwiêkszenia bezpieczeñstwa oraz odci¹¿enie miej-
scowoœci le¿¹cych przy trasie istniej¹cej drogi krajowej od ruchu tranzytowego. Przed-
siêwziêcie ma charakter ponadlokalny. Najwa¿niejszymi efektami tego przedsiêwziêcia
bêdzie:

– wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miejscowoœci le¿¹cych na trasie ist-
niej¹cej drogi krajowej nr 52,

– zwiêkszenie przepustowoœci i prêdkoœci ruchu tranzytowego,
– poprawa bezpieczeñstwa ruchu na drodze, zmniejszenie wypadkowoœci,
– uaktywnienie terenów wzd³u¿ projektowanej drogi, mo¿liwoœæ pozyskania nowych

miejsc pracy,
– poprawa warunków ekologicznych mieszkañców miast i gmin mieszkaj¹cych

w korytarzu istniej¹cej drogi krajowej nr 52.
Przygotowywane jest obecnie opracowanie, którego celem jest wybór najkorzyst-

niejszego pod wzglêdem œrodowiskowym ekonomicznym, u¿ytkowym i spo³ecznym
wariantu przebiegu BDI, uœciœlenie korytarza terenu, przygotowanie materia³ów, które
pos³u¿¹ do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia oraz wybór optymalnych wariantów roz-
wi¹zañ projektowych, przeznaczonych do dalszych faz opracowania.

Maj¹c na uwadze etap na jakim obecnie znajduje siê zadanie, resort infrastruktury
nie móg³ uj¹æ przedmiotowej inwestycji w uchwalonym przez Radê Ministrów w dniu
25 stycznia br. programie wieloletnim pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata
2011–2015”.

Ministerstwo Infrastruktury musia³o dostosowaæ zakres rzeczowy Programu Budo-
wy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 do wyznaczonych limitów wydatków. Opraco-
wuj¹c listê zadañ inwestycyjnych brano pod uwagê przede wszystkim stan
przygotowania i zaawansowania prac, na jakim znajdowa³y siê poszczególne zadania
oraz mo¿liwoœæ zaabsorbowania alokacji œrodków unijnych na inwestycje drogowe,
a tak¿e inwestycje priorytetowe wynikaj¹ce z zawartych zobowi¹zañ.

Ad „Budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Bia³a – ¯ywiec – Zwardoñ odcinek
Przybêdza – Milówka” – roboczo przez projektanta zwanej „obejœciem Wêgierskiej
Górki”.

Przedmiotowa inwestycja nie zosta³a ujêta w przyjêtym przez Radê Ministrów
w dniu 25 stycznia 2011 r. Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015. Za-
kres rzeczowy zawarty w Programie musia³ zostaæ dostosowany do aktualnych mo¿li-
woœci finansowych pañstwa i opiera siê na trzech dokumentach finansowych, które
wyznaczy³y mo¿liwe ramy dzia³ania Ministrowi Infrastruktury:

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

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

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

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

– ogromny zakres finansowy ww. inwestycji,
– realizacjê inwestycji w trudnym terenie górskim,
– koniecznoœæ budowy dwóch tuneli o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 1,5 km,
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– w ostatnich latach z udzia³em funduszy Unii Europejskiej, droga przez Wêgiersk¹
Górkê by³a 2-krotnie przebudowywana (wzmacniana),

– wg aktualnych szacunków, ruch tranzytowy nie jest zbyt wielki i wynosi poni¿ej
5 000 poj./dobê,

– brak kontynuacji drogi o podobnych parametrach po stronie s³owackiej (teraz jest
ograniczenie do 3,5 tony na przejœciu granicznym, w zwi¹zku z tym ruch wed³ug
pomiarów roboczych GPR 2010 jest mniejszy ni¿ w roku 2005.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z otrzymanym apelem dotycz¹cym stanu i organizacji linii ko-

lejowej na trasie Sucha Beskidzka – ¯ywiec zwracam siê z proœb¹ o podjêcie
dzia³añ maj¹cych na celu kontrolê prawid³owoœci funkcjonowania ruchu kole-
jowego na przedmiotowej trasie.

Dobrze zorganizowana komunikacja kolejowa na tym odcinku mog³aby
zapewniæ transport dla oko³o 74 tysiêcy mieszkañców okolic ¯ywca, Œwinnej,
Jeleœni, Stryszawy i Suchej Beskidzkiej. Linia prowadzi przez tereny Babio-
górskiego Parku Narodowego odwiedzanego przez rzesze turystów i mo¿e
stanowiæ ekologiczn¹ alternatywê dla transportu drogowego. Dostêpnoœæ po-
³¹czenia ze Zwardonia do S³owacji umo¿liwia równie¿ podjêcie partnerskich
programów transgranicznych. O niewykorzystanym potencjale i atrakcyjno-
œci linii mo¿e tak¿e œwiadczyæ fakt, i¿ nawet w jej obecnym stanie, w okre-
sach tak zwanego szczytu, alternatywny przejazd autobusami zajmuje –
z powodu korków – wiêcej czasu ni¿ przejazd kolej¹.

Maj¹c na uwadze choæby tylko te okolicznoœci, nale¿y stwierdziæ, i¿ dopu-
szczenie do faktycznej degradacji linii kolejowej, tolerowanie jej marginaliza-
cji i zast¹pienie komunikacji szynowej autobusami nie wydaje siê s³u¿yæ ani
interesom pasa¿erów, ani interesowi Skarbu Pañstwa.

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ

Warszawa, 6 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Rafa³a Muchackiego podczas

71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r. w sprawie stanu i organizacji linii
kolejowej na trasie Sucha Beskidzka – ¯ywiec, przes³ane przy piœmie Marsza³ka Sena-
tu RP z dnia 10 marca 2011 r. nr BPS/DSK-043-3428/11, przekazujê poni¿sze infor-
macje.

Obecnie na trasie Sucha Beskidzka – ¯ywiec dopuszczalna prêdkoœæ poci¹gów wy-
nosi, w zale¿noœci od odcinka, 30–40 km/h oraz dodatkowo wprowadzone s¹ 23 ogra-
niczenia prêdkoœci na d³ugoœci ponad 4 km. Koszt likwidacji ograniczeñ oszacowano
na kwotê ponad 8,5 mln z³, zaœ podniesienia dopuszczalnej prêdkoœci poci¹gów do
50–70 km/h oszacowano na kwotê ponad 89 mln z³. Z uwagi na rezygnacjê przez „Prze-
wozy Regionalne” sp. z o.o. z obs³ugi po³¹czeñ kolejowych na tej trasie oraz fakt, i¿ obec-
nie ¿aden z przewoŸników kolejowych wykonuj¹cych przewozy osób lub rzeczy nie jest
zainteresowany korzystaniem z omawianego odcinka linii kolejowej, brak jest jakich-
kolwiek przes³anek do jego modernizacji. Minister Infrastruktury jako organizator
publicznego transportu zbiorowego w miêdzywojewódzkich i miêdzynarodowych prze-
wozach pasa¿erskich w transporcie kolejowym równie¿ nie przewiduje uruchamiania
poci¹gów na przedmiotowej trasie ze wzglêdu na wspomniany stan techniczny infra-
struktury kolejowej.
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Z kolei w przypadku po³¹czeñ lokalnych decyzje w zakresie liczby poci¹gów na da-
nej trasie oraz pory ich kursowania podejmuje samorz¹d województwa. Okreœla on rów-
nie¿ wysokoœæ œrodków finansowych przeznaczonych na dotowanie nierentownych
przewozów w regionie. Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) trasa Su-
cha Beskidzka – ¯ywiec jest lini¹ miêdzywojewódzk¹, tote¿ organizatorem publicznego
transportu zbiorowego mo¿e byæ na niej województwo w³aœciwe ze wzglêdu na najd³u¿-
szy odcinek przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami w³aœci-
wymi ze wzglêdu na jej przebieg. Wobec powy¿szego wszelkie pytania dotycz¹ce
omawianego po³¹czenia nale¿y kierowaæ bezpoœrednio do Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Œl¹skiego oraz Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego.

Ponadto, na podstawie przepisów art. 7 ust. 3 ww. ustawy, samorz¹d województwa
mo¿e byæ organizatorem po³¹czeñ kolejowych w strefie transgranicznej. Przepisy art. 4
ust. 1 pkt 17 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym definiuj¹ strefê transgra-
niczn¹ jako obszar co najmniej jednej gminy, powiatu lub co najmniej jednego wojewódz-
twa, na którym operator publicznego transportu zbiorowego œwiadczy us³ugi w zakresie
publicznego transportu zbiorowego, po³o¿ony bezpoœrednio przy granicy Rzeczypospoli-
tej Polskiej i obszar odpowiedniej jednostki administracyjnej po³o¿onej poza granic¹
Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium s¹siedniego pañstwa.

Z powa¿aniem

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

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Skierowa³em do Pana pismo BS/203/2010 z dnia 29.10.2010 r. i do dnia

dzisiejszego nie otrzyma³em odpowiedzi. Korzystaj¹c zatem z instytucji o-
œwiadczenia senatorskiego jeszcze raz zwracam siê z proœb¹ i z wyjaœnieniami.

„Szanowny Panie Prokuratorze,
treœæ Pañskiego listu stanowi³a dla mnie znaczne zaskoczenie.

Dnia 25 sierpnia br. w piœmie PG II Ko 589/10 stwierdzi³ Pan, ¿e w wyniku
rozdzia³u funkcji ministra sprawiedliwoœci i prokuratora generalnego, proku-
ratura przesta³a byæ podmiotem «maj¹cym legitymacjê do udzielania odpo-
wiedzi na interwencje parlamentarzystów podejmowane w indywidualnych
sprawach nale¿¹cych do kompetencji prokuratury». Uwa¿a Pan w konsek-
wencji, ¿e uwzglêdnienie mojej proœby godzi³oby w gwarantowan¹ tymi prze-
pisami niezale¿noœæ prokuratora.

Panie Prokuratorze, pragnê Pana zapewniæ, ¿e wywieranie nacisku na
prokuraturê nie jest w ¿adnym zakresie moim zamiarem. S¹dzê równie¿, ¿e
w nowym ustroju prokuratury i wobec ustawowo zagwarantowanej Wam
niezale¿noœci wywieranie nacisku przez opozycyjnego parlamentarzystê po
prostu nie jest mo¿liwe. Jednoczeœnie odnoszê jednak wra¿enie, ¿e powo³ane
przez Pana przepisy potraktowa³ Pan jako dogodny pretekst. Nie uwzglêdnia³
Pan przecie¿, Panie Prokuratorze, faktu, i¿ prokurator generalny, nie bêd¹c
ju¿ organem «administracji rz¹dowej», jest nadal bez w¹tpienia «organem
pañstwowym», pozostaj¹c jednoczeœnie elementem i naczelnym organem pro-
kuratury (przepisy art. 1, ust. 1 i ust. 2 wspomnianej ustawy o prokuraturze),
która niew¹tpliwie jest «instytucj¹ pañstwow¹». Dlatego te¿ podstaw¹ praw-
n¹ do uzyskiwania od niego przez senatorów informacji i wyjaœnieñ nie jest
przepis art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (u-
prawniaj¹cy senatorów do uzyskiwania informacji i materia³ów oraz wgl¹du
w dzia³alnoœæ «organów administracji rz¹dowej»). Podstawê tak¹ stanowi
przepis art. 16 ust. 1 tej ustawy, który stanowi miêdzy innymi, ¿e senatoro-
wie maj¹ prawo uzyskiwaæ od przedstawicieli w³aœciwych organów i instytu-
cji pañstwowych informacje i wyjaœnienia w sprawach wynikaj¹cych
z wykonywania obowi¹zków senatorskich. Nadto, w celu uzyskania informa-
cji od Prokuratora Generalnego, senatorowie mog¹ korzystaæ z uprawnieñ, ja-
kie przys³uguj¹ ka¿demu obywatelowi na podstawie przepisów o dostêpie do
informacji publicznej. Przepisy art. 61 konstytucji przewiduj¹ miêdzy innymi,
¿e obywatele maj¹ prawo do uzyskiwania informacji o dzia³alnoœci organów
w³adzy publicznej, a tak¿e innych osób oraz jednostek organizacyjnych w za-
kresie, w jakim wykonuj¹ one zadania w³adzy publicznej i gospodaruj¹ mie-
niem komunalnym lub maj¹tkowym Skarbu Pañstwa. Ograniczenie tego
prawa mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie ze wzglêdu na okreœlon¹ w ustawach ochro-
nê wolnoœci i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronê po-
rz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa lub wa¿nego interesu gospodarczego
pañstwa. Konkretyzacjê tego prawa stanowi¹ przepisy ustawy o dostêpie do
informacji publicznej (Dz. U z 2001 r. nr 112 poz. 1198 ze zm.). Zgodnie z po-
gl¹dem utrwalonym w orzecznictwie s¹dów administracyjnych fakt, i¿ pro-
kuratura realizuj¹ca zadania publiczne, jakimi s¹ strze¿enie praworz¹dnoœci
oraz czuwanie nad œciganiem przestêpstw (art. 2 ustawy o prokuraturze) zali-
cza siê do organów w³adzy publicznej, o jakich mowa w przywo³anym wy¿ej
art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz w przepisie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o do-
stêpie do informacji publicznej, nie budzi w¹tpliwoœci. Wspomniany przepis
obliguje w³adze publiczne oraz inne podmioty wykonuj¹ce zadania publiczne
do udostêpniania informacji publicznej (por. wyroki Naczelnego S¹du Admini-
stracyjnego sygn. akt OSK 1113/04, I OSK 1918/07 i Wojewódzkich S¹dów
Administracyjnych w Warszawie i w Krakowie sygn. akt II SA/Wa 2171/07
i II SAB/Kr 64/07).

Panie Prokuratorze, rzecz oczywiœcie nie w tym, aby przerzucaæ siê cyta-
tami z przepisów, jesteœmy bowiem obaj – Pan jako funkcjonariusz Pañstwa
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Polskiego, a ja jako jego senator – zobowi¹zani do zmierzania do podobnych
celów. Proszê wiêc, aby planuj¹c dalsze postêpowanie, uwzglêdnia³ Pan dwa
fakty.

1) Jestem w stanie, dziêki mojej znajomoœci sprawy sygnowanej
PG II Ko 598/10, pomóc prokuraturze i wskazaæ istotne fakty.

2) Nie zamierza³em i nie zamierzam wywieraæ nacisku na niezale¿ne or-
gany Pañstwa Polskiego”.

Podtrzymujê w dalszym ci¹gu moje proœby zawarte zarówno w piœmie
z dnia 16 sierpnia 2010 r., jak i w piœmie z dnia 29 paŸdziernika 2010 r.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 6.04.2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 10 marca 2011 r. Nr BPS/DSK-

-043-3429/11 oœwiadczenie Pana Senatora W³adys³awa Ortyla, z³o¿one podczas
71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r. oraz na jego oœwiadczenie przekaza-
ne przy piœmie z dnia 30 marca 2011 r. Nr BPS/DSK-043-3481/11, z³o¿one podczas
72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2011 r., uprzejmie przedstawiam co na-
stêpuje.

Sprawa 5 Ds. 867/09/2 Prokuratora Rejonowego Warszawa–Praga–Po³udnie, któ-
rej dotycz¹ oba przekazane oœwiadczenia Pana Senatora by³a ju¿ w przesz³oœci dwu-
krotnie przedmiotem oœwiadczeñ z³o¿onych przez niego podczas 50. i 58. posiedzenia
Senatu RP, na które Prokurator Generalny udzieli³ odpowiedzi pismami z dnia
16 kwietnia 2010 r. oraz z dnia 20 sierpnia 2011 r.

Wymienione postêpowanie prowadzone by³o w sprawie doprowadzenia do nieko-
rzystnego rozporz¹dzenia mieniem o wartoœci 650.000 z³. Wies³awa i Barbary M.
w okresie od stycznia 2008 r. do dnia 1 maja 2009 r. poprzez wprowadzenie ich w b³¹d
co do zamiaru realizacji inwestycji budowlanej w Warszawie przy ul. Zgoda 10 przez
Irenê P., to jest o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i zakoñczone zosta³o
postanowieniem z dnia 3 listopada 2009 r. o umorzeniu œledztwa na podstawie art. 17
§ 1 pkt 2 k.p.k. – wobec braku znamion czynu zabronionego. Decyzjê tê utrzyma³
w mocy S¹d Okrêgowy Warszawa–Praga w Warszawie po rozpoznaniu za¿alenia pe³no-
mocnika pokrzywdzonych. S¹d podzieli³ bowiem stanowisko zajête przez prokuratora,
¿e zachowanie Ireny P. nie wyczerpa³o znamion przestêpstwa oszustwa, ale stanowi³o
niew³aœciwe wykonanie umowy, wobec czego pokrzywdzeni winni dochodziæ swoich ro-
szczeñ nie w postêpowaniu karnym, lecz cywilnym.

W zwi¹zku z oœwiadczeniami sk³adanymi w tej sprawie przez Pana Senatora oraz
podnoszonymi przez niego w¹tpliwoœciami co do zasadnoœci decyzji umarzaj¹cej œledz-
two, akta postêpowania by³y dwukrotnie badane przez Prokuratora Apelacyjnego
w Warszawie, który nie znalaz³ podstaw do podjêcia na nowo prawomocnie umorzone-
go œledztwa.

Oprócz wymienionych oœwiadczeñ Pan Senator podj¹³ w tej sprawie interwencjê
kierowan¹ do Prokuratora Generalnego, wskazuj¹c na potrzebê kontynuowania umo-
rzonego postêpowania. W odpowiedzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. Pana Senatora poin-
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formowano, ¿e w zwi¹zku z wprowadzonym ustaw¹ z dnia 9 paŸdziernika 2009 r.
o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178,
poz. 1375 z póŸn. zm.) rozdzia³em funkcji Ministra Sprawiedliwoœci i Prokuratora Ge-
neralnego prokuratura przesta³a byæ podmiotem, o którym mowa w art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (j.t. w Dz. U. z 2003 r.
Nr 221, poz. 2199), wobec czego brak jest podstaw do interweniowania przez parla-
mentarzystów w indywidualnych sprawach nale¿¹cych do kompetencji prokuratury.

Nie przyjmuj¹c tego wyjaœnienia Pan Senator skierowa³ kolejne pismo w tej sprawie
z dnia 29 paŸdziernika 2010 r. ponawiaj¹ce interwencjê i odwo³uj¹ce siê do przepisów
ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (j.t. w Dz. U.
z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 z póŸn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostê-
pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póŸn. zm.). Wymienione pismo
jest to¿same w treœci z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora w dniu 3 marca
2011 r. podczas 71. posiedzenia Senatu RP.

Odnosz¹c siê do podniesionej przez Pana Senatora argumentacji nale¿y stwierdziæ,
¿e nie wydaje siê ona s³uszna.

W szczególnoœci budzi w¹tpliwoœci pogl¹d, ¿e podstaw¹ do interwencji w indywi-
dualnej sprawie mo¿e byæ art. 16 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i sena-
tora. Przepis ten istotnie stanowi, ¿e pos³owie i senatorowie maj¹ prawo uzyskiwaæ od
cz³onków Rady Ministrów oraz przedstawicieli w³aœciwych organów i instytucji pañ-
stwowych i samorz¹dowych informacje i wyjaœnienia w sprawach wynikaj¹cych z obo-
wi¹zków poselskich lub senatorskich. Uprawnienie wynikaj¹ce z tego przepisu ³¹czyæ
wszak¿e nale¿y w mojej ocenie z obowi¹zkami parlamentarzysty zwi¹zanymi z jego
uczestnictwem w pracach wewn¹trz parlamentu (np.: w ramach w³aœciwych komisji),
na co wskazuje umieszczenie go w Rozdziale 3 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a
i senatora zatytu³owanym „Prawa i obowi¹zki pos³ów i senatorów w Sejmie i w Sena-
cie”. Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za s³usznoœci¹ tej tezy s¹ przepisy
Rozdzia³u 4 nosz¹cego tytu³ „Inne prawa i obowi¹zki pos³ów i senatorów”, które doty-
cz¹ wykonywania mandatu. Poœród tych przepisów zaœ brak jest takich, które nak³a-
daj¹ na prokuraturê obowi¹zki analogiczne do ci¹¿¹cych na organach administracji
rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego, zak³adach lub przedsiêbiorstwach pañstwo-
wych, organizacjach spo³ecznych czy jednostkach gospodarki niepañstwowej.

Przyjêcie stanowiska prezentowanego przez Pana Senatora prowadzi³oby do wnios-
ku, ¿e wprowadzone przywo³an¹ wy¿ej ustaw¹ z dnia 9 paŸdziernika 2009 r. o zmianie
ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw rozwi¹zania w istocie nie zmieni³y
pozycji ustrojowej prokuratury, co pozostaje w sprzecznoœci z intencjami ustawodawcy.

Gdyby jednak nawet uznaæ powy¿sz¹ interpretacjê art. 16 ust. 1 ustawy o wykony-
waniu mandatu pos³a i senatora za b³êdn¹ to nie mo¿e byæ w¹tpliwoœci, ¿e obowi¹zko-
wi informacji, o którym mowa w tym przepisie Prokurator Generalny uczyni³ ju¿
zadoœæ odpowiadaj¹c dwukrotnie na oœwiadczenia Pana Senatora dotycz¹ce wymie-
nionej na wstêpie sprawy, z³o¿one podczas 50. i 58. posiedzenia Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Podstaw¹ do podjêcia oczekiwanych przez Pana Senatora dzia³añ nie mog¹ byæ
w przedmiotowym przypadku tak¿e przepisy ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostê-
pie do informacji publicznej. Nie neguj¹c bowiem aprobowanego w orzecznictwie i dok-
trynie pogl¹du, ¿e prokuratura jest organem w³adzy publicznej zobowi¹zanym do
udzielania informacji zauwa¿yæ trzeba, ¿e adresatem ¿¹dania jej udostêpnienia w tym
konkretnym przypadku nie powinien byæ Prokurator Generalny.

Przedmiotem zainteresowania Pana Senatora jest zakoñczona prawomocn¹ decy-
zj¹ o umorzeniu postêpowania sprawa Prokuratora Rejonowego Warszawa Praga–Po-
³udnie. A zatem to wymieniony Prokurator Rejonowy jest organem w³aœciwym do roz-
poznania wniosku o udostêpnienie informacji zgromadzonych w aktach tej sprawy
oraz podjêcia decyzji czy i w jakim zakresie informacje te mog¹ byæ udostêpnione.

Podobnie to Prokurator Rejonowy Warszawa-Praga-Po³udnie, zgodnie z art. 327 § 1
Kodeksu postêpowania karnego, jest kompetentny do oceny, czy zachodz¹ przes³anki
do podjêcia na nowo umorzonego postêpowania. O ile zatem znane s¹ Panu Senatoro-
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wi fakty i okolicznoœci, które nie by³y dotychczas oceniane przez prokuratora prowa-
dz¹cego postêpowanie oraz przez S¹d Okrêgowy w Warszawie (z³o¿one pisma
i oœwiadczenia na takie nie wskazuj¹), a mog¹ce doprowadziæ do wzruszenia decyzji
o umorzeniu œledztwa w tej sprawie, móg³ Pan Senator przekazaæ je bezpoœrednio w³a-
œciwemu do ich procesowego rozpoznania prokuratorowi.

Maj¹c wszak¿e na uwadze treœæ oœwiadczenia Pana Senatora z³o¿onego podczas
72. posiedzenia Senatu RP, odwo³uj¹cego siê do innych postêpowañ prowadzonych
w Prokuraturze Rejonowej Warszawa–Praga–Po³udnie w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ Ireny P.,
Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie zobligowano do zbadania prawid³owoœci prze-
biegu spraw prowadzonych w wymienionej jednostce oraz do spowodowania objêcia
ich zwierzchnim nadzorem s³u¿bowym przez Prokuratora Okrêgowego Warszawa-Pra-
ga w Warszawie.

Równoczeœnie, w zwi¹zku z zawart¹ w oœwiadczeniu Pana Senatora proœb¹ o spot-
kanie w tej sprawie, pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e Pierwszy Zastêpca Pro-
kuratora Generalnego przyjmie Pana Senatora podczas dy¿uru w dniu 9 maja 2011 r.
o godzinie 15.00. Wyra¿am przy tym nadziejê, ¿e spotkanie to pozwoli wyjaœniæ wszel-
kie w¹tpliwoœci Pana Senatora dotycz¹ce przedmiotowego postêpowania.

Z powa¿aniem

w z. PIERWSZY ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Jamrogowicz
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Sadowskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy istnieje mo¿liwoœæ zwiêk-

szenia w roku 2011 œrodków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciw-
dzia³ania bezrobociu w województwie warmiñsko-mazurskim.

Jak Pani zapewne wiadomo, w wymienionym województwie od wielu
lat jest najwy¿sza stopa bezrobocia w kraju, mo¿na te¿ zauwa¿yæ znacz-
n¹ tendencjê wzrostow¹ bezrobocia rejestrowanego. Œrodki z Funduszu
Pracy przyznawane w latach 2006–2010 pozwala³y podejmowaæ efek-
tywne dzia³ania na rynku pracy, aktywizowaæ wiêksz¹ liczbê bezrobot-
nych i w ten sposób ³agodziæ skutki bezrobocia. Wzrost nak³adów z Fun-
duszu Pracy na aktywizacjê zawodow¹ powodowa³ spadek liczby
bezrobotnych, umo¿liwia³ te¿ przekwalifikowanie osób zwalnianych
z pracy lub zagro¿onych zwolnieniami grupowymi.

Dlatego te¿ bardzo niekorzystne, a wrêcz krzywdz¹ce dla województwa
warmiñsko-mazurskiego i wszystkich samorz¹dów lokalnych, jest przyzna-
nie œrodków Funduszu Pracy wed³ug jednolitego algorytmu wszystkim woje-
wództwom w Polsce. Wszak wiadomo, ¿e s¹ województwa, które wymagaj¹
wiêkszego wsparcia. Zmniejszenie w 2011 r. o oko³o 70% œrodków na aktyw-
ne formy przeciwdzia³ania bezrobociu w stosunku do roku 2010 spowoduje
negatywne skutki w wielu obszarach ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. Dopro-
wadzi przede wszystkim do wzrostu bezrobocia, a tym samym zwiêkszy licz-
bê osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej i zmniejszy wp³aty na fundusz.

Œrodki Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu
adresowane s¹ g³ównie do osób znajduj¹cych siê w szczególnej sytuacji na
rynku pracy. Ograniczenie œrodków na ich aktywizacjê pogorszy i tak bar-
dzo trudn¹ sytuacjê materialn¹ tych osób. W dalszej kolejnoœci nast¹pi te¿
ograniczenie organizacji robót publicznych i prac spo³ecznie u¿ytecznych, co
poci¹gnie za sob¹ dalsze konsekwencje dla bezrobotnych. Najczêœciej s¹ to
ludzie w wieku oko³o piêædziesiêciu lat, czêsto matki samotnie wychowuj¹ce
dzieci, przechodz¹ce przez ró¿ne formy terapii. Pozbawienie mo¿liwoœci
udzia³u tych osób w robotach publicznych lub w pracach spo³ecznie u¿ytecz-
nych znacznie obni¿y poziom ich ¿ycia. Bieda, utrata bezpieczeñstwa spo-
³ecznego, spadek poczucia w³asnej wartoœci, niemo¿noœæ zapewnienia bytu
rodzinie i wynikaj¹ce z tego poczucie winy wobec najbli¿szych mo¿e skutko-
waæ rozbiciem rodziny, depresj¹, nerwic¹, popadniêciem w alkoholizm. Dla
m³odzie¿y zaœ szczególnym niebezpieczeñstwem mo¿e staæ siê zagro¿enie,
miêdzy innymi, narkomani¹ i przestêpczoœci¹.

Uwa¿am, ¿e mamy moralny obowi¹zek przeciwstawiæ siê tym negatyw-
nym zjawiskom spo³ecznym. Szczególnym wsparciem powinny byæ objête
osoby m³ode, podejmuj¹ce pierwsz¹ pracê zawodow¹, pragn¹ce zdobywaæ
doœwiadczenie zawodowe. Znaczne ograniczenie œrodków spowoduje
zmniejszenie liczby sta¿y niezbêdnych dla uzyskania w przysz³oœci pracy.
W ten sposób znaczna czêœæ m³odzie¿y do dwudziestego pi¹tego roku ¿ycia
oraz absolwenci szkó³ wy¿szych powiêksz¹ szeregi bezrobotnych.

Na koniec swojego oœwiadczenia wspomnê, ¿e ograniczenie œrodków do-
prowadzi do powiêkszenia siê liczby niedo¿ywionych dzieci cz³onków rodzin
bezrobotnych. Dzieci te bêd¹ ¿y³y obarczone dziedzictwem biedy, ze wszyst-
kimi skutkami wynikaj¹cymi z tego zjawiska.

W zwi¹zku z przedstawionymi faktami i argumentami zwracam siê do
Pani Minister z proœb¹ o zwiêkszenie w roku 2011 œrodków Funduszu Pracy
na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu, szczególnie dla wojewódz-
twa warmiñsko-mazurskiego.

S³awomir Sadowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 30 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przy piœmie BPS/DSK-043-3430/11 z dnia 10 marca

2011 r. oœwiadczeniem senatorskim jakie z³o¿y³ podczas 71. posiedzenia Senatu S³a-
womir Sadowski w sprawie zwiêkszenia œrodków Funduszu Pracy w 2011 r. na aktywi-
zacjê zawodow¹ bezrobotnych w woj. warmiñsko-mazurskim, uprzejmie informujê
zgodnie z poni¿szym.

Plan finansowy Funduszu Pracy na 2011 rok, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwalonej
przez Sejm RP w dniu 20 stycznia 2011 roku ustawy bud¿etowej na rok 2011 zak³ada,
¿e wydatki na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu wynios¹ 3.235.080 tys. z³.
W trakcie prac Parlamentu nad ustaw¹ bud¿etow¹ na 2011 rok, w ramach zaplanowa-
nej kwoty wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu
dokonano zmiany struktury tych wydatków, która pozwoli³a na zwiêkszenie puli œrod-
ków przeznaczanej dla powiatowych urzêdów pracy o 464 mln z³.

Rada Ministrów okreœlaj¹c wydatki Funduszu Pracy na rok bie¿¹cy kierowa³a siê
koniecznoœci¹ ograniczeñ wydatków publicznych w celu korekty deficytu sektora in-
stytucji rz¹dowych i samorz¹dowych do poziomu nie wy¿szego ni¿ 3% PKB oraz ograni-
czenia potrzeb po¿yczkowych bud¿etu pañstwa, zwi¹zanych z koniecznoœci¹ uzupe³-
niania niedoboru w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (FUS), wynikaj¹cego z do-
tychczasowego systemu emerytalnego, powstaj¹cego w wyniku przekazywania czêœci
sk³adki emerytalnej do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), powoduj¹cych nara-
staj¹ce zagro¿enia dla d³ugu publicznego, który zbli¿a siê do II progu ostro¿noœciowe-
go, okreœlonego w ustawie o finansach publicznych na poziomie 55% PKB.

Maj¹c powy¿sze na uwadze Rada Ministrów przyjê³a propozycje zmiany w funkcjo-
nowaniu OFE. Ich celem jest z jednej strony zabezpieczenie interesów przysz³ych eme-
rytów, z drugiej – zmniejszenie narastaj¹cego zad³u¿enia pañstwa. Na 700 mld z³
zad³u¿enia, a¿ 200 mld z³ jest wynikiem finansowania OFE tym d³ugiem. Tylko w 2010 r.
wysokoœæ refundacji FUS sk³adki przekazywanej do OFE wynios³a 22,5 mld z³ zaœ od
pocz¹tku reformy emerytalnej w 1999 r. do 2010 r. bezpoœredni koszt refundacji z bud-
¿etu pañstwa ubytku sk³adki emerytalnej w FUS wskutek jej przekazania do OFE wy-
niós³ ok. 162 mld z³. Po uwzglêdnieniu kosztu finansowania koszt refundacji wzrasta
o kolejne 61,5 mld z³. Reforma okaza³a siê wiêc bezwzglêdnie konieczna. Zgodnie z pro-
jektem rz¹dowym, w latach 2012–2013 zmniejszeniu z 7,3% do 2,3% ulegnie sk³adka
przekazywana do OFE. W kolejnych latach sk³adka przekazywana do OFE bêdzie stop-
niowo rosn¹æ, tak aby w 2017 roku osi¹gn¹æ 3,5%. Projekt ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeñ spo³ecznych uzyska³
akceptacjê Rady Ministrów i trafi³ do Sejmu RP.

Wczeœniej prowadzone by³y prace nad rz¹dowym projektem ustawy o zmianie usta-
wy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz o zmianie niektórych ustaw, do którego
w trakcie prac sejmowych poprawkê wniós³ Klub Parlamentarny Polskiego Stronnic-
twa Ludowego, ograniczaj¹c¹ od dnia 1 kwietnia br. poziom sk³adki na ubezpieczenie
emerytalne pochodz¹cej ze sk³adki ubezpieczonego, odprowadzanej przez ZUS do OFE,
zbie¿n¹ w tym zakresie z aktualnym projektem rz¹dowym. W przypadku uchwalenia
przez Sejm RP ograniczenia wysokoœci przekazywanej do OFE sk³adki, zgodnie z ww.
projektami, mo¿liwe bêdzie istotne ograniczenie wydatków bud¿etu pañstwa na pokry-
cie niedoboru w FUS z tytu³u przekazywania do OFE czêœci sk³adki emerytalnej. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e deficyt bud¿etu pañstwa z ww. tytu³u roœnie w tempie ok. 2.000 mln z³
miesiêczne. Taka oszczêdnoœæ ograniczy potrzeby po¿yczkowe pañstwa, realizowane
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dotychczas na rynku pieniê¿nym oraz zwi¹zane z tym koszty, przez co zmniejszy siê rów-
nie¿ zagro¿enie wspomnianego wy¿ej przekroczenia II progu ostro¿noœciowego, a pod
rz¹dami nowej ustawy bud¿etowej i znowelizowanej ustawy o finansach publicznych
pozwoli w konsekwencji na zmianê planu finansowego Funduszu Pracy i zwiêkszenie
wydatków Funduszu przeznaczanych na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu
w po³owie 2011 roku zgodnie z uzasadnionymi, dodatkowymi potrzebami krajowego
rynku pracy, okreœlanymi na 1.500 mln z³.

Bez takiej zmiany niemo¿liwe jest uzyskanie zgody Ministra Finansów, w oparciu
o przepisy art. 29 ust. 8–12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
na zmianê planu finansowego Funduszu Pracy i zwiêkszenie jego wydatków w 2011 r.

Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej wyst¹pi³ w dniu 25.02.2011 r. do Ministra Fi-
nansów o zwiêkszenie wydatków Funduszu Pracy w 2011 r. o kwotê 1.200 mln z³.
W dniu 7.03.2011 r. Minister Finansów odmówi³ udzielenia takiej zgody uzasadniaj¹c
j¹ wdro¿eniem procedur oszczêdnoœciowych dotycz¹cych koniecznoœci ograniczenia
nadmiernego deficytu instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych do 3% PKB w 2012 r.

Zapewniam, ¿e Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej pozostanie aktywnym w moni-
torowaniu sytuacji na krajowym rynku pracy oraz jej rozwoju wynikaj¹cego z poziomu
i stopy bezrobocia w poszczególnych województwach jak i reagowaniu w przypadku
niekorzystnego rozwoju sytuacji, poprzez uruchamianie œrodków istniej¹cej rezerwy
œrodków Funduszu Pracy bêd¹cej w dyspozycji ministra, a tak¿e kolejnym wnioskowa-
niu w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy w oparciu o realizowane do-
datkowe przychody Funduszu Pracy. Liczê, ¿e dzia³ania takie spotkaj¹ siê ze
wsparciem ze strony sejmowej komisji do spraw bud¿etu poprzez wyra¿enie pozy-
tywnej opinii w zakresie ewentualnych wniosków kierowanych do Ministra Finansów
w oparciu o przepisy art. 29 ust. 8–12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Moje oœwiadczenie zwi¹zane jest z powszechnie krytykowanym funkcjo-
nowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, w szczególnoœci jego Oddzia³u
Ma³opolskiego.

Jako senatorowi RP, a zarazem mieszkañcowi Ma³opolski i pacjentowi jest
mi niezwykle przykro, ¿e na pocz¹tku ka¿dego roku nasze samorz¹dy, szpita-
le czy inne podmioty zajmuj¹ce siê leczeniem obywateli napotykaj¹ identyczny
problem zwi¹zany z zapewnieniem swoim mieszkañcom czy pacjentom pra-
wid³owej dostêpnoœci do s³u¿by zdrowia. Co roku w swoich wyst¹pieniach na-
zywaj¹ to wprost oszukiwaniem obywateli czy wrêcz patologi¹ systemu
s³u¿by zdrowia, czy patologi¹ NFZ. Mowa te¿ jest nawet o przestêpstwach
urzêdników NFZ, przekroczeniu uprawnieñ lub niedope³nieniu obowi¹zków,
dzia³aniu na szkodê interesu prywatnego, z art. 231 § 1 k.k. Samorz¹dy czy
podmioty s³u¿by zdrowia z³o¿y³y do ma³opolskich prokuratur odpowiednie za-
wiadomienia. W roku 2011 sytuacja jest oczywiœcie taka sama.

Nieprawid³owoœci podczas procesu kontraktacji œwiadczeñ medycznych
w MOW NFZ, a w szczególnoœci w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
i stomatologii narazi³y tysi¹ce pacjentów z Ma³opolski na poszukiwanie miej-
sca swojego leczenia, a setki lekarzy pozbawi³y nieoczekiwanie miejsca pracy.

Szpital Miejski w Rabce-Zdroju otrzyma wreszcie po ogromnych bojach
i trudach okrojony kontrakt na prowadzenie oddzia³u wewnêtrznego i chirur-
gii oka, jednak Narodowy Fundusz Zdrowia po uwzglêdnieniu odwo³ania
rabczañskiej placówki zaproponowa³ jej o wiele mniej pieniêdzy. Tym samym
oddzia³ wewnêtrzny zamiast ponad 3 milionów 300 tysiêcy z³ ma otrzymaæ
jedynie 2 miliony 600 tysiêcy z³.

Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi³ podpisania kontraktu z zakopiañ-
skim szpitalem na prowadzenie poradni psychiatrycznej tylko dlatego, ¿e po-
noæ zamiast dwóch lekarzy jest tam tylko jeden, nie dano jednoczeœnie
mo¿liwoœci naprawy tego stanu rzeczy, co wydaje siê niezwykle proste.

Ma³opolski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odmó-
wi³ zakontraktowania œwiadczeñ w oddziale neurochirurgii Podhalañskiemu
Szpitalowi Specjalistycznemu w Nowym Targu. Dla ca³ego Podhala, Spisza
i Orawy oraz milionów turystów, którzy odwiedzaj¹ co roku nasz region, dal-
sze funkcjonowanie oddzia³u neurochirurgii w nowotarskim szpitalu to waru-
nek konieczny zabezpieczenia zdrowia i ¿ycia pacjentów. Szpital dziêki
znakomitej wspó³pracy z Klinik¹ Neurochirurgii Collegium Medicum Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego zyska³ najlepszych w Ma³opolsce specjalistów oraz
bezpoœredni nadzór merytoryczny konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie
neurochirurgii, profesora dra hab. med. Marka Moska³y. Na oddziale neuro-
chirurgii w Nowym Targu wykonywane by³y zaawansowane procedury neu-
rochirurgiczne, które ratuj¹ ¿ycie licznym pacjentom. W trybie pilnym
operowani byli tutaj pacjenci po urazach czaszkowo-mózgowych, z pêkniêty-
mi têtniakami mózgu, guzami mózgu oraz chorobami krêgos³upa wymaga-
j¹cymi natychmiastowego zaopatrzenia.

Pacjenci z Pienin w 2011 r. mog¹ zapomnieæ o opiece stomatologa i gineko-
loga. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprzesta³ ich finansowania kroœcieñskie-
mu SP ZOZ. Mimo ¿e Kroœcienko zabiega³o o zapewnienie medycznych
œwiadczeñ w zakresie opieki stomatologicznej i ginekologiczno-po³o¿niczej, oba
gabinety z pocz¹tkiem roku zamkniêto. Jak podkreœla pani kierownik Samo-
dzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej, „negocjacje z NFZ to bardzo
ciekawe zjawisko. W czasie trwania negocjacji oferty podlegaj¹ rankingowa-
niu. By zaj¹æ w nim lepsze miejsce, trzeba zmniejszaæ liczbê punktów (!)”. Zda-
niem pani kierownik nie wiadomo, dlaczego Kroœcienko przepad³o
w negocjacjach: „Fundusz, odrzucaj¹c nasz¹ ofertê, niczego nie uzasadni³”.

Pacjenci z gminy Czorsztyn mog¹ z kolei zapomnieæ o opiece chirurga, sto-
matologa, rehabilitanta, ginekologa oraz diabetologa – NFZ nie zakontrakto-
wa³ tych us³ug medycznych Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu
Oœrodkowi Zdrowia w Maniowach. Gmina Czorsztyn liczy 7 tysiêcy miesz-
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kañców, a w sezonach turystycznych liczba ta wzrasta nawet trzykrotnie,
dlatego niezbêdne jest dzia³anie w niej poradni chirurgii ogólnej.

Podsumowaniem fatalnego dzia³ania ma³opolskiego systemu finansowania
s³u¿by zdrowia niech bêdzie ostatni przyk³ad œmierci pacjentki chorej na raka,
leczonej z winy NFZ niew³aœciwymi lekami chemicznymi.

Przedstawione informacje ukazuj¹ kulisy ba³aganu, braku kompetencji,
a czasem zwyczajnie z³ej woli pracowników MOW NFZ powo³anych do za-
rz¹dzania i dysponowania w sposób transparentny i zgodny z prawem fun-
duszami na ochronê zdrowia.

Bardzo proszê Pani¹ Minister o interwencjê w ramach posiadanych œrod-
ków i kompetencji.

Tadeusz Skorupa

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.04.01

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Tadeusza Skorupê na

71. posiedzeniu Senatu w dniu 3 marca 2011 roku, przes³ane przy piœmie Pani Gra¿y-
ny Anny Sztark, Wicemarsza³ka Senatu, z dnia 10 marca 2011 roku (znak: BPS/DSK-
-043-3388/11), w sprawie kontraktowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej na 2011 rok
przez Ma³opolski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, uprzejmie pro-
szê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

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 ze œrodków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008
roku Nr 164, poz. 1027 ze zm.), aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarz¹dze-
niach Prezesa NFZ, dotycz¹cych postêpowañ w sprawie zawarcia umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach.

Zgodnie z art. 97 ww. ustawy, do zakresu dzia³ania Narodowego Funduszu Zdrowia
nale¿y m.in. okreœlanie jakoœci i dostêpnoœci oraz analiza kosztów œwiadczeñ opieki
zdrowotnej w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz przeprowadzanie konkursów ofert, rokowañ i zawie-
ranie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Ponadto, zgodnie z art. 146
ust. 1 ww. ustawy, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia okreœla przedmiot postêpo-
wania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, kryteria
oceny ofert oraz warunki wymagane od œwiadczeniodawców.

Odnosz¹c siê do kwestii zawartych w treœci oœwiadczenia, przede wszystkim nale¿y
zwróciæ uwagê na zasady zawierania umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej.
Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 5 pkt 8 i 10 cytowanej ustawy, do zadañ dyrektora
oddzia³u wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nale¿y przeprowadzanie po-
stêpowañ w sprawie zawarcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, w tym
œwiadczeñ wysokospecjalistycznych, a tak¿e zawieranie i rozliczanie umów o udziela-
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nie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, w tym œwiadczeñ wysokospecjalistycznych oraz za-
wieranie i rozliczanie umów o realizacjê programów zdrowotnych. Podstaw¹ do
udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, zgod-
nie z przepisem art. 132 ust. 1 ww. ustawy, jest umowa o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej, zawarta pomiêdzy œwiadczeniodawc¹ a dyrektorem oddzia³u wojewódzkie-
go Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z przepisem art. 134 przytoczonej ustawy,
Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowi¹zany zapewniæ równe traktowanie wszystkich
œwiadczeniodawców ubiegaj¹cych siê o zawarcie umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej i prowadziæ postêpowanie w sposób gwarantuj¹cy zachowanie uczciwej
konkurencji. W trakcie trwania procedury konkursowej, zgodnie z art. 148 cytowanej
na wstêpie ustawy, Fundusz porównuje z³o¿one przez œwiadczeniodawców oferty w za-
kresie ci¹g³oœci, kompleksowoœci, dostêpnoœci, jakoœci udzielanych œwiadczeñ, kwali-
fikacji personelu, wyposa¿enia w sprzêt i aparaturê medyczn¹ oraz ceny i liczby
oferowanych œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz kalkulacji kosztów, a nastêpnie, zgod-
nie z przepisem art. 142 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy, mo¿e wybraæ ofertê lub wiêksz¹ liczbê
ofert, które zapewniaj¹ mo¿liwie najlepsze warunki udzielania œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej.

Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ w trakcie postêpowania konkurso-
wego œwiadczeniodawca mo¿e negocjowaæ liczbê i cenê planowanych do udzielenia
œwiadczeñ opieki zdrowotnej, co bezpoœrednio wynika z art. 142 ust. 6 cytowanej usta-
wy. Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ iloœæ planowanych œwiadczeñ ambulatoryjnych, szpi-
talnych, a tak¿e œwiadczeñ opieki zdrowotnej z innych zakresów, wynika z danych
historycznych, prognozy wynikaj¹cej z danych epidemiologicznych oraz przepisu
art. 132 ust. 5 ww. ustawy, w œwietle którego, wysokoœæ ³¹cznych zobowi¹zañ Fundu-
szu wynikaj¹cych z zawartych ze œwiadczeniodawcami umów nie mo¿e przekroczyæ
wysokoœci wydatków przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu.

Maj¹c na uwadze przytoczone przepisy, uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, i¿
Ministerstwo Zdrowia zwróci³o siê do Ma³opolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia o zajêcie stanowiska do kwestii poruszonych w treœci oœwiad-
czenia.

Zgodnie z wyjaœnieniami p³atnika œwiadczeñ, umowy we wszystkich rodzajach
œwiadczeñ (poza ratownictwem medycznym) i obowi¹zuj¹ce w roku 2010 i latach wcze-
œniejszych, utraci³y wa¿noœæ z dniem 31 grudnia 2010 roku – z up³ywem okresu na
który zosta³y podpisane. W zwi¹zku z powy¿szym, p³atnik œwiadczeñ opieki zdrowotnej
przyst¹pi³ do kontraktowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej na rok 2011, zgodnie
z przyjêtym planem zakupu œwiadczeñ oraz w trybie okreœlonym cytowan¹ na wstêpie
ustaw¹ o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych,
tj. poprzez przeprowadzenie konkursu ofert.

Jak wskazuje Ma³opolski OW NFZ, z uwagi na przeprowadzenie po raz pierwszy od
kilku lat konkursu ofert (co oznacza otwarcie siê rynku na nowe podmioty, a tym sa-
mym koniecznoœæ zmierzenia siê z wymaganiami konkurencyjnoœci przez „starych”
œwiadczeniodawców pewnych dotychczas swoich kontraktów), spotka³ siê z negatyw-
nym nastawieniem dotychczasowych realizatorów œwiadczeñ opieki zdrowotnej, wy-
ra¿aj¹cym siê nawet próbami zablokowania prac komisji konkursowych – poprzez
akcjê masowych protestów oraz bojkot negocjacji. Nale¿y podkreœliæ, ¿e pomimo tych
trudnoœci, wszystkie komisje zakoñczy³y swoje prace regulaminowo, a œwiadczenia dla
mieszkañców województwa ma³opolskiego zosta³y zabezpieczone. Do konkursu ofert
og³oszonego przez Fundusz mog³y przyst¹piæ na równych prawach wszystkie podmioty
z obszaru zdefiniowanego w og³oszeniu konkursowym, spe³niaj¹ce wymagania okreœ-
lone w przepisach szczegó³owych. Ka¿da prawid³owo z³o¿ona oferta podlega³a ocenie
wed³ug jednolitych i jawnych kryteriów (jakoœæ, dostêpnoœæ, ci¹g³oœæ, kompleksowoœæ,
cena), natomiast ostatecznie wyborowi podlega³y oferty uszeregowane wed³ug tzw.
rankingu koñcowego, pocz¹wszy od najwy¿ej ocenionej, a¿ do wyczerpania kwoty da-
nego postêpowania. Powy¿sza procedura nie dopuszcza elementu uznaniowoœci, su-
biektywizmu lub stosowania kryteriów oceny innych ni¿ wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cego
prawa, w tym przypadku ujêtych w Zarz¹dzeniu Nr 73/2009/DSOZ Prezesa Narodo-
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wego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie okreœlenia kryteriów
oceny ofert w postêpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej (ze zm.).

Zgodnie ze stanowiskiem Ma³opolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia, og³oszone w dniu 15 wrzeœnia 2010 roku postêpowania konkurso-
we w poszczególnych rodzajach œwiadczeñ by³y rozstrzygane sukcesywnie do miesi¹ca
grudnia 2010 roku. Nastêpnie, po dokonaniu pokonkursowej analizy poziomu zabez-
pieczenia œwiadczeñ, przeprowadzone zosta³y postêpowania uzupe³niaj¹ce w trybie ro-
kowañ (80 postêpowañ) oraz dodatkowych konkursów ofert (132 konkursy) w przypad-
kach, gdy dostêpnoœæ do œwiadczeñ uzyskana w wyniku konkursów g³ównych nie by³a
odpowiednia. Jak wskazuje p³atnik œwiadczeñ, w chwili obecnej dostêpnoœæ do œwiad-
czeñ dla mieszkañców województwa ma³opolskiego nale¿y uznaæ za satysfakcjonuj¹c¹.

Odnosz¹c siê do kwestii niezakontraktowania œwiadczeñ w niektórych placówkach
realizuj¹cych umowy w roku 2010 uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, i¿ o wyborze
œwiadczeniodawców do realizacji umów decyduje procedura konkursowa, która nie
gwarantuje kontynuacji umowy z dotychczasowym œwiadczeniodawc¹ je¿eli jego oferta
zosta³a oceniona ni¿ej ni¿ oferty pozosta³ych podmiotów, w tym nowych oferentów.
Tym samym, bezpoœredni¹ przyczyn¹ niepodpisania umowy z niektórymi dotychcza-
sowymi œwiadczeniodawcami by³o zadzia³anie mechanizmu konkurencyjnego przy ot-
warciu siê rynku us³ug medycznych, jakie nastêpuje co kilka lat – gdy wygasaj¹
dotychczasowe umowy i Fundusz og³asza konkursy ofert. Jak wyjaœnia Narodowy
Fundusz Zdrowia, nak³ady finansowe dedykowane na przedmiotowe œwiadczenia, mi-
mo i¿ wy¿sze ni¿ w roku 2010, nie pozwoli³y na zakontraktowanie wszystkich placówek
przystêpuj¹cych do konkursu, zarówno dotychczasowych œwiadczeniodawców, jak
i nowych oferentów. Obowi¹zuj¹ce szczegó³owe kryteria oceny ofert, jak równie¿ zapisy
ustawowe (art. 134 ust. 1 cytowanej na wstêpie ustawy) oraz praktyka orzecznicza (de-
cyzja Prezesa UOKiK nr RWA - 9/2009 z dnia 10 lipca 2009 roku), nie pozwalaj¹ na
stosowanie jakichkolwiek preferencji wobec „starych” œwiadczeniodawców – takie w³a-
œnie praktyki by³yby bowiem uznane za przejaw nierównego traktowania. Nale¿y jed-
nak zaznaczyæ, i¿ zgodnie ze stanowiskiem Ma³opolskiego OW NFZ, ze wszystkimi
podmiotami, których oferty nie zosta³y odrzucone z powodu niespe³niania wymagañ
bezwzglêdnych, zosta³y przeprowadzone negocjacje dotycz¹ce ceny i liczby œwiadczeñ,
w toku których strony mia³y mo¿liwoœæ pe³nego zaprezentowania i uargumentowania
swojego stanowiska. Rozstrzygniêcia konkursów s¹ wiêc wy³¹cznie wynikiem zastoso-
wania jednolitych i wynikaj¹cych z przepisów prawa kryteriów oceny ofert, po uprzed-
nim przeprowadzeniu negocjacji, w niektórych przypadkach nawet kilkakrotnych.
Ponadto nale¿y podkreœliæ, ¿e wœród podmiotów, które nie uzyska³y kontynuacji umo-
wy na rok 2011 (nie na skutek arbitralnej decyzji Funduszu, ale zadzia³ania mechaniz-
mu konkursowego), nie ma placówek, które mo¿na by okreœliæ jako kluczowe lub
strategiczne z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia (np. jednostek klinicznych
czy poradni przy oddzia³ach szpitalnych).

Odnosz¹c siê do szczegó³owych przypadków wymienionych w treœci oœwiadczenia
Pana Senatora, uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, i¿ zgodnie ze stanowiskiem Ma-
³opolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w przypadku:

1) œwiadczeñ zdrowotnych w rodzaju: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzale¿-
nieñ, w zakresie poradni zdrowia psychicznego dla doros³ych w Szpitalu Powia-
towym im. dr T. Cha³ubiñskiego – w konkursie g³ównym oferta przedmiotowego
œwiadczeniodawcy zosta³a odrzucona z powodu niespe³nienia wymagañ doty-
cz¹cych kwalifikacji zatrudnionego personelu okreœlonych w Zarz¹dzeniu
Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie okreœlenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i lecze-
nie uzale¿nieñ. W wyniku konkursu uzupe³niaj¹cego, którego rozstrzygniêcie na-
st¹pi³o w dniu 31 stycznia 2011 r., œwiadczenia w ww. placówce zosta³y zabezpie-
czone.

2) œwiadczeñ zdrowotnych w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza, w zakresie fizjotera-
pia ambulatoryjna w Samodzielnym Publicznym Gminnym Oœrodku Zdrowia
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w Maniowach – w zakoñczonym w dniu 14 grudnia 2010 r. postêpowaniu konkur-
sowym w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla obszaru te-
rytorialnego – powiat nowotarski, oferta SP GOZ w Maniowach zosta³a odrzucona
z powodu niespe³niania wymagañ dotycz¹cych zatrudnienia lekarza specjalisty
rehabilitacji medycznej na minimum 1/4 etatu. Powy¿sze œwiadczenia na terenie
powiatu nowotarskiego zabezpiecza aktualnie 7 poradni, wy³onionych w wyniku
postêpowania konkursowego zgodnie z rankingiem ofert (w 2010 roku pacjenci
mogli skorzystaæ z 6 placówek), przy jednoczesnym wzroœcie dostêpnoœci o 67%
w porównaniu ze styczniem 2010 roku.

3) œwiadczeñ zdrowotnych w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna,
w zakresie chirurgia ogólna w Samodzielnym Publicznym Gminnym Oœrodku
Zdrowia w Maniowach – w zakoñczonym w dniu 16 grudnia 2010 r. postêpowa-
niu konkursowym dla powiatu nowotarskiego, oferta SP GOZ w Maniowach nie
zosta³a wybrana z powodu ograniczonej dostêpnoœci do œwiadczeñ (czas pracy
poradni specjalistycznej poni¿ej 12 godzin w tygodniu). Zgodnie z Zarz¹dzeniem
Nr 62/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie okreœlenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjali-
styczna, poradnia specjalistyczna powinna byæ czynna nie krócej ni¿ trzy razy
w tygodniu po 4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach
przedpo³udniowych w przedziale czasowym miêdzy godz. 7.30 a 14, oraz co naj-
mniej raz w tygodniu w godzinach popo³udniowych w przedziale czasowym miê-
dzy godz. 14 a 20 (§ 10 pkt 4 zarz¹dzenia). W zwi¹zku z powy¿szym, Komisja Kon-
kursowa podjê³a decyzjê o nieprzedstawianiu oferentowi propozycji na rok 2011
przy harmonogramie niespe³niaj¹cym wymagañ minimalnych, podpisuj¹c roz-
bie¿ny protokó³ negocjacji. Powy¿sze œwiadczenia na terenie powiatu nowotar-
skiego zabezpiecza w 2011 roku 5 poradni specjalistycznych, podobnie jak
w 2010 roku.

4) œwiadczeñ zdrowotnych w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, w za-
kresie ginekologia i po³o¿nictwo w Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki
Zdrowotnej w Kroœcienku oraz w Samodzielnym Publicznym Gminnym Oœrodku
Zdrowia w Maniowach – w konkursie g³ównym ww. œwiadczeniodawcy zostali niewy-
brani z powodu niskiej pozycji rankingowej – SPZOZ w Kroœcienku w rankingu
koñcowym ulokowa³ siê na 14, a SPGOZ w Maniowach na 11 pozycji na 16 z³o¿o-
nych ofert. Ostatecznie œwiadczenia ww. placówek zosta³y zakontraktowane
w wyniku konkursu uzupe³niaj¹cego, którego rozstrzygniêcie nast¹pi³o w dniu
24 stycznia 2011 roku.

5) œwiadczeñ zdrowotnych w rodzaju: Leczenie Stomatologiczne dla powiatu nowo-
tarskiego – po og³oszeniu w dniu 16 wrzeœnia postêpowañ konkursowych w ro-
dzaju leczenie stomatologiczne czêœæ oferentów powierzy³a reprezentowanie swo-
jego stanowiska w konkursie Zwi¹zkowi Lekarzy Dentystów. W toku negocjacji
z Komisj¹ Konkursow¹ upowa¿niona grupa negocjatorów ¿¹da³a w imieniu ofe-
rentów zrzeszonych w porozumieniu utworzonym przy ZLD, cen wy¿szych ni¿ ce-
ny oczekiwane. Kontraktowanie w cenach wy¿szych ni¿ oczekiwane, w ramach
zdefiniowanej kwoty og³oszenia, prowadzi do zmniejszenia liczby mo¿liwych do
zakupienia œwiadczeñ. Maj¹c na wzglêdzie interes œwiadczeniobiorców (kryte-
rium dostêpnoœci), jak równie¿ zaproponowanie cen jednostkowych porównywal-
nych lub wy¿szych ni¿ obowi¹zuj¹ce w innych Oddzia³ach Funduszu, Ma³opolski
OW NFZ nie zaakceptowa³ cen proponowanych przez ZLD, co skutkowa³o podpi-
sywaniem protoko³ów rozbie¿noœci z niektórymi oferentami i niezakontraktowa-
niem w konkursie g³ównym 100% œwiadczeñ wynikaj¹cych z planu zakupu. Nale-
¿y dodaæ, ¿e opisane dzia³anie Zwi¹zku jest obecnie przedmiotem postêpowania
prowadzonego przez Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie
zg³oszenia dokonanego przez Dyrektora Ma³opolskiego OW NFZ. Stan zabezpie-
czenia œwiadczeñ stomatologicznych w Ma³opolsce na dzieñ 1 stycznia 2011 r. wy-
nosi³ 78% w stosunku do planu; dlatego w celu zwiêkszenia dostêpnoœci do
œwiadczeñ, pocz¹wszy od dnia 28 grudnia 2010 r. p³atnik œwiadczeñ og³osi³
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121 postêpowañ uzupe³niaj¹cych, w tym postêpowania dla gmin Kroœcienko
i Czorsztyn, które zosta³y zakoñczone rozstrzygniêciem w dniu 15 lutego 2011 r.
W wyniku rozstrzygniêcia poziom zabezpieczenia œwiadczeñ wynosi odpowiednio:
w gminie Kroœcienko 88% w stosunku do stanu z roku 2010; w gminie Czorsztyn
88% w stosunku do stanu z roku 2010. Ponadto nale¿y wskazaæ, ¿e obszarem
wskazanym w g³ównym og³oszeniu konkursowym by³ powiat nowotarski, gdzie
zabezpieczenie w roku 2011 osi¹gnê³o wskaŸnik 96% w odniesieniu do roku 2010.

6) œwiadczeñ zdrowotnych w rodzaju: Leczenie Szpitalne, w zakresie: oddzia³ we-
wnêtrzny – hospitalizacja oraz okulistyka – zespó³ chirurgii jednego dnia w Nie-
publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski w Rabce–Zdroju” –
w postêpowaniu konkursowym omawiany œwiadczeniodawca uzyska³ ni¿sz¹ oce-
nê za kryteria niecenowe, okreœlone zarz¹dzeniem Nr 73/2009/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie okreœle-
nia kryteriów oceny ofert w postêpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej z póŸn. zm.
Niemniej jednak, p³atnik œwiadczeñ opieki zdrowotnej og³osi³ postêpowania uzu-
pe³niaj¹ce w sprawie zawarcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej
w zakresie: choroby wewnêtrzne – hospitalizacja oraz w zakresie: okulistyka – ze-
spó³ chirurgii jednego dnia dla Szpitala Miejskiego w Rabce–Zdroju. Jak wskazuje
p³atnik œwiadczeñ, w wyniku rozstrzygniêæ ww. postêpowañ, umowy obowi¹zy-
waæ bêd¹ z omawianym œwiadczeniodawc¹ od dnia 4 lutego w przypadku œwiad-
czeñ w zakresie: choroby wewnêtrzne – hospitalizacja oraz od dnia 10 lutego 2011
roku w przypadku œwiadczeñ w zakresie: okulistyka – zespó³ chirurgii jednego
dnia.

7) œwiadczeñ zdrowotnych w rodzaju: Leczenie Szpitalne, w zakresie: neurochirur-
gia w Podhalañskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Paw³a II w Nowym Targu
– w postêpowaniu konkursowym oferta œwiadczeniodawcy zosta³a oceniona
i sklasyfikowana na ostatniej pozycji, co uniemo¿liwi³o jej wybór. Przygotowuj¹c
siê do rozmów z oferentem, komisja konkursowa dodatkowo podda³a analizie pro-
fil œwiadczeñ realizowanych w ww. oddziale, stwierdzaj¹c, i¿ w przewa¿aj¹cej wiêk-
szoœci sprawozdawane œwiadczenia zwi¹zane z urazami mog¹ byæ realizowane
i rozliczane tak¿e w ramach oddzia³u chirurgii urazowo-ortopedycznej, pe³ni¹cym
ca³odobowy dy¿ur w ramach wieloprofilowego szpitala.
W szczególnoœci, jak wskazuje Narodowy Fundusz Zdrowia, Szpital Specjalistycz-
ny w Nowym Targu zatrudnia 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii,
którzy mog¹ samodzielnie wykonywaæ leczenie urazów g³owy w oddziale chirurgii
urazowo-ortopedycznej z uwagi na posiadany przez Szpital sprzêt diagnostyczno-
-leczniczy, który pozwala na udzielanie natychmiastowej pomocy lekarskiej pa-
cjentom z urazami g³owy.
Ma³opolski OW NFZ, uwzglêdniaj¹c natomiast stan powsta³y po rozstrzygniêciu
postêpowañ konkursowych, dokona³ ju¿ zwiêkszenia planu umowy dla oddzia³u
chirurgii urazowo-ortopedycznej Podhalañskiego Szpitala Specjalistycznego im.
Jana Paw³a II w Nowym Targu, z uwagi na mo¿liwoœæ rozliczania œwiadczeñ do-
tychczas wykonywanych w oddziale neurochirurgii. Równoczeœnie uprzejmie in-
formujê Pana Marsza³ka, i¿ w zwi¹zku z podnoszonymi informacjami o nieprawid-
³owoœciach w kontraktowaniu œwiadczeñ opieki zdrowotnej na 2011 rok przez
Ma³opolski OW NFZ, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek Dy-
rektora Ma³opolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ, przeprowadzi³a kontrolê
og³oszonych i rozstrzygniêtych przez Ma³opolski OW NFZ postêpowañ w sprawie
zawarcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Zespó³ kontroluj¹cy stwierdzi³, ¿e dla rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistycz-
na postêpowania prowadzone przez komisjê konkursow¹ zosta³y przeprowadzone zgod-
nie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹ konkursow¹. W przypadku œwiadczeñ w rodzaju: lecze-
nie szpitalne, kontrolerzy stwierdzili uchybienia, polegaj¹ce na braku w dokumentacji
czterech postêpowañ podpisów kilku spoœród 21 cz³onków komisji, brak podpisania
z jednym œwiadczeniodawc¹ protoko³u koñcowego negocjacji. Uchybienia te nie mia³y
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wp³ywu na koñcowy rezultat postêpowania konkursowego. Stwierdzono jedn¹ b³êdn¹
decyzjê komisji konkursowej, w wyniku której dosz³o do niekorzystnego rozstrzygniê-
cia dla oferenta. W tym przypadku Dyrektor Oddzia³u Funduszu uwzglêdni³ odwo³anie
oferenta i og³osi³ dodatkowe postêpowanie uzupe³niaj¹ce w sprawie zawarcia umów
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Henryka Stok³osy

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Rz¹d Donalda Tuska, jego propagandowe tuby chwal¹ siê zasiêgiem i za-
kresem budowy i modernizacji dróg w naszym kraju. Ka¿dy kilometr oddawa-
ny jest z propagandowym zadêciem, z udzia³em licznych notabli z Warszawy
oraz mediów.

Nikt jednak nie mówi i nie pisze o niskiej jakoœci wykonywanych prac,
o inwestycyjnym ba³aganie, który panuje na budowach, oraz o braku koordy-
nacji miêdzy projektantami, inwestorami a wykonawcami, co skutkuje mar-
nowaniem pieniêdzy podatnika oraz œrodków unijnych.

Na fakt ten uwagê zwrócili moi wyborcy. Jako przyk³ad patologii, o któ-
rych wspomnia³em na wstêpie, przytoczyli sprawê remontu drogi krajowej
nr 11 na odcinku Poznañ – Pi³a. Jeden z projektantów remontu tej drogi wy-
myœli³ umiejscowienie na niej wysepek, które u³atwia³yby przejœcie przez
ni¹ pieszych. To szlachetny i s³uszny zamiar, tylko ¿e owe wysepki umiej-
scowiono poza miejscami zabudowanymi, otoczono wysokimi krawê¿nika-
mi, a poza tym nie oœwietlono ich.

Rezultat tak wykonanej modernizacji opisa³ w liœcie do mnie jeden z u¿yt-
kowników tej drogi. Przytoczê fragment tego listu. „Jecha³em do Poznania.
By³a mniej wiêcej szósta rano, by³o ciemno i pada³ deszcz. Dwadzieœcia jeden
kilometrów przed Obornikami wjecha³em przednim lewym ko³em na krawê¿-
nik wysepki, na której by³ nieoœwietlony znak – bia³a strza³ka na niebieskim
tle. Tak wysoki krawê¿nik na œrodku drogi spowodowa³ urwanie lewego wa-
hacza, i to przy prêdkoœci 60 km/h. Przed oderwaniem siê ko³a uchroni³o
mnie tylko to, ¿e moje auto ma podwójne wahacze. Mimo wszystko dalsza
jazda by³a niemo¿liwa i by³em zmuszony prosiæ o odholowanie mojego auta
do warsztatu w Obornikach”.

Mój wyborca postanowi³ naprawiæ auto na swój koszt, a nastêpnie ubie-
gaæ siê o odszkodowanie u w³aœciciela drogi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. I w tym momencie zaczê³a siê tak charakterystyczna
dla naszego kraju biurokratyczna karuzela. Nikt nie chcia³ przyznaæ siê do
winy, nikt nie chcia³ wzi¹æ odpowiedzialnoœci za b³êdy pope³nione w trakcie
realizacji inwestycji, a w konsekwencji nikt nie chcia³ pomóc temu cz³owieko-
wi. Od owego wydarzenia min¹³ ju¿ kwarta³, a poszkodowany œle pisma od
Annasza do Kajfasza, bez ¿adnego rezultatu. Po trwaj¹cej kilka tygodni wy-
mianie pism z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad oraz kolejny-
mi zak³adami ubezpieczeniowymi stanê³o na tym, ¿e, zdaniem specjalistów
z Towarzystwa Ubezpieczeñ „InterRisk”, które ubezpiecza inwestora, odpo-
wiedzialnoœci¹ za szkodê nale¿y obarczyæ pilsk¹ firmê, czyli wykonawcê
przebudowy tego odcinka drogi krajowej nr 11. Firma ta jest ubezpieczona
w Towarzystwie Ubezpieczeñ „Ergo Hestia”. Specjaliœci z firmy „Ergo Hestia”
odrzucaj¹ roszczenia mojego wyborcy, argumentuj¹c to jak nastêpuje: „Nie
znajdujemy podstaw do przyjêcia odpowiedzialnoœci cywilnej po stronie na-
szego ubezpieczonego, a tym samym naszej odpowiedzialnoœci odszkodo-
wawczej. Z informacji uzyskanej od ubezpieczonego wynika, ¿e wysokoœæ
przedmiotowego krawê¿nika zgodna jest z projektem budowy niniejszej wy-
sepki. W zwi¹zku z powy¿szym stoimy na stanowisku, i¿ przyczyna tego
zdarzenia nie le¿y po stronie naszego ubezpieczonego”.

Spór ten trwa nadal, a mój wyborca, nie chc¹c ju¿ czekaæ na rozstrzygniê-
cie, wyst¹pi³ na drogê s¹dow¹, nara¿aj¹c siebie i podatników na dalsze ko-
szty. A wszystko z powodu niechlujstwa i ba³aganu panuj¹cego powszechnie
w polskich instytucjach i urzêdach. W efekcie coœ, co mia³o s³u¿yæ ludziom, ich
wygodzie i bezpieczeñstwu, sta³o siê powodem zagro¿eñ i udrêki, a winnych
nie ma.

Oœwiadczenie to sk³adam w nadziei, ¿e trafi ono na biurko ministra infra-
struktury, a ja rych³o uzyskam odpowiedŸ, która usatysfakcjonuje mojego
wyborcê i pozwoli mu wybrn¹æ z niezawinionych przezeñ k³opotów.

Henryk Stok³osa
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OdpowiedŸ

Warszawa, 11 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana senatora Henryka Stok³osy z dnia 03 marca

2011 r., znak BPS/DSK-043-3433/11, dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia sprawy kie-
rowcy, który uszkodzi³ wahacz swojego samochodu na wysepce na drodze krajowej
nr 11 w kierunku Poznania – 21 km od miejscowoœci Oborniki, poni¿ej przedstawiam
wyjaœnienia w przedmiotowej sprawie.

Opisana przez Pana Senatora sytuacja dotyczy zdarzenia do którego dosz³o w dniu
17 listopada 2010 r. na drodze krajowej nr 11 w miejscowoœci Goœciejewo w km
232+550 do km 232+400. Poszkodowanym, który uszkodzi³ samochód marki Merce-
des, by³ mieszkaniec Pi³y. Poszkodowany po telefonicznym zg³oszeniu szkody do Od-
dzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKIA) w Poznaniu, zosta³
poinformowany o sposobie za³atwienia sprawy oraz o tym, i¿ ubezpieczycielem
GDDKIA jest Towarzystwo Ubezpieczeñ Interrisk (adres, kontakt, numer polisy ubez-
pieczeniowej).

Odnosz¹c siê do zarzutów dotycz¹cych rozwi¹zañ technicznych zastosowanych na
tym odcinku drogi, to wskazaæ nale¿y, ¿e na odcinku drogi krajowej nr 11 km 230+550
do km 232+400, na którym dosz³o do opisanego powy¿ej zdarzenia, dokonywano prze-
budowy w ramach uspokojenia i poprawy bezpieczeñstwa ruchu, miêdzy innymi po-
przez wybudowanie wyniesionych wysepek. Analiza bezpieczeñstwa ruchu drogowego
przed rozpoczêciem przebudowy drogi krajowej na tym odcinku wykaza³a koniecznoœæ
fizycznego ograniczenia mo¿liwoœci wykonywania manewru wyprzedzania i niedozwo-
lonych skrêtów w lewo jako podstawowych czynników wypadkogennych. Wysepki ma-
j¹ za zadanie chroniæ pojazd zatrzymuj¹cy siê w osi drogi i oczekuj¹cy na mo¿liwoœæ
wykonania skrêtu w lewo. Minimalizuje to prawdopodobieñstwo najechania na ty³ po-
jazdu. Ponadto taka organizacja ruchu wp³ywa korzystnie na p³ynnoœæ jazdy na kie-
runku g³ównym oraz na bezpieczeñstwo w obrêbie skrzy¿owañ (uniemo¿liwia ich
wykorzystywanie do manewru wyprzedzania). Ponadto wszystkie wysepki, zgodnie
z zatwierdzonym projektem sta³ej organizacji ruchu, oznakowane zosta³y znakami pio-
nowymi zarówno na poboczu drogi (znaki A-30 I T-18d) jak i w osi jezdni (znaki U-5
i C-9). Od strony najazdu znaki U-5 i C-9 s¹ zawsze znakami aktywnymi, tak aby wy-
raŸnie wskazywa³y kierowcy pasy ruchu.

Roboty w ww. zakresie realizowa³a firma „POL-DRÓG” Sp. z o.o. w Pile. Podczas
prowadzenia robót obowi¹zywa³ przygotowany przez wykonawcê i zatwierdzony przez
Oddzia³ GDDKiA w Poznaniu w dniu 22.09.2010 r. projekt organizacji ruchu. Przewi-
dywa³ on miêdzy innymi oznakowanie ostrzegawcze w postaci tablicy ostrzegawczej ze
znakami A-14 i A-33 oraz ostrze¿eniem o treœci „Uwaga przebudowa drogi krajowej
nr 11, Ruch wahad³owy, Przepraszamy za utrudnienia” – 1000 m przed pocz¹tkiem od-
cinka robót, znaków A-14, A-12b – 100 m przed pocz¹tkiem odcinka robót oraz ograni-
czenie prêdkoœci do 60 km/h, a tak¿e zakaz wyprzedzania – 50 m przed pocz¹tkiem
odcinka robót. Znak, o którym wspomina poszkodowany „bia³a strza³ka na niebieskim
tle”, to znak C-9, umieszczony na s³upku przeszkodowym U-5a, stanowi¹cy czêœæ do-
celowego oznakowania, przewidzianego zatwierdzonym równie¿ przez Oddzia³ GDDKIA
w Poznaniu projektem organizacji ruchu w miejscowoœci Goœciejewo. Nie by³ to pierw-
szy znak informuj¹cy o zmianie organizacji ruchu. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e ani w tym-
czasowym, ani w docelowym projekcie organizacji ruchu, wskazana przez poszkodo-
wanego wysepka, nie by³a i nie jest oznakowana znakami podœwietlanymi. Takie znaki
przewidziane s¹ tylko na pierwszych z ka¿dego kierunku, budowanych wysepkach,
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tymczasem poszkodowany uszkodzi³ pojazd na trzeciej z kolei wysepce w ci¹gu uspo-
kojenia ruchu w miejscowoœci Goœciejewo.

Istotnym dla sprawy jest równie¿ fakt, i¿ poszkodowany jad¹c jednym, ustabilizo-
wanym torem ruchu, omin¹³ dwie pierwsze wysepki, a wjecha³ dopiero na trzeci¹, ko-
lejn¹ wysepkê. Wysokoœæ wysepki by³a prawid³owa, zgodna z projektem i nie
stanowi³a, ani nie stanowi, przy zastosowaniu siê do oznakowania w trakcie wykony-
wanych robót, jak i po ich zakoñczeniu, zagro¿enia dla uczestników ruchu. Ponadto
zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e podobna organizacja ruchu wystêpuje kilka kilometrów
wczeœniej, jad¹c z miejscowoœci Pi³a w miejscowoœæ Tarnowo, tak wiêc kierowca nie po-
winien byæ zaskoczony wystêpuj¹cymi w miejscowoœci Goœciejewo elementami drogi
w szczególnoœci przy tak dok³adnym oznakowaniu.

Maj¹c na uwadze powy¿sze wyjaœnienia, uprzejmie informujê, i¿ w ocenie resortu
infrastruktury, Oddzia³ GDDKIA w Poznaniu przy rozpatrywaniu ww. sprawy docho-
wa³ nale¿ytej starannoœci, postêpowa³ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie prze-
pisami i podejmowa³ wszelkie czynnoœci w ustawowych terminach.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Zbigniewa Szaleñca

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Wspieraj¹c inicjatywê zarówno w³adz miasta Szczekociny, jak i wszyst-

kich jego mieszkañców, chcê wyraziæ moje zrozumienie i poparcie dla starañ
zmierzaj¹cych do uwzglêdnienia w planowanej modernizacji linii kolejowej
nr 64 na odcinku Koz³ów – Psary przystanku kolejowego w miejscowoœci
Szczekociny.

Znaj¹c doskonale potrzeby mieszkañców oraz wiedz¹c, jak du¿y ich od-
setek pracuje w okolicznych miastach oraz pobiera naukê i doje¿d¿a do szkó³
ponadgimnazjalnych i wy¿szych, równie doskonale rozumiem problem, z ja-
kim boryka siê ta spo³ecznoœæ. Brak ³atwego dostêpu do komunikacji to dla
nich olbrzymie utrudnienie w codziennym ¿yciu. Stacja kolejowa u³atwi
szczekocinianom, jak równie¿ mieszkañcom pobliskich miejscowoœci, dojazd
do Warszawy, Krakowa czy Katowic bez korzystania z oddalonej o kilkadzie-
si¹t kilometrów stacji W³oszczowa-Pó³noc. Takie rozwi¹zanie wp³ynie rów-
nie¿ korzystnie na rozwój miasta i jego perspektywy. Jestem przekonany, ¿e
peron bêdzie w pe³ni wykorzystywany i oka¿e siê jak najbardziej potrzebn¹
i przydatn¹ inwestycj¹, a co za tym idzie – przyniesie wiele korzyœci zarówno
mieszkañcom, jak i przewoŸnikom.

W zwi¹zku z przedstawionymi argumentami, wspieraj¹c stanowisko
w³adz miasta, jak równie¿ mieszkañców Szczekocin, zwracam siê z pyta-
niem do Pana Ministra, czy istniej¹ realne szanse na uwzglêdnienie w plano-
wanej modernizacji linii kolejowej nr 64 na odcinku Koz³ów – Psary
przystanku kolejowego w miejscowoœci Szczekociny.

Z powa¿aniem
Zbigniew Szaleniec

OdpowiedŸ

Warszawa, 31 marca 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Zbigniewa Szaleñca Senatora Rzeczypospolitej

Polskiej skierowane do Pana Cezarego Grabarczyka Ministra Infrastruktury pismem
nr BPS/DSK-043-3434/11 z dnia 10 marca 2011 roku, w sprawie reaktywacji przy-
stanku kolejowego w miejscowoœci Szczekociny, przedstawiam poni¿sze informacje.

W przygotowywanym „Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych 2010–2013”
zarz¹dca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe SA zawar³ zadanie pn.
„Modernizacja linii kolejowej nr 64 Psary – Koz³ów”. W ramach przedmiotowego zada-
nia planowane jest dostosowanie linii do prêdkoœci V =140 km/h. W zakres prac dosto-
sowawczych linii, wchodzi równie¿ przebudowa uk³adu geometrycznego torów w obrêbie
peronu w Szczekocinach, co w konsekwencji spowoduje likwidacjê peronu wyspowego.
Zakoñczenie prac modernizacyjnych przewidziane jest do koñca 2013 roku.

Z uzyskanych informacji od PKP Polskie Linie Kolejowe SA wynika, i¿ peron ten nie
jest u¿ytkowany od 2003 roku. Obecny stan techniczny obiektu nie pozwala na jego ot-
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warcie do eksploatacji bez zaanga¿owania dodatkowych œrodków, które ze wzglêdu na
brak zainteresowania przewoŸników kolejowych na zatrzymywanie siê poci¹gów na
przystanku osobowym w Szczekocinach, nie zosta³y zaplanowane.

Bior¹c pod uwagê wymogi techniczne przy budowie lub modernizacji linii kolejo-
wych, jak równie¿ dostosowaniem jej do prêdkoœci V=140 km/h wydaje siê ma³o real-
ne, aby peron w obecnym miejscu móg³ istnieæ.

Zgodnie z posiadan¹ wiedz¹ informujê, i¿ istnieje mo¿liwoœæ budowy nowych pero-
nów w innej lokalizacji ni¿ dotychczas.

Jednak¿e ostateczna decyzja o ewentualnej budowie peronów w nowej lokalizacji,
powinna wynikaæ z przeprowadzonych wczeœniej analiz ekonomiczno-finansowych,
jak równie¿ z realnych mo¿liwoœci pozyskania dodatkowych œrodków na jego realizacjê
– równie¿ z uwzglêdnieniem œrodków bêd¹cych w gestii w³adz samorz¹dowych. Nie bez
znaczenia pozostaje fakt, i¿ decyzja ta powinna wynikaæ z realnych mo¿liwoœci le-
¿¹cych po stronie poda¿y i popytu na pasa¿erskie przewozy kolejowe. Bez tych elemen-
tów nie ma ekonomicznego uzasadnienia do wydatkowania dodatkowych œrodków
finansowych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Mariusza Witczaka

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie resort skierowa³ do konsultacji spo³ecznych projekt

Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030. Moje
szczególne zainteresowanie wzbudzaj¹ zapisy dotycz¹ce oceny i wyboru
oœrodków miejskich okreœlonych jako „miasta wspó³tworz¹ce policentryczn¹
metropoliê sieciow¹ o znaczeniu regionalnym” (rozdzia³ III, pkt 3.2.1). Po ana-
lizie dokumentu mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e eksperci zespo³u realizacyjnego
nie przyjrzeli siê w sposób nale¿ny Wielkopolsce, a szczególnie jej po³udnio-
wej czêœci. W propozycji ministerstwa nie ma wzmianki o Kaliszu, najwa¿-
niejszym mieœcie w tej czêœci województwa.

Kalisz ma obecnie oko³o 110 tysiêcy mieszkañców i jest znacz¹cym
oœrodkiem gospodarczym, handlowym, edukacyjnym i kulturalnym w regionie.
Równie¿ w zakresie ekologii Kalisz odrywa niema³¹ rolê regionaln¹. Jego re-
gionalna rola wynika tak¿e z historii. Kalisz by³ miastem wojewódzkim
w czasach I Rzeczypospolitej, w okresie Królestwa Kongresowego i w latach
1975–1999. W ocenie regionalnej roli Kalisza wa¿ne jest równie¿ wspó³dzia-
³anie z miejscowoœciami s¹siednimi. Od kilku lat funkcjonuje porozumienie
o aglomeracji kalisko-ostrowskiej, do której oprócz Kalisza i Ostrowa Wielko-
polskiego wesz³y Nowe Skalmierzyce – tworz¹ one razem rodzaj trójmiasta –
a tak¿e gminy oraz wsie powiatów kaliskiego i ostrowskiego. Na terenie aglo-
meracji mieszka obecnie ponad 400 tysiêcy osób. Wed³ug obecnych koncepcji
w rejonie Kalisza planowana jest stacja kolei du¿ych prêdkoœci ³¹cz¹ca Wroc-
³aw, Poznañ, £ódŸ i Warszawê.

Pominiêcie Kalisza mo¿e dziwiæ, gdy na liœcie zostaj¹ umieszczone mia-
sta porównywalne lub mniejsze, takie jak: S³upsk, Bielsko-Bia³a, Rybnik czy
P³ock. Bardzo proszê Pani¹ Minister o ponown¹ weryfikacjê oœrodków
„wspó³tworz¹cych policentryczn¹ metropoliê sieciow¹ o znaczeniu regional-
nym” i uzupe³nienie jej o Kalisz.

Z powa¿aniem
Mariusz Witczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Mariusza Witczaka, przekazane pismem

z dnia 10 marca 2011 r., znak: BPS/DSK-043-3435/11, dotycz¹ce pominiêcia Kalisza
w projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030),
uprzejmie informujê co nastêpuje.

Wprowadzenie w KPZK 2030 pojêcia policentrycznej metropolii sieciowej (inaczej:
policentrycznej sieci polskich miast) ma na celu uwidocznienie spójnoœci terytorialnej
Polski i potrzeb w zakresie rozwijania powi¹zañ funkcjonalnych pomiêdzy polskimi
miastami. Dla okreœlenia roli i funkcji danego miasta analizowano nie tylko jego dane
demograficzne i gospodarcze, lecz tak¿e iloœæ i jakoœæ wszechstronnych powi¹zañ z in-
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nymi polskimi miastami, zaœ w wielu przypadkach tak¿e z miastami krajów s¹siedz-
kich. Celem tej analizy jest przede wszystkim wzmocnienie konkurencyjnoœci kraju
jako zwartej ca³oœci, funkcjonuj¹cej zarówno na obszarze Unii Europejskiej, jak i na tle
wszystkich krajów europejskich.

Pragnê podkreœliæ, ¿e Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 nie
jest dokumentem realizacyjnym, lecz wizyjnym, a zatem wskazuje ona mo¿liwoœci wy-
korzystania potencja³u polskich miast. Koncepcja przedstawia, jak Polska powinna
wygl¹daæ za 20 lat i co pañstwo i samorz¹dy powinny zrobiæ, aby tê wizjê urzeczy-
wistniæ.

Jednoczeœnie informujê, i¿ projekt KPZK 2030 jest obecne na etapie uwzglêdniania
wyników konsultacji regionalnych i uzgodnieñ miêdzyresortowych. Dziêkujê zatem za
przekazan¹ w oœwiadczeniu informacjê o porozumieniu w sprawie utworzenia Aglome-
racji Kalisko-Ostrowskiej. Informacja o utworzeniu tej Aglomeracji jest dla nas wa¿-
nym sygna³em, ¿e iloœæ i jakoœæ powi¹zañ funkcjonalnych pomiêdzy miastami tego
regionu zosta³a znacznie polepszona, co powinno mieæ wp³yw na dalsze prace koncep-
cyjne w skali ca³ego kraju i na zawartoœæ KPZK 2030. Pragnê wspomnieæ, ¿e inne mia-
sta o znaczeniu regionalnym równie¿ zg³asza³y zbli¿one uwagi, tote¿ sprawa wymaga
szerszego rozwi¹zania w KPZK i w ramach polityki miejskiej, odnosz¹cego siê do ca³ej
kategorii miast o znaczeniu regionalnym i ich roli we wspomnianej policentrycznej me-
tropolii sieciowej.

Z powa¿aniem

MINISTER
w zast. Adam Zdzieb³o
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku ze sprzecznoœci¹ odpowiedzi na moje oœwiadczenia skiero-

wane do prokuratora generalnego i prezesa Najwy¿szej Izbie Kontroli, wyg³o-
szone na 57. posiedzeniu Senatu RP, proszê o zbadanie odpowiedzi prokura-
tora generalnego w czêœci dotycz¹cej uprawnieñ kontrolnych NIK.

Proszê tak¿e o wyjaœnienie, na jakiej podstawie prokurator generalny
ogranicza funkcje kontrolne NIK do zadañ finansowych, podczas gdy Konsty-
tucja RP uprawnia Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli do skontrolowania ca³ej dzia³al-
noœci prokuratury. Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli jednoznacznie to potwier-
dzi³ w odpowiedzi na wspomniane oœwiadczenie.

Proszê Pana Marsza³ka o bardzo powa¿ne potraktowanie mojego pisma,
poniewa¿ odpowiedŸ mo¿e œwiadczyæ o negowaniu i ³amaniu Konstytucji RP
przez jeden z centralnych urzêdów.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 31 marca 2011 r.

Pan
Grzegorz Wojciechowski
Senator RP

Szanowny Panie Senatorze,
w zwi¹zku z Pañskim oœwiadczeniem skierowanym do mnie podczas 71. posiedze-

nia Senatu, w którym wskazuje Pan na sprzecznoœci w odpowiedziach prokuratora ge-
neralnego oraz prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli na Pana oœwiadczenia z 57. posiedze-
nia Senatu, uprzejmie informujê, ¿e zleci³em wykonanie ekspertyz prawnych w przed-
miocie zakresu uprawnieñ kontrolnych Najwy¿szej Izby Kontroli wobec prokuratury.

Sporz¹dzone ekspertyzy przekazujê Panu Senatorowi z nadziej¹, ¿e wyjaœni¹ w¹t-
pliwoœci, które zawar³ Pan w swoim oœwiadczeniu.

Bogdan Borusewicz
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
oraz do g³ównego lekarza weterynarii Janusza Zwi¹zka

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Doktorze!
W imieniu polskich hodowców trzody chlewnej zwracam siê z proœb¹

o wyczerpuj¹ce informacje i wyjaœnienia dotycz¹ce oznakowania œwiñ
rzeŸnych.

Likwidacja œwiadectw zdrowia dla œwiñ mia³a u³atwiæ proces sprzeda¿y
i obni¿yæ koszty ponoszone przez producentów. Jednak¿e skutek jest odwrot-
ny i przynosi niezamierzone, bardzo negatywne efekty, bowiem lekarze wete-
rynarii znacznie skrupulatniej musz¹ sprawdzaæ w zak³adach miêsnych
tatua¿e z numerami gospodarstw lub tuczniki. Efekt jest taki, ¿e lekarz mo¿e
wstrzymaæ ubój tuczników, jeœli czêœæ z nich nie jest oznakowana.

Pozwolê sobie przytoczyæ kilka przyk³adów. Po 1 stycznia 2011 r. powia-
towy lekarz weterynarii w Starachowicach, powo³uj¹c siê na rozporz¹dzenie
z 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania i warunków technicz-
nych kolczyków dla zwierz¹t gospodarskich, wstrzyma³ ubój znacznej liczby
tuczników na bli¿ej mi nieznany czas dlatego, ¿e zwierzêta (œwinie pochodze-
nia duñskiego i holenderskiego) nie mia³y kolczyków, ale mia³y wytatuowany
numer siedziby stada polskiego hodowcy, z której to siedziby zosta³y bezpo-
œrednio przetransportowane do zak³adu ubojowego. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
zwierzêta te przebywa³y w polskiej tuczarni powy¿ej trzydziestu dni (dok³ad-
nie dziesiêæ do dwudziestu tygodni po imporcie z krajów wspólnoty), a usta-
wa reguluje mo¿liwoœæ wyboru oznakowania œwiñ przez hodowcê polskiego
(DzU Nr 204 poz. 1281), to jest kolczyk lub tatua¿. Podobna sytuacja mia³a
miejsce w województwach ³ódzkim i wielkopolskim, gdzie lekarze weteryna-
rii zakwestionowali partie tuczników, poniewa¿ czêœæ z nich nie mia³a kolczy-
ków – choæ mia³y one numery tatuowane z polskich hodowli – przyjecha³y
bowiem z Danii do Polski jako prosiêta, wszystkie zakolczykowane, ale wiele
zwierz¹t w czasie tuczu zgubi³o kolczyki. Polscy producenci nie maj¹ jak uzy-
skaæ duplikatu kolczyka z ARiMR, bo s¹ to kolczyki z duñskimi oznaczeniami.
Skutek takiego postêpowania jest taki, ¿e œwinie, których ubój zostaje
wstrzymany, przebywaj¹ w nieodpowiednich warunkach, a producenci s¹
nara¿eni na ogromne straty.

Lekarze weterynarii nie zwa¿aj¹ na apele i gro¿¹ utylizacjami zwierz¹t,
a koszty tych utylizacji i transportu ponosiæ by musia³ oczywiœcie hodowca.
Ponadto lekarze gro¿¹ karami pieniê¿nymi w wysokoœci do 3000 z³ od ka¿dej
sprzedanej partii ¿ywca za b³êdne, niew³aœciwe oznakowanie tuczników
rzeŸnych. Dodatkowo, jak wynika z informacji producentów, powiatowy le-
karz weterynarii mo¿e równie¿ wyst¹piæ do ARiMR z informacj¹ o naruszeniu
przepisów dotycz¹cych wymienionego problemu, a ta z kolei w drodze decyzji
mo¿e czêœciowo wstrzymaæ wyp³acanie dotacji obszarowych z tytu³u prowa-
dzenia gospodarstwa.

Proszê o szczegó³owe wyjaœnienia odnoœnie do tego problemu.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2011.04.01

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo znak BPS/DSK-043-3437/11 z dnia 10 marca 2011 r.,

przy którym przes³ano tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Grzegorza Wojciechowskie-
go Senatora RP podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r. uprzejmie
informujê, ¿e ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwie-
rz¹t (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 976) m.in. wdra¿a do
polskiego porz¹dku prawnego postanowienia dyrektywy Rady nr 2008/71/WE z dnia
15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji œwiñ (Dz. Urz. UE L 213 z 8.8.2008,
str. 31).

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy oznakowanie œwini polega na wytatuowa-
niu œwini numeru identyfikacyjnego zwierzêcia gospodarskiego albo za³o¿eniu na lew¹
ma³¿owinê uszn¹ kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzêcia.

Zastosowana metoda oznakowania musi spe³niaæ warunki okreœlone w przepisach
rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie
sposobu oznakowania byd³a, owiec i kóz oraz œwiñ, okreœlenia wzorów znaków identy-
fikacyjnych oraz wymagañ i warunków technicznych kolczyków dla zwierz¹t gospodar-
skich (Dz. U. Nr 220, poz. 1635 oraz z 2010 Nr 183, poz. 1232).

Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. ustawy, w przypadku utraty kolczyka lub kol-
czyka zawieraj¹cego elektroniczny identyfikator lub uszkodzenia go w sposób unie-
mo¿liwiaj¹cy identyfikacjê zwierzêcia zastêpuje siê go odpowiednio duplikatem
kolczyka lub duplikatem kolczyka zawieraj¹cym elektroniczny identyfikator.

W zwi¹zku z powy¿szym, co do zasady, nale¿y d¹¿yæ do tego, aby utracone kolczyki
by³y zastêpowane duplikatami kolczyków. Dotyczy to przede wszystkim byd³a, owiec
i kóz, których oznakowanie polega wy³¹cznie na stosowaniu kolczyków zawieraj¹cych
indywidualny numer identyfikacyjny zwierzêcia lub kolczyków zawieraj¹cych elektro-
niczny identyfikator. Niemniej jednak, w przypadku œwiñ, ustawodawca dopuœci³ dwa
równowa¿ne sposoby oznakowania œwiñ, których wybór nale¿y do posiadacza tych
zwierz¹t.

W zwi¹zku z tym, w przypadku utraty oryginalnego kolczyka, zast¹pienie go tatua-
¿em nie jest naruszeniem przepisów przedmiotowej ustawy. Podobnie, w przypadku
gdy tatua¿ pierwotnie zastosowany do oznakowania œwini z ró¿nych powodów staje siê
nieczytelny, zast¹pienie go kolczykiem, zawieraj¹cym numer siedziby stada pochodze-
nia, nie jest naruszeniem przepisów ww. ustawy. Dyrektywa Rady nr 2008/71/WE nie
okreœla trybu postêpowania w przypadku œwiñ przywo¿onych z innych pañstw cz³on-
kowskich UE. Art. 6 ust. 1 tej dyrektywy stwierdza, ¿e gdy w³aœciwe w³adze pañstwa
cz³onkowskiego przeznaczenia postanawiaj¹ nie stosowaæ znaku identyfikacyjnego
nadanego zwierzêciu w gospodarstwie jego pochodzenia, w³adze te ponosz¹ wszelkie
koszty zwi¹zane z zamian¹ znaku. W przypadku takiej zamiany znaku zachowuje siê
powi¹zanie miêdzy identyfikacj¹ dokonan¹ przez w³aœciwe w³adze pañstwa cz³onkow-
skiego wysy³ki a now¹ identyfikacj¹ dokonan¹ przez w³aœciwe w³adze pañstwa cz³on-
kowskiego przeznaczenia; powi¹zanie to odnotowuje siê w rejestrze przewidzianym
w art. 4 dyrektywy.

W zwi¹zku z powy¿szym zwierzêta przywiezione z innego pañstwa cz³onkowskiego
UE powinny zachowaæ swoje oryginalne oznakowanie, chyba ¿e pañstwo cz³onkowskie
przeznaczenia naka¿e prawem krajowym zmianê oznakowania. Przepisy ustawy o sys-
temie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t nie na³o¿y³y na posiadaczy zwierz¹t przywiezio-
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nych z innych Pañstw Cz³onkowskich UE obowi¹zku zmiany oryginalnego oznako-
wania zwierz¹t.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy numer identyfikacyjny œwini jest nume-
rem siedziby stada, w której zwierzê siê urodzi³o lub w której po raz pierwszy zosta³o
zg³oszone do rejestru zwierz¹t gospodarskich oznakowanych. Ponadto, zgodnie z art.
22 ust. 2 ustawy posiadacz zwierzêcia gospodarskiego przywiezionego z pañstwa
cz³onkowskiego jest obowi¹zany zg³osiæ kierownikowi biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wwóz tego zwierzêcia w terminie 7 dni od
dnia wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba ¿e miejscem przezna-
czenia zwierzêcia jest rzeŸnia, a jego uboju, w przypadku œwiñ, dokona siê w termi-
nie 30 dni.

W zwi¹zku z powy¿szym, w przypadku gdy œwinia pochodz¹ca z innego pañstwa
cz³onkowskiego UE, której wwóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zosta³ pra-
wid³owo zg³oszony ARiMR, utraci swój oryginalny kolczyk, mo¿e zostaæ oznakowana
numerem siedziby stada, w której po raz pierwszy zosta³a zg³oszona do rejestru zwie-
rz¹t gospodarskich oznakowanych, przy czym zastosowana metoda oznakowania – ta-
tua¿ lub kolczyk – pozostawiona jest do wyboru posiadacza zwierzêcia.

Operacja taka, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b i c dyrektywy Rady nr 2008/71/WE, wy-
maga jednak¿e powiadomienia ARiMR oraz dokonania stosownej adnotacji w ksiêdze
rejestracji œwiñ, prowadzonej w danej siedzibie stada, w celu zachowania powi¹zania
z poprzednim oznakowaniem danego zwierzêcia.

Niedopuszczalne natomiast jest opuszczenie siedziby stada przez œwiniê nieposia-
daj¹c¹ ¿adnego oznakowania przewidzianego przepisami ustawy o systemie identyfi-
kacji i rejestracji zwierz¹t.

Zgodnie z informacj¹ przekazan¹ przez G³ównego Lekarza Weterynarii, zarówno
w województwie wielkopolskim, jak te¿ ³ódzkim, nie dosz³o do przypadków zakwestio-
nowania partii tuczników z powodu tatuowania polskim numerem identyfikacyjnym
zwierz¹t pochodz¹cych z Danii, o których to sytuacjach wspomnia³ w swoim oœwiad-
czeniu Pan Grzegorz Wojciechowski.

Odnoœnie do sprawy zaistnia³ej w Starachowicach, zgodnie z informacj¹ G³ównego
Lekarza Weterynarii, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach nie grozi³ utyli-
zacj¹, ani te¿ nie wstrzyma³ uboju tuczników, które utraci³y swoje pierwotne oznako-
wanie. Jednoczeœnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach wskaza³, ¿e pro-
blem wynika³ z faktu, ¿e oznakowanie œwiñ tatua¿em by³o nieczytelne z uwagi na odbi-
cie tatua¿u za pomoc¹ igie³ bez u¿ycia tuszu.

Zgodnie z przepisami ust. 3 rozdzia³u IV za³¹cznika III rozporz¹dzenia (WE)
nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawia-
j¹cego szczególne przepisy dotycz¹ce higieny w odniesieniu do ¿ywnoœci pochodzenia
zwierzêcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z póŸn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14) przedsiêbiorca sektora spo¿ywczego prowa-
dz¹cy rzeŸnie, w których prowadzony jest ubój kopytnych zwierz¹t gospodarskich, zo-
bowi¹zany jest zapewniæ, aby zwierzêta lub, w miarê potrzeb, ka¿da partia zwierz¹t,
wysy³ana do uboju, by³a zidentyfikowana w sposób umo¿liwiaj¹cy oznaczenie ich po-
chodzenia.

Organy Inspekcji Weterynaryjnej musz¹ posiadaæ pe³ne dane zwierz¹t kierowa-
nych do uboju, m.in. ze wzglêdu na to, ¿e odbiorcy tych zwierz¹t (w opisywanym przy-
padku by³y to Zak³ady Miêsne ANIMEX SA) mog¹ byæ zak³adami eksportowymi, zaœ
w niektórych przypadkach warunkiem eksportu miêsa jest urodzenie i odchowanie tucz-
nika w Polsce.

Tusze zwierz¹t, których nie mo¿na zidentyfikowaæ, urzêdowy lekarz weterynarii ma
obowi¹zek uznaæ za niezdatne do spo¿ycia przez ludzi zgodnie z ust. 1 rozdzia³u III sek-
cji II za³¹cznika I do rozporz¹dzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj¹cego szczególne przepisy dotycz¹ce organi-
zacji urzêdowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzêcego prze-
znaczonych do spo¿ycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z póŸn.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75).
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Od decyzji w sprawie oceny miêsa, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r.
o produktach pochodzenia zwierzêcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z póŸn. zm.)
przys³uguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy z³o¿ony na piœmie przed up³ywem
24 godzin od wydania tej decyzji, za poœrednictwem urzêdowego lekarza weterynarii,
do powiatowego lekarza weterynarii. Mog¹ tu tak¿e mieæ równie¿ zastosowanie œrodki
zaskar¿enia przewidziane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póŸn. zm.).

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Andrzej Butra

OdpowiedŸ
G£ÓWNEGO LEKARZA
WETERYNARII

Warszawa, 6 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2011 r., znak: BPS/DSK-043-3439/11,

przy którym przes³ano oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Grzegorza Wojciechow-
skiego podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r., uprzejmie informu-
jê, co nastêpuje.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i re-
jestracji zwierz¹t (Dz. U. Nr 204, poz. 1281, z póŸn. zm.), ustawodawca dopuœci³ dwa
równowa¿ne sposoby oznakowania œwiñ, mianowicie wytatuowanie œwini numeru
identyfikacyjnego zwierzêcia gospodarskiego albo za³o¿enie na lew¹ ma³¿owinê uszn¹
kolczyka z numerem identyfikacyjnym. Wybór oznakowania nale¿y do posiadacza tych
zwierz¹t. W przypadku utraty oryginalnego kolczyka, zast¹pienie go tatua¿em nie jest
naruszeniem przepisów ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierz¹t. Podobnie, w przy-
padku gdy tatua¿ pierwotnie zastosowany do oznakowania œwiñ z ró¿nych powodów
staje siê nieczytelny, zast¹pienie go kolczykiem równie¿ nie jest naruszeniem prawa.
Jednak¿e zastosowana metoda oznakowania musi spe³niaæ warunki okreœlone w prze-
pisach rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r.
w sprawie sposobu oznakowania byd³a, owiec i kóz oraz œwiñ, okreœlenia wzoru zna-
ków identyfikacyjnych oraz wymagañ i warunków technicznych kolczyków dla zwie-
rz¹t gospodarskich (Dz. U. Nr 220, poz. 1635, z póŸn. zm.).

Ponadto w przypadku, gdy œwinia pochodz¹ca z innego pañstwa cz³onkowskiego
UE, której wwóz na teren Polski zosta³ prawid³owo zg³oszony Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, utraci swój kolczyk lub tatua¿, œwinia taka mo¿e zostaæ
oznakowana numerem siedziby stada, w której po raz pierwszy zosta³a zg³oszona do
rejestru zwierz¹t gospodarskich oznakowanych prowadzonego przez ARiMR. Forma
oznakowania, czy to bêdzie tatua¿, czy kolczyk nale¿y do posiadacza zwierzêcia. Powy¿-
sze wymaga jednak, aby w ksiêdze rejestracji zwierz¹t istnia³o powi¹zanie miêdzy
identyfikacj¹ dokonan¹ przez w³aœciwe w³adze pañstwa cz³onkowskiego wysy³ki, a no-
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w¹ identyfikacj¹ dokonan¹ w Polsce. Niedopuszczalne jest opuszczenie siedziby stada
przez œwiniê nieposiadaj¹c¹ oznakowania przewidzianego przepisami ustawy o syste-
mie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t.

G³ówny Lekarz Weterynarii pragnie wskazaæ, i¿ z posiadanych przez niego informa-
cji, zarówno w województwie wielkopolskim, jak i te¿ ³ódzkim, nie dosz³o do przypad-
ków zakwestionowania partii tuczników z powodu tatuowania polskim numerem
identyfikacyjnym zwierz¹t pochodz¹cych z Danii, o których to sytuacjach wspomina
w swoim oœwiadczeniu senator Grzegorz Wojciechowski.

Odnoœnie natomiast do poruszonej w oœwiadczeniu sprawy zaistnia³ej w Staracho-
wicach, jak wynika z wyjaœnieñ, które przes³a³ Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stara-
chowicach przy piœmie z dnia 24 marca 2011 r., znak: PWI.440C/22/2011, organ ten
nie grozi³ utylizacj¹, ani nie wstrzyma³ uboju œwiñ. Jednoczeœnie Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Starachowicach wskaza³, ¿e problem wynik³ z faktu, i¿ znakowanie œwiñ
tatua¿em by³o nieczytelne z uwagi na odbicie tatua¿u za pomoc¹ igie³ bez u¿ycia tuszu.

Zgodnie z przepisami ust. 3 rozdzia³u IV, sekcji I za³¹cznika III rozporz¹dzenia (WE)
nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawia-
j¹cego szczególne przepisy dotycz¹ce higieny w odniesieniu do ¿ywnoœci pochodzenia
zwierzêcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55) przedsiêbiorca sektora spo¿yw-
czego prowadz¹cy rzeŸniê, w których prowadzony jest ubój kopytnych zwierz¹t gospo-
darskich, zobowi¹zany jest zapewniæ, aby zwierzêta lub, w miarê potrzeb, ka¿da partia
zwierz¹t, wys³ana do uboju, by³a zidentyfikowana w sposób umo¿liwiaj¹cy oznakowa-
nie ich pochodzenia.

Ponadto pragnê wskazaæ, i¿ organy Inspekcji Weterynaryjnej musz¹ posiadaæ
pe³ne dane, w celu identyfikacji zwierz¹t przeznaczonych do uboju, chocia¿by ze wzglê-
du na fakt, i¿ odbiorcy tych zwierz¹t, w tym przypadku by³y to Zak³ady Miêsne ANIMEX
SA, mog¹ byæ zak³adami eksportowymi, zaœ w niektórych przypadkach warunkiem
eksportu miêsa jest urodzenie i wyhodowanie tucznika w Polsce.

Dodatkowo pragnê zaznaczyæ, ¿e tusze zwierz¹t, których nie mo¿na zidentyfiko-
waæ, urzêdowy lekarz weterynarii ma obowi¹zek uznaæ za niezdatne do spo¿ycia przez
ludzi, co wynika z ust. 1 rozdzia³u III sekcji II za³¹cznika I do rozporz¹dzenia (WE)
nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawia-
j¹cego szczególne przepisy dotycz¹ce organizacji urzêdowych kontroli w odniesieniu do
produktów pochodzenia zwierzêcego przeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi (Dz. Urz.
UE L 139 z 30.04.2004, str. 206). W tym zakresie urzêdowy lekarz weterynarii, wydaje
na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwie-
rzêcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z póŸn. zm.), decyzjê administracyjn¹, od któ-
rej przys³uguje w ci¹gu 24 godzin wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez
powiatowego lekarza weterynarii, z³o¿ony za poœrednictwem urzêdowego lekarza wete-
rynarii, a tak¿e œrodki zaskar¿enia przewidziane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071, z póŸn. zm.).

Z powa¿aniem

G£ÓWNY LEKARZ WETERYNARII
z up. Jaros³aw Naze
z-ca G³ównego Lekarza Weterynarii

180 71. posiedzenie Senatu w dniu 3 marca 2011 r.



Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana w sprawie skutecznoœci przepisów postêpowania

cywilnego w zakresie postêpowañ miêdzy rodzicami a dzieæmi. Zbêdne jest
przekonywanie, ¿e s¹ to postêpowania szczególne, które zawsze powinny
mieæ na wzglêdzie przede wszystkim dobro dziecka. Niejednokrotnie zapew-
nienie dobra dziecka niezbêdne jest w czasie trwania postêpowania na
przyk³ad o w³adzê rodzicielsk¹. S³u¿y temu przede wszystkim postêpowanie
zabezpieczaj¹ce, które ze swoim art. 755 § 1 pkt 4 k.p.c. pozwala na uregulo-
wanie sposobu roztoczenia pieczy nad ma³oletnimi dzieæmi. Jakkolwiek
w mojej ocenie instytucja zabezpieczenia roszczenia metodologicznie nie
przystaje do postêpowañ o w³adzê rodzicielsk¹, poniewa¿ trudno mówiæ o ro-
szczeniu wzglêdem drugiej strony o w³adzê rodzicielsk¹, to jednak z praktycz-
nego punktu widzenia jest to instytucja przydatna do czasowego rozstrzyg-
niêcia o opiece nad dzieckiem. W myœl art. 730 § 1 k.p.c. s¹d udziela zabez-
pieczenia na wniosek strony lub uczestnika w sprawach, które mog¹ byæ
wszczête z urzêdu. Moje w¹tpliwoœci budzi jednak fakt trwa³oœci zabez-
pieczenia w kontekœcie jego dopasowania do zmieniaj¹cych siê okolicznoœci.
Mo¿e siê okazaæ, ¿e w œwietle nowych okolicznoœci i zdarzeñ ustanowienie
opieki jednego z rodziców by³o niew³aœciwe i dla dobra dziecka wymaga na-
tychmiastowej korekty, na przyk³ad poprzez przekazanie opieki drugiemu
z rodziców. W tym przypadku s¹d mo¿e jednak pozostaæ bezsilny wobec re-
gulacji z art. 742 § 1 k.p.c., w myœl której obowi¹zany mo¿e w ka¿dym czasie
¿¹daæ uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielo-
no zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni siê przyczyna zabezpieczenia.
Mo¿liwoœæ zmiany zabezpieczenia uzale¿niona jest od wniosku obowi¹zane-
go, nie ma ¿adnej mo¿liwoœci podjêcia decyzji przez s¹d z urzêdu. Nietrudno
wyobraziæ sobie sytuacjê, w której dzia³ania uprawnionego do tymczasowej
opieki stoj¹ w sprzecznoœci z dobrem dziecka. Czêsto dzieje siê tak przy nie-
wiedzy drugiego ma³¿onka, który jest izolowany od kontaktów i uczestnicze-
nia w opiece nad dzieckiem. W takiej sytuacji w myœl przywo³anych
przepisów s¹d, pomimo wiedzy o zagro¿eniu dobra dziecka, nie mo¿e podj¹æ
natychmiastowych dzia³añ z urzêdu. Nie pozwala na to równie¿ ogólna zasa-
da z art. 523 k.p.c., w myœl której prawomocne postanowienia orzekaj¹ce co
do istoty sprawy nie mog¹ byæ zmienione ani uchylone.

Maj¹c na wzglêdzie przedstawione fakty, uprzejmie proszê o odpowiedzi
na nastêpuj¹ce pytania.

1. Jakie czynnoœci i na podstawie jakich przepisów powinien w opisanej
sytuacji podj¹æ s¹d opiekuñczy, maj¹c na wzglêdzie szybkoœæ i skutecznoœæ
dzia³ania?

2. W jakim trybie s¹d opiekuñczy mo¿e zmieniæ z urzêdu w³asne postano-
wienie o zabezpieczeniu?

3. Czy przedstawiona regulacja nie wymaga doprecyzowania poprzez
wprowadzenie dodatkowych kompetencji skutecznego dzia³ania s¹du opie-
kuñczego w ka¿dej sytuacji, je¿eli wymaga tego dobro dziecka?

Bêdê zobowi¹zany za analizê przedstawionego problemu.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 1.04.2011 r.

Pan
Grzegorz Wojciechowski
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
odpowiadaj¹c na Pana oœwiadczenia z³o¿one podczas 71. posiedzenia Senatu Rze-

czypospolitej Polskiej w dniu 3 marca 2011 r., uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce
stanowisko.

Problematyka poruszona w oœwiadczeniu dotyczy skutecznoœci przepisów postêpo-
wania cywilnego w zakresie postêpowañ miêdzy rodzicami i dzieæmi, a w szczególnoœci
mo¿liwoœci jakimi dysponuje s¹d opiekuñczy w sytuacji zagro¿enia dobra dziecka oraz
mo¿liwoœci weryfikacji udzielonego w takich sprawach zabezpieczenia.

Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, ¿e postêpowanie zabezpieczaj¹ce ma ze swej istoty cha-
rakter postêpowania pomocniczego w stosunku do postêpowania rozpoznawczego. Pomimo
takiego charakteru cechuje je m.in. samodzielnoœæ funkcjonalna, która wyra¿a siê w odrêb-
noœci funkcji postêpowania zabezpieczaj¹cego, polegaj¹cej na udzielaniu ochrony prawnej
o tymczasowym (prowizorycznym) charakterze. Obowi¹zany mo¿e zatem w ka¿dym czasie
¿¹daæ uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpiecze-
nia, gdy odpadnie lub zmieni siê przyczyna zabezpieczenia (art. 742 § 1 zd.1 kpc).

Jednak zgodnie z obowi¹zuj¹cymi uregulowaniami prawnymi, je¿eli nienale¿yte
wykonywanie w³adzy rodzicielskiej zagra¿a dobru dziecka konieczna jest ingerencja
s¹du opiekuñczego, a postêpowanie w tym przedmiocie mo¿na wszcz¹æ z urzêdu, co
wynika z dyspozycji art. 570 Kodeksu postêpowania cywilnego.

Podstawê do takiej ingerencji stanowi przepis art. 109 Kodeksu rodzinnego i opie-
kuñczego, który daje s¹dowi opiekuñczemu mo¿liwoœæ skorzystania z szerokiego wa-
chlarza œrodków zaradczych.

Zasad¹ jest, ¿e s¹d ten mo¿e wydaæ ka¿de zarz¹dzenie, jakie w danych okoliczno-
œciach jest konieczne lub celowe ze wzglêdu na dobro dziecka.

Ponadto nale¿y podkreœliæ, ¿e ustawodawca nakazuj¹c ingerencjê we w³adzê rodzi-
cielsk¹ na podstawie art. 109 k.r.o. ju¿ wtedy, gdy dobro dziecka jest zagro¿one, wycho-
dzi z za³o¿enia, ¿e s¹d opiekuñczy powinien dzia³aæ profilaktycznie przez zapobieganie
ujemnym skutkom niew³aœciwego lub nieudolnego sprawowania w³adzy rodzicielskiej.

Zwróciæ trzeba przy tym uwagê, ¿e sformu³owanie art. 109 § 1 k.r.o. „s¹d wyda”
oznacza, ¿e s¹d jest obowi¹zany wydaæ odpowiednie zarz¹dzenie w razie spe³nienia
przes³anek wymienionych w tym przepisie.

Ponadto nale¿y mieæ na wzglêdzie uregulowania zawarte w art. 569 kpc, bowiem
zgodnie z jego § 2, w wypadkach nag³ych potrzebne zarz¹dzenia mog¹ byæ z urzêdu wy-
dane przez ka¿dy s¹d opiekuñczy, choæby nie by³ on w³aœciwy miejscowo. W praktyce
zarz¹dzenia takie zapadaj¹ w formie postanowienia, które jest wykonalne z chwil¹
og³oszenia lub gdy og³oszenia nie by³o – z chwil¹ wydania.

Aktualnie obowi¹zuj¹ce przepisy daj¹ zatem wystarczaj¹c¹ podstawê do niezw³ocz-
nego dzia³ania s¹du w sytuacji zagro¿enia dobra ma³oletniego i kwestia ta nie wymaga
dokonania zmian legislacyjnych.

Wyra¿am nadziejê, ¿e przedstawiona informacja wyjaœni³a w¹tpliwoœci Pana senatora.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze!
Uprzejmie proszê o wyjaœnienie, dlaczego zdaniem prokuratury w celu

ustalenia odszkodowania za wycinkê drzew na podstawie decyzji wydanej na
podstawie art. 126 § 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami z dnia
21 sierpnia 1997 r., je¿eli w³aœciciel nie móg³ korzystaæ z nieruchomoœci w spo-
sób dotychczasowy, nie maj¹ zastosowania przepisy okreœlone w art. 126 § 3
i 4 tej ustawy, lecz prokuratura uznaje, ¿e jest to roszczenie cywilne rozstrzy-
gane przez s¹d cywilny. Czy postêpowanie w tej sprawie powinno byæ wzno-
wione?

Czy dochodzenie prokuratorskie w sprawie o korupcjê polegaj¹ce na wy-
s³aniu pisma do podejrzanego z pytaniem, czy pope³ni³ takie przestêpstwo,
jest standardow¹ praktyk¹ w takich sprawach (prokurator w wymienionej
sprawie pisze o takim dzia³aniu)? Proszê tak¿e o zajêcie stanowiska, czy tego
typu pismo kierowane do podejrzanego mo¿e byæ bodŸcem do zniszczenia lub
ukrycia dowodów? Czy zdaniem Pana Prokuratora i Pana Ministra pismo ta-
kie mo¿e byæ podstaw¹ do uznania, ¿e ¿adnego przestêpstwa nie by³o? Skoro
Pan Prokurator Generalny uzna³ za prawid³ow¹ interpretacjê pana asesora
Tomczaka w odpowiedzi na moje oœwiadczenie skierowane do pana na 67.
posiedzeniu Senatu RP, to nasuwa siê pytanie: co egzekwowali pracownicy
zak³adu energetycznego i Policji i na podstawie czego, skoro wed³ug tej inter-
pretacji decyzja wydana na podstawie art. 126 § 1 i 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami nie okreœla obowi¹zku, który móg³by podlegaæ egzekucji?

Proszê tak¿e o informacjê, czy w sprawach dotycz¹cych zajœcia na nieru-
chomoœci pana K. M. z dnia 17 wrzeœnia 2008 r. interpretacja przepisów pra-
wa by³a jednorodna, czy te¿ by³a wybierana ta najbardziej niekorzystna dla
zainteresowanego? Proszê o szersze uzasadnienie.

Z uzasadnienia wyroku S¹du Rejonowego w Rawie Mazowieckiej wynika,
¿e w notatnikach s³u¿bowych policjantów brak by³o informacji o czynie, za któ-
ry nastêpnie zosta³ skazany K. M., co wskazuje, ¿e jego czyn móg³ zostaæ spre-
parowany póŸniej, a co najmniej wskazuje na matactwo.

Uprzejmie proszê o informacjê, jak zakoñczy³o siê œledztwo w tej sprawie.
Czy najpierw zosta³ postawiony zarzut dotycz¹cy nara¿enia mienia na u-
szkodzenie, a po uzgodnieniu zeznañ, zarzut nara¿enia ¿ycia i zdrowia,
jednak tych czynów nie da³o siê ju¿ zapisaæ w notatnikach s³u¿bowych?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 29.04.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Grzegorza Wojciechowskiego Senatora RP z³o¿o-

nym na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 3 marca 2011 r. uprzejmie zauwa¿am, ¿e wszyst-
kie pytania w nim zawarte dotycz¹ dzia³alnoœci Prokuratury. Wyjaœnianie zatem
kwestii poruszonych w oœwiadczeniu pozostaje poza ustawowo okreœlonym zakresem
kompetencji Ministra Sprawiedliwoœci. Po rozdzieleniu, z dniem 31 marca 2010 r., funk-
cji Ministra Sprawiedliwoœci i Prokuratora Generalnego to Prokurator Generalny jest
w³aœciwy do udzielenia wyjaœnieñ odnoœnie do podleg³ych mu organów, co te¿ uczyni³
pismem z dnia 8 kwietnia 2011 r., PG II Ko2 665/11 skierowanym do Pana Marsza³ka.

Maj¹c na uwadze podniesione w oœwiadczeniu zagadnienia, nadmieniæ jedynie na-
le¿y, ¿e art. 2 k.p.c. ustanawia domniemanie drogi s¹dowej w sprawach cywilnych.
Oznacza to, ¿e ka¿da sprawa cywilna podlega rozpoznaniu przez s¹d, chyba ¿e przepis
szczególny przekazuje j¹ do w³aœciwoœci innych organów. Takimi zaœ s¹ przepisy usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz. U. 2010 r.
Nr 102, poz. 651 ze zm.) reguluj¹ce kwestie dotycz¹ce podejmowania decyzji o wyw³a-
szczeniu nieruchomoœci (rozdzia³ 4 ustawy) i odszkodowania za wyw³aszczone nieru-
chomoœci (rozdzia³ 5).

Minister Sprawiedliwoœci sprawuje zwierzchni nadzór nad dzia³alnoœci¹ s¹dów po-
wszechnych, st¹d skoro s¹dy powszechne nie s¹ w³aœciwe do orzekania w sprawach
dotycz¹cych wyw³aszczeñ nieruchomoœci i roszczeñ z tym zwi¹zanych, nie le¿y w jego
kompetencji dokonywanie oceny prawid³owoœci i legalnoœci wydawanych decyzji lub
dzia³añ b¹dŸ zaniechañ organów administracyjnych, czy te¿ organów œcigania.

Wprawdzie podejmowane w toku postêpowañ przygotowawczych decyzje prokura-
torów, co do zasady, podlegaj¹ kontroli s¹dów (art. 465 § 2 k.p.k.), to jednak ich orze-
czenia, jako zwi¹zane z wykonywaniem wymiaru sprawiedliwoœci, nie wchodz¹
w zakres przyznanego Ministrowi Sprawiedliwoœci nadzoru administracyjnego.

Wobec obowi¹zuj¹cej w polskiej procedurze karnej zasady skargowoœci, s¹d nie
mo¿e z w³asnej inicjatywy wszcz¹æ postêpowania w kwestii odpowiedzialnoœci karnej,
musi oczekiwaæ na skargê uprawnionego oskar¿yciela. Dopiero akt oskar¿enia otwiera
postêpowanie jurysdykcyjne, zakreœlaj¹c jednoczeœnie granice przedmiotowe i pod-
miotowe rozpoznania sprawy. Rozstrzygniêcia s¹du poddawane s¹ kontroli instancyj-
nej jedynie na zasadach i w formach okreœlonych w Konstytucji i ustawach.
Konsekwencj¹ takiego stanu prawa jest to, ¿e ani w³adza ustawodawcza, ani wyko-
nawcza nie mo¿e sprawowaæ wymiaru sprawiedliwoœci, a zatem nie mo¿e wkraczaæ
w te dziedziny, w których sêdziowie s¹ niezawiœli. Ostateczne rozstrzyganie o prawach
i obowi¹zkach jednostek, w tym tak¿e przypisanie sprawstwa pope³nienia przestêp-
stwa, nale¿y do wy³¹cznej kompetencji s¹downictwa. Nadzór zaœ nad dzia³alnoœci¹
s¹dów w zakresie orzekania sprawuje S¹d Najwy¿szy.

Przedstawiaj¹c powy¿sze przepraszam za opóŸnienie w udzieleniu odpowiedzi.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 8.04.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 10 marca 2011 r. o nr BPS/DSK-

-043-3440/11, w trybie art. 49 ust. 4 Regulaminu Senatu, oœwiadczenie Pana Grzego-
rza Wojciechowskiego Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, z³o¿one na 71. posiedzeniu
Senatu RP w dniu 03 marca 2011 r., uprzejmie informujê co nastêpuje.

Oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego na
71. posiedzeniu Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r. jest kolejnym oœwiadczeniem do-
tycz¹cym zdarzenia, które mia³o miejsce 17 wrzeœnia 2008 r. w miejscowoœci R., pole-
gaj¹cego na œciêciu przez pracowników Posterunku Energetycznego w Bia³ej
Rawskiej ga³êzi czubków drzewa olchy na dzia³ce nr 151 stanowi¹cej w³asnoœæ pañ-
stwa Ewy i Kazimierza M.

Prokuratura Apelacyjna w £odzi udziela³a wielokrotnie odpowiedzi na podejmowa-
n¹ przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego na podstawie art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (Dz. U. Nr 221,
poz. 2199 ze zmianami) interwencjê w imieniu wyborcy – Pana Kazimierza M. Rozpoz-
nawano tak¿e skargê Pana Senatora, która okaza³a siê niezasadna.

Obszerne odpowiedzi Prokuratura Apelacyjna w £odzi przekaza³a Panu Senatorowi
Grzegorzowi Wojciechowskiemu pismami z dnia 27 listopada 2009 r. i 11 grudnia
2009 r.

Zbadano w tamtejszej Prokuraturze Apelacyjnej akta wszczêtych w zwi¹zku z tym
zdarzeniem postêpowañ karnych, a tak¿e akta administracyjne Starostwa Powiatowe-
go w Rawie Mazowieckiej nr GG. 17011-26/08, dotycz¹ce udzielenia zezwolenia Zak³a-
dowi Energetycznemu £ódŸ – Teren SA Rejon Energetyczny ¯yrardów, na czasowe
zajêcie nieruchomoœci, stanowi¹cej w³asnoœæ ma³¿onków M., w celu dokonania przy-
cinki drzew.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ocena prawna prokuratora i wydane decyzje merytoryczne
w tych sprawach zosta³y zaakceptowane przez s¹d, który nie uwzglêdni³ sk³adanych
œrodków odwo³awczych.

Na terenie dzia³ki Pañstwa Ewy i Kazimierza M. przeprowadzono w dniu 18 stycz-
nia 2008 r. wizjê lokaln¹ z udzia³em w³aœciciela nieruchomoœci i przedstawicieli Zak³a-
du Energetycznego, podczas której stwierdzono, i¿ odleg³oœæ ga³êzi drzew rosn¹cych
pod lini¹ energetyczn¹ stanowi zagro¿enie dla bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych
w pobli¿u oraz stwarza niebezpieczeñstwo wstrzymania dostaw energii elektrycznej dla
znacznej czêœci mieszkañców powiatu rawskiego.

W zwi¹zku z brakiem porozumienia Zak³ad Energetyczny £ódŸ – Teren SA Rejon
Energetyczny ¯yrardów zwróci³ siê do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej
o wydanie stosownej decyzji administracyjnej, na podstawie art. 126 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami z 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 ze
zmianami).

Po wszczêciu postêpowania administracyjnego i bezskutecznoœci rozmów pomiê-
dzy stronami odnoœnie do ugody, Starosta Rawski decyzj¹ z dnia 6 sierpnia 2008 r. –
GG. 1.7011-26/08, dzia³aj¹c na podstawie art. 126 ust 1 i 2 wskazanej wy¿ej ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami, zezwoli³ Zak³adowi Energetycznemu na czasowe zajê-
cie nieruchomoœci gruntowej stanowi¹cej w³asnoœæ ma³¿onków M., na okres 2 miesiêcy
„w celu podcinki ga³êzi drzew znajduj¹cych siê na ww. dzia³ce”, gdy¿ „ga³êzie stanowi¹
zagro¿enie dla przebiegaj¹cej linii energetycznej 110 k.V ¯urawia – Roszkowa Wola”.
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Zgodnie z treœci¹ art. 126 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami decyzji nadano
rygor natychmiastowej wykonalnoœci.

We wszystkich pismach, w tym odpowiedziach kierowanych do Pana Senatora
Grzegorza Wojciechowskiego, Prokuratura Apelacyjna w £odzi podnosi³a, i¿ decyzja
administracyjna opisana powy¿ej nie by³a zgodna z prawem.

W danym stanie faktycznym nie by³o bowiem mo¿liwoœci zastosowania, bêd¹cego
podstaw¹ prawn¹ decyzji – przepisu art. 126 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2004, Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

Z przes³anek stanowi¹cych hipotezê wskazanego przepisu oraz charakteru tej in-
stytucji wynika, i¿ opisane w decyzji okolicznoœci stanowi¹ce podstawê przyznania ze-
zwolenia na zajêcie nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ ma³¿onków M., nie odpowia-
daj¹ zarówno literalnemu, jak i przyjêtemu w orzecznictwie s¹dowym – ustawowemu
pojêciu „si³y wy¿szej” i „szkody”, którym trzeba zapobiec w trybie nag³ym, nadzwyczaj-
nym, dozwolonym przez ustawodawcê w art. 126 ustawy o gospodarce nieruchomoœ-
ciami.

Prokuratura nie podjê³a dzia³añ pozakarnych zmierzaj¹cych do uchylenia decyzji,
albowiem w dacie badania sprawy Wojewoda £ódzki decyzj¹ z 2 lipca 2009 r. uchyli³
decyzjê Starosty Rawskiego, eliminuj¹c j¹ z obrotu prawnego.

Nale¿y podnieœæ, i¿ wbrew ocenie Pana Senatora i pokrzywdzonego pracownicy Za-
k³adu Energetycznego, realizuj¹c wydan¹ decyzjê administracyjn¹, nie dzia³ali bez-
prawnie, nie naruszyli miru domowego, a nadto nie posiadali statusu „funkcjonariu-
szy publicznych”.

Do problemów prawnych zwi¹zanych z t¹ spraw¹, podnoszonych przez Pana Sena-
tora na kolejnych posiedzeniach Senatu, odnosili siê wczeœniej Minister Infrastruktury
(pismo BN-Zw-0701-3/10 z dnia 18 marca 2010 r.) a tak¿e Minister Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji (pismo BMP-0726-8-1/10/AR z dnia 1 wrzeœnia 2010 r.).

Stosownych odpowiedzi w tym przedmiocie udzieli³ równie¿ Zastêpca Prokuratora
Generalnego pismem z dnia 19 marca 2010 r. sygn. PR V Pa 31/10, jak równie¿ Proku-
rator Generalny pismami z dnia 30 listopada 2010 r. sygn. PG II Ko2 2105/10 i z dnia
19 stycznia 2011 r. sygn. PG IV Pa 2/11. Stanowisko zaprezentowane we wskazanych
pismach jest nadal aktualne.

Dodatkowo odnosz¹c siê do kwestii zwi¹zanych ze spraw¹ Prokuratury Rejonowej
w Rawie Mazowieckiej informujê, i¿ postêpowanie to prowadzone by³o przeciwko Panu
Kazimierzowi M., podejrzanemu o pope³nienie czynu z art. 191 § 1 k.k., polegaj¹cego
na tym, ¿e w dniu 17 wrzeœnia 2008 r. w miejscowoœci R. woj. ³ódzkie, podk³adaj¹c wid-
³y pod kola samochodu marki Mercedes stanowi¹cego w³asnoœæ Posterunku Energety-
cznego w Bia³ej Rawskiej i próbuj¹c je przebiæ, nie dopuszcza³ do wykonania prac przy
wycinaniu drzew i krzewów pod liniê energe- tyczn¹ 110 kv, prowadzonych przez pra-
cowników Posterunku Energetycznego.

W dniu 13.10.2008 r. prokurator skierowa³ do s¹du akt oskar¿enia. Wyrokiem
z dnia 25 listopada 2008 r. – sygn. II K 431/08 S¹d Rejonowy II Wydzia³ Karny w Rawie
Mazowieckiej uzna³ oskar¿onego Kazimierza M. za winnego dokonania zarzucanego
mu przestêpstwa i na podstawie art. 66 § 1 k.k. oraz art. 67 § 1 k.k. postêpowanie kar-
ne warunkowo umorzy³, ustalaj¹c okres próby na 1 rok.

Wyrok na skutek apelacji wywiedzionej przez oskar¿onego zosta³ uchylony do pono-
wnego rozpoznania. Kolejnym wyrokiem z dnia 9 paŸdziernika 2009 r. S¹d Rejonowy
w Rawie Mazowieckiej uzna³, ¿e Kazimierz M. zachowaniem swoim wype³ni³ znamiona
zarzucanego mu czynu, oceni³ jednak, i¿ stopieñ jego spo- ³ecznej szkodliwoœci jest zni-
komy i postêpowanie karne wobec oskar¿onego umorzy³. Wyrok s¹du jest prawomocny.

Z powa¿aniem

Andrzej Seremet
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72. POSIEDZENIE SENATU
(17 marca 2011 r.)





Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwróci³a siê o pomoc osoba, która chcia³a-

by uzyskaæ poradê w ni¿ej opisanej sprawie. Wczeœniej zainteresowana oso-
ba zwróci³a siê o pomoc do ró¿nych urzêdów skarbowych i ka¿dy z nich
proponowa³ inne rozwi¹zanie. W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Mini-
stra z uprzejm¹ proœb¹ o odpowiedŸ na pytania zwi¹zane z przedstawian¹
spraw¹.

Zainteresowana osoba mia³a wspólny maj¹tek (gospodarstwo rolne) ze
swoim mê¿em, to jest grunt orny o powierzchni 1,9 ha i 0,4 ha, ka¿dy kawa³ek
wpisany w innej ksiêdze wieczystej, a po œmierci mê¿a na podstawie testa-
mentu i decyzji s¹du odziedziczy³a ca³y spadek po mê¿u, czyli po³owê powy¿-
szego gospodarstwa rolnego. Zainteresowana osoba chce obecnie sprzedaæ
czêœæ powy¿szego maj¹tku, to jest dzia³kê pierwsz¹, licz¹c¹ 1,9 ha, swojej cór-
ce i wnukowi na wspó³w³asnoœæ (90% odkupi³aby córka, a 10% – wnuk). Jest to
gospodarstwo rolne powy¿ej 1 ha, a z wiadomoœci tej osoby wynika, ¿e je¿eli
po sprzeda¿y gospodarstwo nie zmieni swojego charakteru, to nie bêdzie ona
musia³a p³aciæ podatku od wzbogacenia (19%), z kolei jej córka i wnuk zwolnie-
ni bêd¹ z podatku od czynnoœci cywilnoprawnych (2%).

Maj¹c na uwadze powy¿sze, proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Wnuk zainteresowanej osoby planuje wybudowaæ dom na swojej czê-

œci dzia³ki (10%), na dzia³kê zosta³y wydane warunki zabudowy i zaintereso-
wana osoba przepisuje je na wnuka, wnuk zaœ zamierza staraæ siê
o pozwolenie na budowê. Czy po wybudowaniu domu i wydzieleniu geode-
zyjnie swojej dzia³ki (10% – oko³o 2000 m2) oraz zniesieniu wspó³w³asnoœci
wnuk bêdzie musia³ p³aciæ jakikolwiek podatek od swojego obejmuj¹cego
10% gruntu lub te¿ p³aciæ podatek bêdzie musia³a osoba, przy której zostanie
90% gospodarstwa?

2. Czy jeœli zainteresowana osoba bêdzie chcia³a sprzedaæ w przysz³oœci
– ale przed up³ywem piêciu lat od czasu odziedziczenia po mê¿u czêœci gospo-
darstwa – drug¹ dzia³kê, tê o powierzchni 0,4 ha, to bêdzie musia³a odprowa-
dziæ jakiœ podatek od sprzeda¿y tej dzia³ki? Jest to druga, mniejsza czêœæ
gospodarstwa rolnego.

3. Czy zainteresowana osoba, dziedzicz¹c w spadku drug¹ po³owê ma-
j¹tku po mê¿u i maj¹c obecnie ca³e gospodarstwo rolne, w sytuacji sprzeda¿y
czêœci osobom trzecim musi p³aciæ podatek dochodowy? Je¿eli od czasu otrzy-
mania spadku nie up³ynê³o piêæ lat, to czy jest z niego zwolniona? A czy przy
koniecznoœci uiszczenia podatku, musi p³aciæ za ca³oœæ, czy tylko za 50% po
mê¿u? Czy mo¿e dopiero gdy sprzeda powy¿ej 50% ca³oœci maj¹tku, to zap³a-
ci podatek od czêœci powy¿ej tych 50%? Jaka jest interpretacja przepisów
skarbowych w tym przypadku?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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OdpowiedŸ

Warszawa, 18 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca br., nr BPS/DSK-043-3441/11, przy któ-

rym zosta³ przes³any tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Pani¹ Ma³gorzatê Adamczak –
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, podczas 72. posiedzenia Senatu RP, w dniu
17 marca br., uprzejmie informujê.

Oœwiadczenie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, zatem szczegó³owe usto-
sunkowanie siê do niego stanowi³oby interpretacjê indywidualn¹ przepisów prawa po-
datkowego, dla której to instytucji prawnej zastrze¿ona jest procedura okreœlona
w 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60 z póŸn. zm.), zwanej dalej „Ordynacj¹ podatkow¹”. Podatnik powinien w powy¿-
szym trybie wyst¹piæ z wnioskiem o wydanie takiej interpretacji, przedstawiaj¹c wy-
czerpuj¹co zaistnia³y stan faktyczny albo zdarzenie przysz³e. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
z punktu widzenia podatnika uzyskanie interpretacji indywidualnej jest korzystne ze
wzglêdu na jej funkcjê ochronn¹. Podatnik, który zastosowa³ siê do interpretacji nie
mo¿e z tego tytu³u ponosiæ negatywnych skutków prawnych.

Jednoczeœnie pragnê stwierdziæ, ¿e stan faktyczny przedstawiony jest w oœwiadcze-
niu nieprecyzyjnie, co uniemo¿liwia udzielenie jednoznacznej odpowiedzi. Wobec tego
przedstawiam ogólne zasady dotycz¹ce opodatkowania wskazanych w oœwiadczeniu
czynnoœci.

Nabycie gospodarstwa rolnego w drodze spadku, co do zasady, podlega opodatko-
waniu podatkiem od spadków i darowizn. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93,
poz. 768), zwanej dalej „uPSiD”, podatkowi temu podlega bowiem nabycie przez osoby
fizyczne w³asnoœci rzeczy znajduj¹cych siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
praw maj¹tkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytu³em
m.in. dziedziczenia.

Stosownie jednak do art. 4a uPSiD zwalnia siê od podatku nabycie w³asnoœci rze-
czy lub praw maj¹tkowych przez osoby zaliczane do krêgu najbli¿szej rodziny spadko-
dawcy, w tym ma³¿onka i zstêpnych (dzieci, wnuki, itd.), po spe³nieniu przez nich
warunków okreœlonych w tym przepisie. Przepis art. 4a uPSiD obowi¹zuje od 1 stycz-
nia 2007 r. i ma zastosowanie do nabycia, które nast¹pi³o po 31 grudnia 2006 r.
W przypadku nabycia tytu³em dziedziczenia, stosownie do przepisów kodeksu cywilne-
go, za datê nabycia uznaje siê datê otwarcia spadku, które nastêpuje z chwil¹ œmierci
spadkodawcy.

Je¿eli otwarcie spadku (œmieræ spadkodawcy) nast¹pi³o przed 1 stycznia 2007 r.,
do nabycia tego maj¹ zastosowanie przepisy obowi¹zuj¹ce w jego dacie. Nabywaj¹cy
gospodarstwo rolne w drodze dziedziczenia mo¿e skorzystaæ ze zwolnienia od podatku,
okreœlonego w art. 4 ust. 1 uPSiD. Na podstawie tego przepisu zwalnia siê od podatku
nabycie gospodarstw rolnych – pod warunkiem, ¿e w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomoœæ stanowi gospodarstwo rolne lub jego czêœæ
(co ma miejsce w przedmiotowej sprawie) i to gospodarstwo rolne bêdzie prowadzone
przez nabywcê przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Zaprzestanie prowadze-
nia gospodarstwa rolnego przed up³ywem 5 lat od dnia nabycia skutkuje opodatkowa-
niem nabycia takiego gospodarstwa na zasadach ogólnych.

W przypadku zaœ budynku mieszkalnego, nieobjêtego zwolnieniem na podstawie
art. 4 uPSiD, spadkobierca mo¿e skorzystaæ z ulgi przewidzianej w art. 16 uPSiD, je-
¿eli bêdzie zamieszkiwa³ bêd¹c zameldowanym na pobyt sta³y w nabytym lokalu lub

190 72. posiedzenie Senatu w dniu 17 marca 2011 r.



budynku i nie dokona jego zbycia przez okres 5 lat od dnia z³o¿enia zeznania podat-
kowego.

Odnosz¹c siê do drugiej czynnoœci wskazanej w oœwiadczeniu pragnê poinformo-
waæ, ¿e opodatkowaniu podlega zniesienie wspó³w³asnoœci w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego, przy czym skutki prawnopodatkowe s¹ uzale¿nione od charakteru
czynnoœci (odp³atna, nieodp³atna). Treœæ oœwiadczenia nie wskazuje, jaki charakter
bêdzie mia³a czynnoœæ, nale¿y zatem wskazaæ co nastêpuje.

Nabycie tytu³em nieodp³atnego zniesienia wspó³w³asnoœci, przez osoby fizyczne,
w³asnoœci rzeczy znajduj¹cych siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega, co
do zasady, podatkowi do spadków i darowizn, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 4 uPSiD.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e nabycie w³asnoœci rzeczy w drodze nieodp³atnego zniesie-
nia wspó³w³asnoœci przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej (w tym rodziców
i dzieci) jest zwolnione od podatku, stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 15 uPSiD.

Odp³atne umowy o zniesienie wspó³w³asnoœci, czyli takie z którymi zwi¹zany jest
obowi¹zek wniesienia sp³at i dop³at, podlegaj¹ podatkowi od czynnoœci cywilnopraw-
nych, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. o podatku od
czynnoœci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z póŸn. zm.) – zwanej
dalej „uPCC”. Podstawê opodatkowania stanowi wartoœæ rynkowa rzeczy lub prawa
maj¹tkowego nabytego ponad wartoœæ udzia³u we wspó³w³asnoœci, a stawka podatku
wynosi 2% (art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a uPCC). Stosownie jednak do
art. 9 pkt 2 lit. d uPCC zwalania siê od podatku przeniesienie w drodze umów o zniesie-
nie wspó³w³asnoœci w³asnoœci nieruchomoœci lub ich czêœci, wraz z czêœciami sk³ado-
wymi, z wyj¹tkiem budynków mieszkalnych lub ich czêœci znajduj¹cych siê na
obszarze miast, pod warunkiem, ¿e w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
w chwili dokonania czynnoœci nabyte grunty stanowi¹ gospodarstwo rolne albo utwo-
rz¹ gospodarstwo rolne lub wejd¹ w sk³ad gospodarstwa rolnego bêd¹cego w³asnoœci¹
nabywcy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z póŸn. zm.) za gospodarstwo rolne uwa¿a siê obszar
gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako u¿ytki rolne lub jako
grunty zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych, z wyj¹tkiem gruntów zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoœæ rolnicza, o ³¹cznej po-
wierzchni przekraczaj¹cej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy stanowi¹cych w³asnoœæ lub
znajduj¹cych siê w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organiza-
cyjnej, w tym spó³ki nieposiadaj¹cej osobowoœci prawnej.

W odniesieniu natomiast do kwestii sprzeda¿y dzia³ki o pow. 0,4 ha nale¿y stwier-
dziæ, ¿e bêdzie ona podlega³a podatkowi od czynnoœci cywilnoprawnych, na podstawie
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a uPCC. Obowi¹zek podatkowy w podatku od czynnoœci cywilno-
prawnych z tytu³u umowy sprzeda¿y ci¹¿y na kupuj¹cym, a zatem sprzedaj¹ca nie bê-
dzie zobowi¹zana do ponoszenia ciê¿aru tego podatku.

Jednoczeœnie odnosz¹c siê do opisanego w oœwiadczeniu problemu powsta³ego na
gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z póŸn. zm.), zwanej dalej „uPDoF”, nale¿y wy-
jaœniæ, ¿e przychód ze sprzeda¿y nieruchomoœci, je¿eli sprzeda¿ nie nastêpuje
w wykonaniu dzia³alnoœci gospodarczej i dokonana zosta³a po up³ywie piêciu lat licz¹c
od koñca roku kalendarzowego, w którym nast¹pi³o jej nabycie – nie podlega opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, w przypadku nabycia
czêœci u³amkowej nieruchomoœci w drodze dziedziczenia, za nabycie tej czêœci nieru-
chomoœci przyjmuje siê datê œmierci spadkodawcy (art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego).

Je¿eli jednak sprzeda¿ nieruchomoœci nastêpuje przed up³ywem piêciu lat licz¹c od
koñca roku kalendarzowego, w którym nast¹pi³o jej nabycie, powo³ana uPDoF przewi-
duje w niektórych sytuacjach zwolnienie od podatku dochodowego obejmuj¹ce przy-
chody uzyskane z tej sprzeda¿y. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 uPDoF, wolne od
podatku dochodowego s¹ przychody uzyskane z tytu³u sprzeda¿y ca³oœci lub czêœci
nieruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy
przychodu uzyskanego ze sprzeda¿y gruntów, które w zwi¹zku z t¹ sprzeda¿¹ utraci³y
charakter rolny.
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UPDoF, definiuj¹c pojêcie gospodarstwa rolnego, odsy³a w tym zakresie do przepi-
sów ustawy o podatku rolnym (analogicznie jak w przypadku przedstawionego wy¿ej
zwolnienia od podatku od czynnoœci cywilnoprawnych odp³atnego zniesienia
wspó³w³asnoœci).

Dla zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 uPDoF znaczenie ma zatem,
aby sprzedawane grunty przed sprzeda¿¹ wchodzi³y w sk³ad gospodarstwa rolnego,
a ponadto mia³y charakter rolny w momencie sprzeda¿y. Dodatkowym elementem de-
terminuj¹cym zastosowanie zwolnienia jest spe³nienie warunku, aby po dokonaniu
sprzeda¿y grunty zachowa³y charakter rolny. Utrata rolnego charakteru gruntów bê-
d¹ca konsekwencj¹ ich sprzeda¿y, a wiêc wykorzystanie ich przez nabywaj¹cego na ce-
le nierolnicze powoduje bowiem, ¿e przychody uzyskane z tego tytu³u nie korzystaj¹ ze
zwolnienia od podatku dochodowego.

W orzecznictwie NSA ugruntowa³ siê pogl¹d, ¿e utrata charakteru rolnego gruntów
w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, nastêpuje przez wy³¹czenie tych gruntów
z produkcji rolnej, polegaj¹ce na faktycznym przekszta³ceniu sposobu ich u¿ytkowa-
nia, ³¹cz¹cym siê ze zmian¹ ich dotychczasowego przeznaczenia (np. wyroki: z dnia
11.12.1996 r., III S.A. 1025/95 – OSP 1999/4/76; z dnia 6.12.2000 r., SA/Sz 1599/99
– LEX nr 49794; z dnia 23.03.2001 r., I SA/Gd 907/00 – LEX nr 53879; z dnia
22.08.2001 r., I SA/Gd 1873/00-LEX nr 53891).

Maj¹c na uwadze powy¿sze stwierdziæ nale¿y, ¿e ocena zasadnoœci zastosowania
przedmiotowego zwolnienia nastêpuje w konkretnym stanie faktycznym z uwzglêdnie-
niem ca³okszta³tu zgromadzonego w sprawie materia³u dowodowego. Tylko wówczas
mo¿liwe jest stwierdzenie, czy w wyniku sprzeda¿y ca³oœci lub czêœci nieruchomoœci
wchodz¹cej w sk³ad gospodarstwa rolnego, zbywane grunty utraci³y rolny charakter,
a w konsekwencji, czy przychody uzyskane ze sprzeda¿y tej nieruchomoœci korzystaj¹
ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 uPDoF.

Dodatkowo, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w zale¿noœci od charakteru (rodzaju) gruntów
wchodz¹cych w sk³ad nieruchomoœci wyodrêbnionych w efekcie planowanych czynno-
œci cywilnoprawnych: sprzeda¿y i zniesienia wspó³w³asnoœci, bêd¹ one podlega³y opo-
datkowaniu podatkiem rolnym lub podatkiem od nieruchomoœci.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, pragnê podkreœliæ, ¿e uzyskanie szczegó³owej interpreta-
cji przepisów prawa podatkowego, odnosz¹cej siê do konkretnej (indywidualnej) spra-
wy, jest mo¿liwe w ramach, wydawanej na podstawie art. 14b i nastêpnych Ordynacji
podatkowej, pisemnej interpretacji prawa podatkowego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Stoimy przed now¹ perspektyw¹ finansow¹ Unii Europejskiej. W zwi¹z-

ku z tym chcia³abym zapytaæ, w jaki sposób – wobec znacznie ograniczonej
pomocy strukturalnej – resort infrastruktury planuje finansowaæ budowê
i przebudowê dróg, wa¿nych dla rozwoju naszego kraju?

Ponadto proszê o informacjê na temat tego, ile do tej pory œrodków unij-
nych zosta³o wykorzystanych na budowê dróg w Polsce. Proszê o przedsta-
wienie szczegó³owej analizy.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 26 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pani¹ senator Ma³gorzatê Adamczak na

72. posiedzeniu Senatu w dniu 17 marca 2011 r., przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.
Odnoœnie do pierwszego z pytañ – planu finansowania budowy i przebudowy dróg

po zakoñczeniu obecnej perspektywy finansowej UE na lata 2007–2013 informujê, ¿e
publiczny system finansowania dróg krajowych oparty jest o Krajowy Fundusz Drogo-
wy (KFD) i bud¿et pañstwa, wspierane przez system Partnerstwa Publiczno-Prywat-
nego. Z bud¿etu pañstwa pochodz¹ œrodki na utrzymanie sieci dróg krajowych, nato-
miast z KFD pochodz¹ nak³ady inwestycyjne. Œrodki unijne s¹ jednym z wielu Ÿróde³
przychodów KFD (obok op³aty paliwowej, op³at od u¿ytkowników, obligacji infrastruk-
turalnych i kredytów). Zasady dzia³ania KFD s¹ jednak niezale¿ne od udzia³u poszcze-
gólnych Ÿróde³ przychodów.

Z uwagi na brak decyzji UE odnoœnie do wysokoœci œrodków finansowych dostêp-
nych dla Polski na infrastrukturê drogow¹ w nowej perspektywie, aktualizacjê Progra-
mu w zakresie finansowym przewidziano na 2012 rok, kiedy znane ju¿ bêd¹ poziomy
refundacji UE dostêpne w ramach Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014–2020.

Jednoczeœnie informujê, ¿e ca³kowity zakres rzeczowy Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011–2015, uchwalonego przez Radê Ministrów w dniu 25 stycznia
2011 roku, odpowiada docelowemu zakresowi przewidzianemu w Rozporz¹dzeniu Ra-
dy Ministrów z dnia 15 maja 2004 roku w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych
(Dz. U. 128, poz. 1334 z póŸn. zm.). Tym samym Program okreœla równie¿ kluczowe za-
dania drogowe, które bêd¹ realizowane zarówno w obecnej perspektywie finansowej
jak i w trakcie trwania nowych Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014–2020.
Tytu³y inwestycyjne realizowane w obecnej perspektywie finansowej UE wydzielono
w za³¹czniku nr 1 Programu.

Jednoczeœnie informujê, ¿e plan finansowy KFD okreœlaj¹cy Ÿród³a i wysokoœæ
przychodów, oraz wysokoœæ nak³adów inwestycyjnych, jest wyznaczany rokrocznie,
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zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 paŸdziernika 1994 r. o autostradach p³atnych oraz o Krajo-
wym Funduszu Drogowym (Dz. U. 1994, Nr 127, poz. 627 z póŸn. zm.).

Odnoœnie do drugiego z pytañ, w za³¹czeniu przedstawiam informacjê na temat wy-
korzystania funduszy UE na rozwój infrastruktury transportu drogowego w Polsce
w latach 2004–2010, w podziale na poszczególne lata oraz Ÿród³a finansowania – w ra-
mach Funduszu ISPA, Funduszu Spójnoœci, Funduszu TEN-T, Sektorowego Programu
Operacyjnego Transport na lata 2004–2006 oraz Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Œrodowisko 2007–2013.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz
Podsekretarz Stanu

Wydatki poniesione na rozwój infrastruktury transportu drogowego
(certyfikowane do KE i zrefundowane) w ramach Funduszu ISPA,

Funduszu Spójnoœci, Funduszu TEN-T, Sektorowego Programu Operacyjnego
Transport na lata 2004-2006 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Œrodowisko 2007–2013 do koñca 2010 r. (w PLN) – stan na dzieñ 12.04.2011

�ród³o
Wydatki w latach

2004–2010
kwalifikowane wk³ad UE

Transport
drogowy

Transport
drogowy

(wk³ad UE)

Sektorowy
Program

Operacyjny
Transport

na lata
2004–2006

suma 2004–2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
2010*

7 934 666 198,69
0,00

813 648,90
986 276 098,40

2 689 004 812,40
2 319 071 156,58
1 939 718 002,53

-217 520,12

5 304 341 250,82
0,00

584 961,74
675 643 733,35

1 905 530 813,91
1 243 916 341,47
1 478 849 437,94

-184 037,59

4493 866 993,34
0,00
0,00

523 023141,64
1 654 599 757,90

943 527 674,05
1 372 933 939,87

-217 520,12

3 362 542 880,03
0,00
0,00

384 221 386,76
1 188 501 803,37

547 903 655,66
1 242 100 071,83

-184 037,59

Fundusz
Spójnoœci*

suma 2004–2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

13 251 074 685,41
1 095 407 648,56
1 995 718 033,07
1 503 049 459,15
2185 727 208,91
2 828 260 504,27
2 929 527 839,32

713 383 992,13

8 059 888162,25
654 170 104,96
810 250 746,20

1 429 933 474,01
760 793 513,43

1 385 822 498,25
1 337 552 701,30
1 681 365 124,09

8 472 145 817,55
674 060 440,64

1 678 555 240,62
1 055 749 306,86
1 403 265 296,63
1 668 616 955,35
1 637 741 521,09

354 157 056,35

5 211 277 729,46
356 600 142,00
682 073 128,60

1 205 219 162,02
366 759 895,94
579 112 790,93
716 403 533,89

1 305 109 076,09

Fundusz
TEN-T*

suma 2004–2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

242 791 364,89
0,00
0,00

4 259 682,50
15 863 500,58
68 733 454,85
82 826 450,89
71 108 276,07

79 146 932,94
0,00
0,00

3 394 360,72
6 204 661,72

26 262 531,57
27 470 898,44
15 814 480,48

197177 254,50
0,00
0,00

1 195 156,90
10 386 012,13
58 597 623,05
72 095 985,19
54 902 477,24

57 611 502,03
0,00
0,00

387 408,72
4 913 525,03

21 093 908,90
22 923 898,05
8 292 761,34

Program
Operacyjny

Infrastruktu-
ra

i Œrodowisko
2007–2013

suma 2004–2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

10 072 101 520,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 765 878 216,64
6 306 223 303,52

8 390 869 467,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 149 093 386,46
5 241 776 081,20

9 844 830 421,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 765 878 216,64
6 078 952 204,56

8 240 989 347,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 149 093 386,46
5 091 895 960,88

£¹cznie 31 997 565 787,25 21 834 245 813,67 23 008 020 486,59 16 872 421 458,86

* wartoœæ poniesionych wydatków w ramach ISPA, Funduszu Spójnoœci i Funduszu TEN-T po kursie EBC
EUR/PLN = 3,988 obowi¹zuj¹cym w kwietniu 2011 r.
** wartoœci uwzglêdniaj¹ dokonane korekty wydatków kwalifikowanych
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura zwraca siê coraz wiêcej przedsiêbiorców, g³ównie pro-

wadz¹cych warsztaty samochodowe. Do koñca I kwarta³u nastêpnego roku
maj¹ oni obowi¹zek z³o¿enia sprawozdania dotycz¹cego utylizacji odpadów.
Oczywiœcie powinni oni dbaæ o nasze œrodowisko, dlatego popieram dzia³a-
nia, które bêd¹ to monitorowa³y, i przepisy zwi¹zane z odpadami. Jednak¿e
kary, na³o¿one przede wszystkim na ma³e przedsiêbiorstwa, na warsztaty,
mog¹ doprowadziæ do ich bankructwa, co bêdzie skutkowa³o wiêkszym bez-
robociem i mniejszymi wp³ywami podatków do bud¿etu.

Osoba, która spóŸni siê ze sprawozdaniem choæby jeden dzieñ, w ³ódz-
kim Urzêdzie Marsza³kowskim mo¿e dostaæ karê 10 tysiêcy z³. W ca³ym woje-
wództwie ³ódzkim spóŸni³o siê stu siedemdziesiêciu siedmiu przedsiêbior-
ców. Nie dostali oni wczeœniej ¿adnego upomnienia, które przypomina³oby
o obowi¹zku z³o¿enia sprawozdania, a tym bardziej ostrze¿enia o konsek-
wencjach, jakie gro¿¹ za jego niez³o¿enie. Uwa¿am, ¿e kara jest zdecydowa-
nie za wysoka i niewspó³mierna do winy. W innych województwach, na
przyk³ad w mazowieckim czy zachodniopomorskim, najpierw do spóŸnial-
skich wysy³ane by³y upomnienia i – jak do tej pory – ¿aden posiadacz odpa-
dów nie zosta³ ukarany za nieterminowe z³o¿enie sprawozdania zbiorczego
z danymi.

Panie Ministrze, czy rz¹d nie powinien ujednoliciæ przepisów dotycz¹cych
odpadów? Czy nie powinien wprowadziæ regulacji, które zwolni¹ z na³o¿onej
kary przedsiêbiorców z województwa ³ódzkiego, bo czym oni siê ró¿ni¹ od
swoich kolegów z innych województw?

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ

Warszawa, 20 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka dotycz¹ce kar
pieniê¿nych za nieprawid³owe lub nieterminowe dope³nianie obowi¹zku sprawozdaw-
czego dla posiadaczy odpadów, uprzejmie informujê.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243,
z póŸn. zm.) zobowi¹zuje posiadacza odpadów prowadz¹cego ewidencjê odpadów do
sporz¹dzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloœci odpa-
dów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urz¹dzeniach s³u¿¹cych
do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z póŸn. zm.) okreœla kary
administracyjne w wysokoœci 10 000 z³ m.in. za niewywi¹zywanie siê z ww. obowi¹z-
ków, a tak¿e za wykonanie ich nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym.
Propozycja takiego zapisu zosta³a wprowadzona na etapie konsultacji spo³ecznych
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i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami tworzenia prawa. Zaproponowana kara mia³a
byæ surowa i odstraszaj¹ca. Wprowadzenie omawianego przepisu wynika³o z na³o¿one-
go w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 na Ministra Œrodowiska zadania,
polegaj¹cego na przeprowadzeniu procesu legislacyjnego zmiany ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach m.in. w kierunku wprowadzenia œrodków dyscyplinu-
j¹cych przedsiêbiorców, aby wywi¹zywali siê z obowi¹zku sk³adania zbiorczych zesta-
wieñ danych. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e obowi¹zuj¹ca konstrukcja prawna
praktycznie uniemo¿liwia odst¹pienie od wydania decyzji nak³adaj¹cej karê pieniê¿n¹.
Natomiast mo¿na w stosunku do wymierzonej kary pieniê¿nej zastosowaæ przepisy
o ordynacji podatkowej.

Nale¿y jednak ze szczególn¹ stanowczoœci¹ podkreœliæ, ¿e w przypadku ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw zgodnie z ustaw¹ o odpadach, a w szczególnoœci rozpo-
rz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpa-
dów lub ich iloœci, dla których nie ma obowi¹zku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz
kategorii ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, które mog¹ prowadziæ uproszczon¹ ewi-
dencjê odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735) funkcjonuj¹ liczne zwolnienia w zakresie
koniecznoœci prowadzenia ewidencji odpadów. Przepisy ww. rozporz¹dzenia wymienia-
j¹ zarówno rodzaje odpadów, jak i ich iloœci, które najczêœciej powstaj¹ w omawianej
kategorii przedsiêbiorstw w niewielkiej iloœci, dla których nie ma koniecznoœci prowa-
dzenia ewidencji odpadów (np. zu¿yte tonery do drukarek, zu¿yty sprzêt elektryczny
i elektroniczny, oleje silnikowe).

Zwolnienie w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów dotyczy równie¿ wytwórców
odpadów komunalnych.

Powy¿sze regulacje s¹ niezwykle istotne z punktu widzenia podlegania wspomnia-
nej karze 10 tys. z³ bowiem wy³¹cznie podmiot prowadz¹cy ewidencjê odpadów jest zo-
bowi¹zany równie¿ do przedk³adania marsza³kowi województwa zbiorczego zesta-
wienia danych. Wynika st¹d, ¿e znaczna czêœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw nie
bêdzie podlega³a omawianej karze, bêd¹ oni bowiem w wiêkszoœci wytwórcami wy³¹cz-
nie odpadów komunalnych lub odpadów wyszczególnionych we wspomnianym rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Œrodowiska (zwolnienia z obowi¹zku prowadzenia ewidencji).

Nale¿y podkreœliæ, ¿e gromadzone w ostatnich latach, na podstawie sk³adanych
przez podmioty zbiorczych zestawieñ danych, dane okreœlaj¹ce stan gospodarki odpa-
dami w Polsce, s¹ niekompletne i niejednokrotnie nie znajduj¹ odzwierciedlenia w rze-
czywistoœci. Wp³ywa to negatywnie zarówno na mo¿liwoœci rzetelnego planowania
gospodarki odpadami w Polsce na wszystkich poziomach administracyjnych, jak rów-
nie¿ na wywi¹zywanie siê Polski z obowi¹zków sprawozdawczych nak³adanych przez
prawo UE. Sprawozdania pañstw cz³onkowskich maj¹ na celu wykazanie, i¿ dany kraj
cz³onkowski osi¹ga cele zawarte w okreœlonej dyrektywie. W zakresie gospodarki odpa-
dami obowi¹zuje 12 dyrektyw, które zosta³y transponowane do krajowego porz¹dku
prawnego. Brak osi¹gniêcia tych celów mo¿e siê wi¹zaæ z wszczêciem przez Komisjê
Europejsk¹ postêpowañ przeciwko Polsce. W zwi¹zku z powy¿szym niezwykle istotne
jest rzetelne wywi¹zywanie siê podmiotów gospodaruj¹cych odpadami z obowi¹zku
prowadzenia ewidencji odpadów oraz sporz¹dzania i przekazywania zbiorczych zesta-
wieñ danych.

W zwi¹zku z powy¿szym równie¿ przyjête w dniu 8 lipca 2010 r. przez Radê Mini-
strów za³o¿enia do projektu ustawy o odpadach stanowi¹cej transpozycjê dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w spra-
wie odpadów oraz uchylaj¹cej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008,
str. 3) przewidywa³y utrzymanie dotychczasowego systemu sankcji za tego rodzaju
naruszenia. Jednak¿e wskutek zg³aszanych postulatów dotycz¹cych z³agodzenia kar
w przygotowanym przez Rz¹dowe Centrum Legislacji projekcie ustawy zaproponowa-
no z³agodzenie sankcji za tego rodzaju naruszenie poprzez odejœcie od systemu kar
pieniê¿nych i powrót do poprzednio stosowanych kar na podstawie Kodeksu ds. wy-
kroczeñ.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e obecnie w Sejmie rozpatrywany jest posel-
ski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druk sejmowy 4012), który zak³ada
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uchylenie art. 79c ust. 3 ustawy o odpadach oraz dodanie art. 76b, który ³agodzi karê
za niesporz¹dzanie zbiorczego zestawienia danych, daj¹c jednoczeœnie mo¿liwoœæ
udzielania kar proporcjonalnych do stopnia niewywi¹zania siê z obowi¹zuj¹cych
przepisów.

Kary pieniê¿ne, o których mowa, wymierza w drodze decyzji, w³aœciwy marsza³ek
województwa. Organem w³aœciwym do z³o¿enia zbiorczego zestawienia danych oraz do
wymierzania kary w przypadku niewywi¹zania siê z tego obowi¹zku lub wykonania go
nieterminowo jest marsza³ek województwa w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce wytwarza-
nia, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W zwi¹zku z powy¿szym za re-
alizacjê ww. obowi¹zków odpowiedzialni s¹ marsza³kowie województw.

Odnosz¹c siê do wspomnianych przez Pana senatora upomnieñ uprzejmie infor-
muje, ¿e Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego wysy³a³ do posia-
daczy odpadów upomnienia zwi¹zane ze sk³adaniem zbiorczych zestawieñ o odpadach
w 2010 r. jak i w latach poprzednich. Trudno jednak okreœliæ w jakim trybie upomina-
no podmioty – nie wymagaj¹ tego bowiem obowi¹zuj¹ce przepisy. Prawdopodobnie by-
³y to czynnoœci wykonywane dobrowolnie.

Podobne postêpowanie mia³o miejsce w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa
Mazowieckiego.

Podsumowuj¹c, przepisy z omawianego wy¿ej zakresu s¹ moim zdaniem przejrzy-
ste. Jednak¿e ze wzglêdu na brak elastycznoœci w wymierzaniu kar planowana jest ich
zmiana. Natomiast administracja rz¹dowa nie ma wp³ywu na sposób ich realizacji
przez samorz¹dy.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Po raz kolejny jestem zmuszony wróciæ do tematu kolekcji samolotów

i innego sprzêtu wojskowego znajduj¹cej siê przy ulicy Pilskiej w £odzi.
Sprawê dotycz¹c¹ eksponatów przedstawi³em w oœwiadczeniu senator-
skim z³o¿onym w dniu 16 lipca 2009 r. podczas trzydziestego ósmego posie-
dzenia Senatu.

Przedmiotowa kolekcja jest jednym z najbardziej interesuj¹cych zbiorów
eksponatów techniki wojskowej w Polsce. Znajduj¹ siê tu miêdzy innymi:
I³-14, I³-28, MiG-15, MiG-17, MiG-21, Su-7, TS-11 Iskra, œmig³owiec Mi-6.

W odpowiedzi Pana Ministra na oœwiadczenie z dnia 16 lipca 2009 r. znaj-
duje siê informacja, i¿ eksponaty zgromadzone przy ul. Pilskiej w £odzi „nie
stanowi¹ depozytu przekazanego przez Wojsko Polskie”.

W zwi¹zku z prowadzonymi przeze mnie dzia³aniami na rzecz ochrony
kolekcji uda³o siê zainteresowaæ spraw¹ Urz¹d Miasta £odzi, który podj¹³
wstêpne prace na rzecz w³¹czenia kolekcji w struktury Muzeum Tradycji Nie-
podleg³oœciowych, o czym zreszt¹ wspomina³em w swoim oœwiadczeniu. Jed-
nak¿e mimo starañ Urzêdu Miasta £odzi nie uda³o siê wyjaœniæ kwestii
w³asnoœci kolekcji.

W okresie, jaki up³yn¹³ od z³o¿enia przeze mnie oœwiadczenia, mieszkañ-
cy £odzi zainteresowani przedmiotow¹ spraw¹ przedstawili mi kopie doku-
mentów, wskazuj¹ce na przekazanie eksponatów przez ówczesne
Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju i co wiêcej, zawiera-
j¹ce informacje, i¿ kolekcja podlega nadzorowi Rady Muzealnej WLOP (kopie
w za³¹czeniu). Ponadto w ostatnich dniach przedstawiciele Wojska Polskiego
przeprowadzili spis eksponatów. Dlatego te¿ pragnê wyraziæ zadowolenie
z faktu, i¿ w³aœciciel wreszcie zaczyna interesowaæ siê swoimi depozytami.

W celu pe³nego wyjaœnienia spraw w³asnoœciowych kolekcji uprzejmie
proszê Pana Ministra o udzielenie informacji, czy w³asnoœæ wojskowa ekspo-
natów zosta³a potwierdzona, a jeœli tak, to których konkretnie eksponatów
dotyczy.

Ponadto uprzejmie proszê Pana Ministra o potwierdzenie deklaracji wy-
ra¿onej w piœmie z dnia 27 sierpnia 2009 r., bêd¹cym odpowiedzi¹ na
oœwiadczenie z dnia 16 lipca 2009 r., i¿ w resorcie obrony narodowej nie istniej¹
plany demonta¿u kolekcji i przekazania jej poza £ódŸ wobec jej niezaprze-
czalnych walorów dla spo³ecznoœci lokalnej, które sam Pan Minister raczy³
zauwa¿yæ.

Jednoczeœnie chcia³bym uzyskaæ od Pana Ministra potwierdzenie goto-
woœci wspó³pracy z w³adzami lokalnymi w sprawie zapewnienia ekspona-
tom nale¿ytej ochrony oraz ich szerszej dostêpnoœci.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 19.04.2011 r.

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Macieja Grubskiego

podczas 72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 marca 2011 r.
(BPS/DSK-043-3444/11) dotycz¹ce kolekcji samolotów i innego sprzêtu wojskowego
znajduj¹cej siê przy ul. Pilskiej w £odzi, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych
wyjaœnieñ.

Przedmiotowa wystawa sprzêtu lotniczego zosta³a oficjalnie utworzona w 1991 r.
przez prywatnego kolekcjonera, nie¿yj¹cego ju¿ Pana Jerzego Lewandowskiego, który
pozyska³ wiêkszoœæ eksponatów poœrednio lub bezpoœrednio z wojska. Z dokumentów
bêd¹cych w posiadaniu instytucji wojskowych wynika, ¿e do dnia 1 kwietnia 1992 r.
z Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej nieodp³atnie przekazano do wskazanej kolek-
cji dwadzieœcia siedem samolotów i jeden œmig³owiec. Nale¿y przyj¹æ, ¿e transfer mia³
uatrakcyjniæ wystawê, natomiast nie móg³ siê wi¹zaæ z przeniesieniem praw maj¹tko-
wych do statków powietrznych. Zgodnie z ówczesnymi regulacjami prawnymi, osoba
prywatna mog³a nabyæ prawa w³asnoœci wy³¹cznie w drodze zakupu sprzêtu (udoku-
mentowane s¹ tylko trzy przypadki odsprzeda¿y samolotów na rzecz tej kolekcji).

Wczeœniejsze stanowisko Ministra Obrony Narodowej w tej sprawie, z dnia 27 sierp-
nia 2009 r., na które powo³uje siê Pan Senator Maciej Grubski, oparte by³o na prze-
s³ankach wskazuj¹cych, ¿e kolekcja po œmierci jej za³o¿yciela ma szansê nadal
spe³niaæ istotn¹ rolê historyczno-poznawcz¹ w regionie ³ódzkim. Potwierdza³y to pi-
semne deklaracje wdowy po zmar³ym kolekcjonerze, z których wynika³o, ¿e Pani Jad-
wiga Lewandowska zamierza kontynuowaæ dzie³o mê¿a. W celu uzyskania pomocy fi-
nansowej na rzecz utrzymania kolekcji podjê³a próbê za³o¿enia fundacji, a tak¿e zwró-
ci³a siê o wsparcie do Urzêdu Miasta £odzi. Jednak w korespondencji przes³anej
w lipcu 2010 r. zainteresowana poinformowa³a, ¿e plany zwi¹zane z utworzeniem fun-
dacji nie zosta³y zrealizowane z powodu wycofania siê potencjalnych fundatorów, nato-
miast miasto nie mo¿e finansowaæ, jak równie¿ przej¹æ kolekcji ze wzglêdu na
nieuregulowane prawo w³asnoœci do samolotów. W kontekœcie powy¿szego sygnalizo-
wane by³y przez Pani¹ Jadwigê Lewandowsk¹ trudnoœci finansowe zwi¹zane z utrzy-
maniem wystawy. Jak podkreœla, roczne koszty utrzymania wystawy (z tytu³u
dzier¿awy terenu i op³at administracyjnych), które ponosi ona samodzielnie, wynosz¹
ponad dziesiêæ tysiêcy z³. Z powodu problemów finansowych nie prowadzi siê tak¿e ¿a-
dnych prac konserwatorskich na eksponatach, wskutek czego ulegaj¹ one systema-
tycznej degradacji.

Wspomniane uwarunkowania spowodowa³y zainteresowanie kolekcj¹ ze strony
wojska. Dowództwo Si³ Powietrznych we wrzeœniu 2010 r. dokona³o inwentaryzacji
i oceny stanu technicznego eksponatów. W efekcie doliczono siê trzydziestu szeœciu
statków powietrznych. Wœród nich dwadzieœcia zosta³o zidentyfikowanych jako prze-
kazane z Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej na zasadzie nieodp³atnej,
w formie depozytu (I£-14, I£-28, cztery Lim-2, Lim-6 bis, Mi-6A, dwa MiG-21 PF, trzy
MiG-21 PFM, MiG-21 US, trzy SBLim-2, dwa Su-7 i TS-11 Iskra). Wiêkszoœæ wystêpu-
j¹cych na wystawie eksponatów wymaga renowacji. Stwierdzono przy tym, ¿e wystawa
jest ma³o przestronna i zorganizowana chaotycznie. Wystêpuje w niej po kilka samolo-
tów tego samego typu i wersji. Eksponaty nie posiadaj¹ stosownych opisów.

Jednoczeœnie, w resorcie obrony narodowej zapad³y decyzje o utworzeniu muzeów
rodzajów Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Muzeum Si³ Powietrznych
w Dêblinie. Statutowym zadaniem tej instytucji kultury jest gromadzenie i udostêpnia-
nie zwiedzaj¹cym materialnego dorobku zwi¹zanego z histori¹ polskiego lotnictwa woj-
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skowego. Muzeum bêdzie posiadaæ du¿¹ przestrzeñ ekspozycyjn¹ i odpowiednie
zaplecze do utrzymywania eksponatów na w³aœciwym poziomie technicznym.

Tym samym pojawi³y siê mo¿liwoœci rozwi¹zania problemów kolekcji ³ódzkiej.
Podjête przez przedstawicieli Dowództwa Si³ Powietrznych rozmowy z Pani¹ Jadwig¹
Lewandowsk¹ potwierdzaj¹ jej determinacjê w d¹¿eniu do obni¿enia lub ca³kowitego
zneutralizowania wydatków zwi¹zanych z utrzymaniem wystawy. Wobec braku lo-
kalnego wsparcia, zainteresowana akceptuje propozycje przeniesienia ekspozycji ³ódz-
kiej do Dêblina, gdy¿ zdaje sobie sprawê, ¿e nowa lokalizacja zapewni eksponatom
nale¿yt¹ ochronê i bêdzie kontynuacj¹ idei jej zmar³ego mê¿a. Innym mo¿liwym roz-
wi¹zaniem jest przejêcie tylko tej czêœci ekspozycji, która stanowi udokumentowany
depozyt wojska.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia pozostajê w przekonaniu, ¿e uzna je Pan
Marsza³ek za wystarczaj¹ce. Za poœrednictwem Pana Marsza³ka pragnê równie¿ zapew-
niæ Pana Senatora Macieja Grubskiego, ¿e nadal deklarujê gotowoœæ wspó³pracy z w³a-
dzami Miasta £odzi w celu wypracowania optymalnego rozstrzygniêcia w przedmioto-
wej sprawie.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego
oraz senatora Marka Konopki

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wprowadzeniem podatku VAT na us³ugi edukacyjne liczne

rzesze dzieci i m³odzie¿y maj¹ ograniczone mo¿liwoœci korzystania z prowa-
dzonych przez szko³y niepubliczne programów nowoczesnych technik ucze-
nia siê.

Wielu rodziców z terenów ma³ych miasteczek i wiosek ma ograniczone
mo¿liwoœci stwarzania swoim dzieciom warunków do rozwoju i zdobywania
wiedzy, przede wszystkim z uwagi na trudn¹ sytuacjê ekonomiczn¹.

Niepubliczne placówki oœwiatowe zajmuj¹ce siê przedsiêwziêciami
zwi¹zanymi z wyrównywaniem szans poprzez sposób kszta³cenia – progra-
my nauki self-study i e-learning – pozwala³y na zdobywanie umiejêtnoœci bez
wychodzenia z domu, a to w przypadku dzieci z obszarów wiejskich i gmin do
20 tysiêcy mieszkañców jest niezmiernie wa¿ne. Wœród tych dzieci i m³odzie-
¿y jest wielu uczniów maj¹cych problemy edukacyjne i cierpi¹cych na dys-
funkcje takie jak dysleksja rozwojowa i inne. I w³aœnie dziêki realizacji
programów zwi¹zanych z technikami przyswajania wiedzy dzieci i m³odzie¿
ucz¹ siê zupe³nie inaczej, chêtniej czytaj¹ i sprawiaj¹ mniej problemów nau-
czycielom i rodzicom.

Przyk³adem mo¿e byæ poznañski okrêgowy oœrodek Uniwersyteckiej
Szko³y Kszta³cenia Indywidualnego w Krakowie. Programy edukacyjne tego
oœrodka zrealizowa³o ponad osiem tysiêcy szeœciuset uczniów, a obecnie bie-
rze w nich udzia³ ponad siedem tysiêcy. Poznañski oœrodek wspó³pracuje
z ponad trzystoma szko³ami województwa wielkopolskiego oraz stoma w wo-
jewództwach lubuskim i stoma w zachodniopomorskim.

Z uwagi na wprowadzenie dwudziestotrzyprocentowej stawki podatku
VAT placówki tego typu musia³y podnieœæ ceny o 23% oraz, ¿eby nie wyklu-
czyæ zupe³nie czêœci ubogich rodzin, skróciæ czas opieki dydaktycznej dla ucz-
niów korzystaj¹cych z programów. Wprowadzenie dwudziestotrzyprocen-
towej stawki podatku VAT zmniejszy³o dostêpnoœæ nowoczesnych progra-
mów uczenia siê a¿ o 40%.

Przysz³oœæ narodu to wyedukowane spo³eczeñstwo, w którym ka¿dy ma
równe szanse startu. Tymczasem dzieci z terenów ma³ych gmin i terenów
wiejskich, z uwagi na a¿ dwudziestotrzyprocentow¹ podwy¿kê, zosta³y
w znacznym stopniu pozbawione tych szans.

Zwracamy siê zatem do Pana Ministra z proœb¹ o pochylenie siê nad
przedstawionym przez nas problemem i rozwa¿enie mo¿liwoœci zniesienia
ca³kowicie obowi¹zuj¹cej stawki podatku VAT – tak, jak w przypadku szkó³
jazdy prowadz¹cych kursy prawa jazdy – chocia¿by na okres przejœciowy,
lub zmniejszenia jej do 8%.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
Marek Konopka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³any przy piœmie z dnia 24 marca 2011 r. znak: BPS/DSK-

-043-3445 tekst wspólnego oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Piotra Gruszczyñ-
skiego oraz senatora Marka Konopkê podczas 72. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie
przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i us³ug z dnia 29 paŸdziernika 2010 r.
(Dz. U. Nr 226, poz. 1476), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r., uchyli³a do-
tychczasowy za³¹cznik nr 4, zawieraj¹cy wykaz us³ug zwolnionych od podatku. Uregu-
lowania dotycz¹ce tematyki zwolnieñ zosta³y przeniesione do treœci ustawy. Przy
okreœlaniu zakresu zwolnieñ, które dotychczas by³y ujête w za³¹czniku nr 4, odst¹pio-
no od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, okreœlaj¹c ich zakres
z wykorzystaniem treœci przepisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa Try-
buna³u Sprawiedliwoœci UE. Zasadniczym powodem odejœcia od stosowania klasyfika-
cji statystycznych przy okreœlaniu zakresu zwolnieñ od podatku by³o bowiem
zapewnienie pe³niejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególnoœci dyrektywy
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podat-
ku od wartoœci dodanej.

Przy okreœlaniu zakresu zwolnieñ od podatku us³ug kszta³cenia, uwzglêdniony zo-
sta³ przepis art. 132 ust. 1 lit. i) ww. dyrektywy, zgodnie z którym pañstwa cz³onkow-
skie zwalniaj¹ kszta³cenie dzieci lub m³odzie¿y, kszta³cenie zawodowe lub przekwalifi-
kowanie, ³¹cznie ze œwiadczeniem us³ug i dostaw¹ towarów œciœle z tak¹ dzia³alnoœci¹
zwi¹zanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne in-
stytucje dzia³aj¹ce w tej dziedzinie, których cele uznane s¹ za podobne przez dane pañ-
stwo cz³onkowskie.

Maj¹c na uwadze przytoczony wy¿ej przepisy dyrektywy, od dnia 1 stycznia 2011 r.
zwolnieniem w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póŸn. zm.), objêto m.in. us³ugi œwiadczone przez jednostki ob-
jête systemem oœwiaty w rozumieniu przepisów o systemie oœwiaty, w zakresie
kszta³cenia i wychowania, oraz dostawê towarów i œwiadczenie us³ug œciœle z tymi
us³ugami zwi¹zane (art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ww. ustawy).

Podkreœliæ nale¿y, ¿e zwolnienie okreœlone w przepisie art. 132 ust. 1 lit. i) dy-
rektywy ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Oznacza to, ¿e zwolnieniu od po-
datku podlega okreœlony rodzaj us³ug, wykonywanych przez zdefiniowany kr¹g
podmiotów. St¹d te¿ analogiczn¹ konstrukcjê zastosowano w przepisach ustawy
o podatku od towarów i us³ug, wskazuj¹c, jaki rodzaj us³ug podlega zwolnieniu
(us³ugi w zakresie kszta³cenia i wychowania) oraz definiuj¹c kr¹g podmiotów, wyko-
nuj¹cych te us³ugi (jednostki objête systemem oœwiaty w rozumieniu przepisów
o systemie oœwiaty).

Podkreœliæ równie¿ nale¿y, ¿e zwolnienia okreœlone w art. 132 dyrektywy adresowa-
ne s¹, co do zasady, do podmiotów prawa publicznego. Podmioty (wykonuj¹ce czynno-
œci wymienione w okreœlonych przepisach art. 132 dyrektywy) inne ni¿ podmioty
prawa publicznego mog¹ zostaæ objête zwolnieniem od podatku, jeœli spe³niaj¹ wska-
zane w przepisach dyrektywy kryteria. W art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy wskazano, ¿e
zwolnieniu podlegaj¹ równie¿ czynnoœci w zakresie kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y wy-
konywane przez inne instytucje dzia³aj¹ce w tej dziedzinie, których cele uznane s¹ za
podobne przez dane pañstwo cz³onkowskie. Na tej podstawie zwolnieniem w art. 43
ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i us³ug objêto us³ugi (w zakresie
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kszta³cenia i wychowania) œwiadczone przez jednostki objête systemem oœwiaty – za-
równo publiczne, jak i niepubliczne.

Wyjaœniam, ¿e us³ugi w zakresie kszta³cenia, œwiadczone przez jednostki objête sy-
stemem oœwiaty, s¹ (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towa-
rów i us³ug) zwolnione od podatku – równie¿, jeœli treœæ kursu jest przekazywana przez
nauczyciela za pomoc¹ Internetu lub sieci elektronicznej.

Brak jest natomiast podstaw (maj¹c na uwadze okreœlone w przepisach dyrektywy
warunki stosowania zwolnieñ), by zwolnieniem od podatku obj¹æ wszystkie us³ugi
w zakresie kszta³cenia, niezale¿nie od statusu podmiotu œwiadcz¹cego te us³ugi.

Wyjaœniam równie¿, ¿e zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us³ug,
w zakresie, w jakim towary i us³ugi s¹ wykorzystywane do wykonywania czynnoœci
opodatkowanych, podatnikowi przys³uguje prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿-
nego o kwotê podatku naliczonego. Oznacza to, ¿e podatnik œwiadcz¹cy us³ugi opodat-
kowane, ma prawo do odliczenia kwot podatku zap³aconego przy nabyciu us³ug
i towarów, wykorzystywanych przy œwiadczeniu us³ug opodatkowanych. Podkreœlam,
¿e prawo takie nie przys³uguje w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci zwolnionych od
podatku. Co za tym idzie, objêcie opodatkowaniem stawk¹ podstawow¹ us³ug uprzed-
nio zwolnionych od podatku, nie musi wi¹zaæ siê z podniesieniem cen tych us³ug
o 23%, poniewa¿ przy kalkulowaniu ceny podatnicy mog¹ uwzglêdniæ przys³uguj¹ce
im prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego.

Odnosz¹c siê natomiast do postulatu zmniejszenia do 8% stawki podatku od towa-
rów i us³ug na us³ugi nowoczesnych technik uczenia siê wyjaœniam, ¿e art. 98 dyrekty-
wy daje pañstwom cz³onkowskim mo¿liwoœæ stosowania jednej lub dwu stawek
obni¿onych (w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ 5% – art. 99 ust. 1 dyrektywy), ale wy³¹cznie
do dostaw towarów i œwiadczenia us³ug, których kategorie s¹ okreœlone w za³¹czniku
nr III do dyrektywy. Wyjaœniam, ¿e w za³¹czniku tym nie zosta³y wymienione ¿adne
us³ugi w zakresie kszta³cenia, co oznacza, ¿e brak jest mo¿liwoœci zastosowania do tego
typu us³ug stawki obni¿onej.

Wyjaœniam równie¿, ¿e us³ugi szkolenia osób ubiegaj¹cych siê o wydanie prawa
jazdy kategorii C, D i E mieszcz¹ siê co do zasady w us³ugach kszta³cenia zawodowego.
Równie¿ us³ugi szkolenia osób ubiegaj¹cych siê o wydanie prawa jazdy kategorii B,
z uwagi na fakt, i¿ jest to obecnie jeden z podstawowych wymogów, jakie stawia siê
kandydatom do pracy na ró¿ne stanowiska, nale¿y uznaæ za kszta³cenie zawodowe.
Oznacza to, ¿e us³ugi te s¹ zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29
lit. a) ustawy o podatku od towarów i us³ug, jako us³ugi kszta³cenia zawodowego pro-
wadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrêbnych przepisach (tj. w usta-
wie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908 z póŸn. zm. oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy).

Nie mo¿na natomiast zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy
o podatku od towarów i us³ug obj¹æ us³ug nowoczesnych technik uczenia siê. Us³ugi te
nie spe³niaj¹ bowiem wskazanych w tym przepisie przes³anek, których spe³nienie jest
niezbêdne do objêcia okreœlonych us³ug w zakresie kszta³cenia zwolnieniem od podatku.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego
oraz senatora Marka Konopki

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do odpowiedzi na nasze oœwiadczenie z dnia 27.01.2011 r.

oœmielamy siê zwróciæ uwagê na znajduj¹ce siê w niej istotne, naszym zda-
niem, uchybienia.

W czwartym zdaniu u¿yto nastêpuj¹cego sformu³owania: „W zwi¹zku
z tym, w œwietle prawa, organy ochrony zabytków nie zajmuj¹ siê w swoich
dzia³aniach egzekwowaniem przepisów ustawy o ochronie przyrody, w tym
ochrony siedlisk jerzyków i innych chronionych ptaków. Przepisy ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie daj¹ tak¿e organom ochrony
zabytków podstaw prawnych umo¿liwiaj¹cych podjêcie dzia³añ na rzecz po-
stulowanego przez wystêpuj¹cych z interpelacj¹ naprawienia szkód wy-
rz¹dzonych podczas renowacji i modernizacji zabytków chronionym przez
prawo gatunkom ptaków”.

Tymczasem prawo ochrony œrodowiska – co jest szerszym pojêciem ni¿
ochrona przyrody – stanowi wyraŸnie:

— art. 6 ust. 1 „Kto podejmuje dzia³alnoœæ mog¹c¹ negatywnie od-
dzia³ywaæ na œrodowisko, jest obowi¹zany do zapobiegania temu od-
dzia³ywaniu”;

— art. 6 ust. 2 „Kto podejmuje dzia³alnoœæ, której negatywne oddzia-
³ywanie na œrodowisko nie jest jeszcze w pe³ni rozpoznane, jest obo-
wi¹zany, kieruj¹c siê przezornoœci¹, podj¹æ wszelkie mo¿liwe œrodki
zapobiegawcze”.

Nie jest zatem prawd¹, ¿e nie ma prawa, które nie stawia wymagañ wo-
bec wszystkich podmiotów podejmuj¹cych dzia³ania mog¹ce spowodowaæ
negatywne skutki dla przyrody.

Odpowiadaj¹cy powo³uje siê na ustawê z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, a tam zaraz na pocz¹tku, w rozdziale pierw-
szym „Przepisy ogólne” czytamy:

— art. 1. „Ustawa okreœla przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków
oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabyt-
ków i opieki nad zabytkami (…) a tak¿e organizacjê organów ochrony zabyt-
ków”;

— art. 2. ust. 1. „Ustawa nie narusza w szczególnoœci przepisów o muze-
ach, bibliotekach, o jêzyku polskim, Prawa ochrony œrodowiska, o ochronie
przyrody, o gospodarce nieruchomoœciami, o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, Prawa budowlanego, o ochronie danych osobowych
i ochronie informacji niejawnych”.

Zgodnie zatem z przepisami cytowanej ustawy istnieje prawo, które nie
tylko umo¿liwia, lecz wrêcz nakazuje okreœlone dzia³ania chroni¹ce siedliska
ptaków, znajduj¹ce siê w zabytkowych budowlach.

Powo³ywania siê na ustawê i równoczesne negowanie obowi¹zku prze-
strzegania tego prawa jest dla nas absolutnie niezrozumia³e.

W budynkach wiêkszoœci koœcio³ów krakowskich (Franciszkanów, Domi-
nikanów, œw. Barbary, a tak¿e koœcio³a Mariackiego) w dotychczasowe sied-
liska jerzyków s¹ powk³adane ceg³y, co uniemo¿liwia osiedlanie siê ptaków.
Wystarczy pochodziæ po Krakowie i uwa¿nie popatrzeæ. Wielokrotne inter-
wencje, tak¿e miejskiego Wydzia³u Kszta³towania Œrodowiska, nie odnosz¹
¿adnego skutku.

Zreszt¹ ca³a sprawa wokó³ ochrony siedlisk jerzyków pojawi³a siê za-
ledwie trzy lata temu, a wczeœniej nikt z ochrony zabytków jej nie do-
strzega³. Sytuacja jest naprawdê powa¿na i dlatego nale¿y wyraŸnie
postawiæ ¿¹danie jak najszybszego naprawienia wyrz¹dzonych szkód.
W wiêkszoœci przypadków naprawienie szkód nie bêdzie ani kosztowne,
ani nie bêdzie wymaga³o ¿adnej specjalistycznej, skomplikowanej tech-
nologii. Wystarczy, wzoruj¹c siê na naszych zachodnich s¹siadach, pou-
suwaæ ceg³y i w³o¿yæ na ich miejsce kszta³tki z odpowiednimi otworami.
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Potrzeba tylko chêci, a czasu jest coraz mniej – jerzyki wróc¹ w pierw-
szych dniach maja. Za³¹czamy dokumentacjê fotograficzn¹ dotycz¹c¹
Krakowa.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
Marek Konopka

OdpowiedŸ

Warszawa, 19 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na ponowne oœwiadczenie z³o¿one przez Panów senatorów Piotra
Gruszczyñskiego i Marka Konopkê podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 mar-
ca 2011 r., w sprawie ochrony siedlisk jerzyków – ptaków objêtych œcis³¹ ochron¹ ga-
tunkow¹, skierowane do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy piœmie
Marsza³ka Senatu z dnia 24 marca 2011 r. (znak: BPS/DSK-043-3446/11), uprzejmie
proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Pragnê zapewniæ, ¿e organy ochrony zabytków przestrzegaj¹ obowi¹zuj¹cego w Pol-
sce prawa, w tym tak¿e ustawy o ochronie przyrody i ustawy Prawo ochrony œrodowis-
ka, w zwi¹zku z czym nie podejmuj¹ dzia³añ niemieszcz¹cych siê w ramach –
przyznanych im przez ustawodawcê – kompetencji i w³aœciwoœci rzeczowej. Kompeten-
cje organów ochrony zabytków okreœla ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Zobowi¹zanie
organów ochrony zabytków, wchodz¹cych w sk³ad administracji publicznej, do prze-
strzegania z urzêdu swojej w³aœciwoœci rzeczowej i miejscowej zawiera art. 19 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W œwietle przytoczonych wy¿ej przepisów prawa organy ochrony zabytków nie po-
siadaj¹ kompetencji i w³aœciwoœci do prowadzenia egzekucji przepisów ustaw o ochro-
nie œrodowiska i przyrody oraz nie s¹ w³aœciwe dla czynnoœci administracyjnych w tym
zakresie. W³aœciwe w tych kwestiach organy, zarówno w odniesieniu do wykonywania
jak i egzekwowania stosownych przepisów, zosta³y okreœlone w art. 91 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.)
oraz art. 376 i 377 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Jednoczeœnie pragnê wyraŸnie podkreœliæ, ¿e objêcie zabytku nieruchomego jedn¹
z form ochrony, okreœlonych w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi, nie oznacza wy³¹czenia go spod obowi¹zywania przepisów o ochronie przyrody
i œrodowiska. Nie istniej¹ wiêc ¿adne, prawne lub formalne przeszkody uniemo¿liwia-
j¹ce, w³aœciwym w tym zakresie organom, wykonywania i egzekwowania obowi¹zu-
j¹cych przepisów z zakresu ochrony przyrody i œrodowiska, w odniesieniu do zabytków
nieruchomych i podejmowanych przy nich prac konserwatorskich, restauratorskich,
lub robót budowlanych. W moim przekonaniu, kwesti¹ zasadnicz¹ w dzia³aniach po-
dejmowanych przez organy ochrony œrodowiska i przyrody oraz organy ochrony zabyt-
ków jest œcis³a wspó³praca s³u¿¹ca osi¹ganiu kompromisów godz¹cych wymogi
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ochrony zabytku z potrzebami ochrony œrodowiska a tak¿e chronionych gatunków
fauny i flory.

Odnosz¹c siê do przytoczonej przez Panów Senatorów treœci art. 6 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo ochrony œrodowiska pragnê nadmieniæ, ¿e stron¹, której dotycz¹ przywo³ane
przepisy, s¹ w³aœciciele lub posiadacze zabytków nieruchomych, zobowi¹zani z mocy
prawa do opieki nad nimi, którzy inicjuj¹ i podejmuj¹ dzia³ania przy tych zabytkach.
Natomiast organ ochrony zabytków b¹dŸ starosta bêd¹ zobowi¹zanymi do wykonania
przepisów okreœlonych m.in. w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony œrodowiska w sy-
tuacji, gdy na podstawie art. 49 ust. 3 lub art. 50 ust. 3 i art. 50 ust. 4 pkt 2 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: wykonuj¹ zastêpczo prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt-
ków, zabezpieczaj¹ zabytek nieruchomy wpisany d rejestru zabytków w formie
ustanowienia czasowego zajêcia w przypadku wyst¹pienia zagro¿eñ oraz wyw³aszczaj¹
zabytek wpisany do rejestru zabytków na rzecz Skarbu Pañstwa w przypadku, gdy
usuniêcie tych zagro¿eñ nie jest mo¿liwe.

We wszystkich tych przypadkach egzekucja stosownych przepisów, w tym okreœlo-
nych w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony œrodowiska, spoczywa na w³aœciwych
w tym zakresie organach ochrony œrodowiska i przyrody.

Odnosz¹c siê do poruszonego w oœwiadczeniu Panów Senatorów zagadnienia za-
mkniêcia otworów maczulcowych w ceglanych murach gotyckich koœcio³ów w Krako-
wie, tradycyjnego miejsca gniazdowania jerzyków, chcia³bym poinformowaæ, ¿e
w odpowiedzi udzielonej na poprzednie oœwiadczenie Panów Senatorów opar³em siê na
informacjach Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, udzielonych
przy piœmie z dnia 17 sierpnia 2009 r. Pan Konserwator poinformowa³ wówczas o pro-
gramach konserwatorskich, w oparciu o które wydawane s¹ decyzje na prowadzenie
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru zabytków, uwzglêdniaj¹cych m.in. takie zabezpieczanie otworów ma-
czulcowych, by umo¿liwiæ zak³adanie w nich gniazd przez jerzyki. Programy te
dotyczy³y prac przy Baszcie Sandomierskiej na Wawelu oraz przy gotyckich koœcio³ach
krakowskich z wyeksponowanym w¹tkiem ceglanym. W zwi¹zku z ponownym oœwiad-
czeniem Panów Senatorów oraz do³¹czon¹ do niego dokumentacj¹ fotograficzn¹ z której
wynika, ¿e otwory te s¹ systematycznie zamykane (wype³niane ceg³ami), wyst¹pi³em do
Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z proœb¹ o udzielenie dodatko-
wych, szczegó³owych wyjaœnieñ w tej sprawie.

z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sekretarz Stanu
Piotr ¯uchowski
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Oœwiadczenie senatorów Tadeusza Gruszki, Witolda Idczaka,
Piotra Kalety, Macieja Klimy, Stanis³awa Karczewskiego

i Bronis³awa Korfantego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W lutym bezrobocie wzros³o do 13,2%, wiêc zasadny jest wniosek mini-

sterstwa pracy o zwiêkszenie o 1 miliard z³ œrodków na aktywn¹ pomoc bez-
robotnym. Wniosek tym bardziej jest uzasadniony, ¿e w bie¿¹cym roku rz¹d
dokona³ w stosunku do roku poprzedniego zmniejszenia o ponad po³owê wy-
sokoœci œrodków przeznaczonych z Funduszu Pracy na aktywn¹ pomoc bez-
robotnym, to jest z 7 miliardów do 3 miliardów 230 milionów z³. To drastyczne
finansowe ciêcie skutkuje dramatycznym wyhamowaniem aktywnej pomocy
udzielanej przez urzêdy pracy. Aby uzmys³owiæ, jaka to skala, przytoczymy
dane z urzêdu pracy w Rybniku, które porównywalne s¹ zapewne z danymi
z innych urzêdów pracy w Polsce.

W roku 2010 urz¹d pracy w Rybniku dysponowa³ œrodkami umo¿liwia-
j¹cymi pomoc w podjêciu dzia³alnoœci gospodarczej przez trzysta siedemdzie-
si¹t piêæ podmiotów. W tym samym czasie by³o szeœædziesi¹t siedem odmów.
Te odmowy wynika³y z niespe³nienia okreœlonych wymogów. Iloœæ œrodków,
jakimi dysponuje urz¹d w roku 2011, pozwala udzieliæ wsparcia zaledwie
osiemdziesiêciu oœmiu podmiotom, przy czym do koñca lutego udzielono po-
mocy zaledwie szesnastu podmiotom, by³o czterdzieœci jeden odmów, a w tak
zwanym oczekiwaniu s¹ czterdzieœci dwa wnioski. Nale¿y dodaæ, ¿e jest to
jeden ze skuteczniejszych sposobów w walce z bezrobociem, gdy¿, jak wyni-
ka z badañ, po minimalnym okresie prowadzenia dzia³alnoœci a¿ 97% firm po-
zostaje nadal na rynku pracy.

Jeszcze gorzej przedstawia siê to w pozycji „refundacja kosztów wyposa-
¿enia stanowisk pracy”. W roku 2010 udzielono dwustu jeden refundacji,
by³y piêædziesi¹t dwie odmowy. W roku 2011, w którym limit to zaledwie
dwadzieœcia refundacji, udzielono ju¿ siedmiu, przy czym by³o szesnaœcie od-
mów i piêtnaœcie tak zwanych oczekuj¹cych wniosków.

Bez udzielenia wsparcia finansowego ministerstwu pracy, a tym samym
urzêdom pracy, ze strony Ministerstwa Finansów, ograniczenie bezrobocia
z 13,2% do zak³adanych przez rz¹d Platformy Obywatelskiej i PSL 9,9% na
koniec roku wydaje siê mrzonk¹, chyba ¿e ministerstwo liczy na skutki tak
zwanego dobrodziejstwa otwarcia niemieckiego i austriackiego rynku pracy,
które przewidziane jest na 1 maja 2011 r. i po którym byæ mo¿e nast¹pi spa-
dek rejestrowanego bezrobocia w Polsce. Z przykroœci¹ musimy jednak
stwierdziæ, ¿e pracownicy ci przyczyni¹ siê jedynie do wzrostu niemieckiego
i austriackiego PKB, a nie PKB polskiego, którego wzrost oczekiwany jest za-
pewne zarówno przez ministra finansów, jak i przez wszystkich Polaków.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Pana Ministra o jak najszybsze
wsparcie finansowe urzêdów pracy w walce z bezrobociem poprzez aktywn¹
pomoc bezrobotnym.

Tadeusz Gruszka
Piotr Kaleta
Maciej Klima
Witold Idczak
Bronis³aw Korfanty
Stanis³aw Karczewski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 22 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anym przy piœmie z dnia 24 marca 2011 r. znak: BPS/DSK-

-043-3447/11 oœwiadczeniem z³o¿onym przez Senatora RP Pana Tadeusza Gruszkê
wspólnie z innymi senatorami podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca
2011 r. w sprawie zwiêkszenia œrodków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciw-
dzia³ania bezrobociu – uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

W planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2011, stanowi¹cym za³¹cznik do
ustawy bud¿etowej na rok 2011 zaplanowano wydatki w wysokoœci 8.720.617 tys. z³,
w tym na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu – 3.235.080 tys. z³, z przeznacze-
niem m.in. na: szkolenia – 181.691 tys. z³, stypendia – 700.000 tys. z³, refundacjê kosz-
tów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowisk pracy – 283.139 tys. z³, jednorazowe
œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej – 330.706 tys. z³, refundacjê wynagrodzeñ
i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne op³acanych za m³odocianych pracowników –
330.930 tys. z³.

Pragnê zauwa¿yæ, ¿e w latach 2008–2010 nast¹pi³ znaczny wzrost wydatków na
aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu (wykonanie 2008 r. – 3.362.509 tys. z³,
wykonanie 2009 r. – 6.204.847 tys. z³, plan wed³ug ustawy bud¿etowej na rok 2010 –
6.536.745 tys. z³) w stosunku do lat ubieg³ych (wykonanie: 2006 r. – 2.133.952 tys. z³,
2007 r. – 2.725.745 tys. z³). W 2009 r. wydatki na aktywne formy przeciwdzia³ania bez-
robociu by³y niemal dwukrotnie wy¿sze ni¿ w 2008 r. Istotny przyrost wydatków na
programy dotycz¹ce aktywnego przeciwdzia³ania bezrobociu by³ uzasadniony w okre-
sie kryzysu. Programy te stworzy³y znaczn¹ liczbê miejsc pracy – tylko w latach
2008–2009, ze œrodków przeznaczonych na refundacjê pracodawcom kosztów wyposa-
¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego utworzono
niemal 60 tys. stanowisk, a dziêki dofinansowaniu kosztów podjêcia dzia³alnoœci go-
spodarczej ponad 110 tys. bezrobotnych podjê³o dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zdecydowa-
na wiêkszoœæ z tych utworzonych miejsc pracy nie zniknie po ustaniu dofinansowania.
Je¿eli te miejsca pracy mia³yby istnieæ tylko dziêki dofinansowywaniu, to by³yby to
miejsca pracy, które nie s¹ w stanie same sprostaæ konkurencji na rynku pracy.

Prognozowane znaczne obni¿enie bezrobocia rejestrowanego w 2011 r. (dwucyfro-
we tempo spadku bezrobocia) jest wypadkow¹ wysokiego wzrostu gospodarczego oraz
zmian demograficznych. Zgodnie z prognoz¹ zak³ada siê, ¿e w roku bie¿¹cym poprawa
sytuacji gospodarczej w Polsce i na œwiecie bêdzie kontynuowana. Wraz ze wzrostem
PKB oczekuje siê zwiêkszenia popytu inwestycyjnego oraz dalszej poprawy sytuacji fi-
nansowej przedsiêbiorstw, co bêdzie pozytywnie wp³ywaæ na tworzenie nowych miejsc
pracy. Szacuje siê, ¿e w 2011 r. przeciêtne zatrudnienie w gospodarce narodowej bê-
dzie wy¿sze o oko³o 2%.

Pragnê zauwa¿yæ, ¿e przytoczone w oœwiadczeniu dane o stopie bezrobocia dotycz¹
lutego br., czyli miesi¹ca, który, po grudniu i styczniu, jest miesi¹cem sezonowego
wzrostu bezrobocia, a wiêc na tle pozosta³ych miesiêcy w roku, stopa bezrobocia w lu-
tym jest zawsze relatywnie wy¿sza. W kolejnych miesi¹cach oczekiwany jest sezonowy
spadek bezrobocia.

Ponadto nale¿y podkreœliæ, ¿e reakcja bezrobocia w czasie ostatniego spowolnienia
gospodarczego by³a inna ni¿ w poprzednich cyklach gospodarczych. W tym cyklu bez-
robocie wzros³o nieznacznie z poni¿ej 10% do 13,2% w szczytowym momencie, podczas
gdy w czasie spowolnienia gospodarczego z lat 2001–2003 bezrobocie wzros³o z 10% do
22%. Oznacza to, ¿e obecnie polska gospodarka, a w szczególnoœci rynek pracy jest in-
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ny ni¿ w czasie wczeœniejszego spowolnienia – reaguje du¿o szybciej, generuje mniej
bezrobocia przy spowolnieniu i szybciej bêdzie odtwarza³a miejsca pracy.

Jednoczeœnie w 2011 r., zgodnie z prognoz¹ demograficzn¹ G³ównego Urzêdu Sta-
tystycznego, nast¹pi zmiana sytuacji na rynku pracy w zakresie zasobów pracy. Po
wielu latach znacz¹cych przyrostów ludnoœci w wieku produkcyjnym (18–59/64 lata),
w 2011 r. oczekiwany jest jej spadek i bêdzie on istotny z punktu widzenia prognozy
makroekonomicznej. W 2011 r. spodziewany ubytek ludnoœci w wieku produkcyjnym
to ponad 100 tys. osób.

Oprócz zmniejszania siê liczby ludnoœci w wieku produkcyjnym, zmieniaæ siê bê-
dzie struktura wiekowa tej grupy ludnoœci. Udzia³ populacji w wieku 25–44 lat, czyli
grupy o najwiêkszej aktywnoœci zawodowej w ludnoœci w wieku produkcyjnym bêdzie
siê zwiêkszaæ (wzrost o ok. 3 pkt proc). Zmiana struktury demograficznej ludnoœci
wraz z ograniczeniem mo¿liwoœci przechodzenia na wczeœniejsz¹ emeryturê od 2009 r.
bêd¹ wp³ywaæ na zwiêkszenie aktywnoœci zawodowej ludnoœci.

Oczekiwany wzrost gospodarczy Polski wraz ze wzrostem popytu inwestycyjnego
dodatnio wp³ywaj¹ce na wzrost popytu na pracê, spadek liczby ludnoœci w wieku pro-
dukcyjnym oraz wzrost udzia³u ludnoœci w wieku 25–44 lata bêd¹ pozytywnie oddzia-
³ywaæ w kierunku relatywnie wysokiego obni¿ania stopy bezrobocia.

Pozytywny wp³yw w kierunku obni¿ania bezrobocia w roku bie¿¹cym bêd¹ mia³y
równie¿ dzia³ania wprowadzone w latach wczeœniejszych, m.in. uelastycznienie rynku
pracy (zarówno w zakresie form zatrudnienia, jak i czasu pracy), wsparcie finansowe
osób bezrobotnych podejmuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, obni¿enie pozap³acowych
kosztów pracy. Bior¹c pod uwagê powy¿sze dzia³ania oraz fakt, ¿e zwiêkszenie bezro-
bocia ma charakter cykliczny, najistotniejszym czynnikiem, który bêdzie sprzyja³
zmniejszeniu stopy bezrobocia jest powrót na œcie¿kê szybkiego wzrostu gospodarcze-
go. Prowadzona przez Rz¹d polityka gospodarcza sprzyja temu celowi, czego dowodem
s¹ zarówno wyniki polskiej gospodarki w trakcie kryzysu, jak i obecny wzrost gospo-
darczy.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e obecnie Polska jest objêta procedur¹ nadmiernego deficy-
tu i zgodnie z rekomendacj¹ Rady Ecofin (z dnia 7 lipca 2009 r.) zobowi¹zuje to do ko-
rekty deficytu sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych (w sk³ad którego wchodzi
równie¿ Fundusz Pracy) poni¿ej 3% PKB do 2012 r. w wiarygodny i trwa³y sposób. Ma-
j¹c na uwadze powy¿sze nie jest obecnie mo¿liwe zwiêkszenie wydatków Funduszu
Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu zaplanowanych w ustawie bud-
¿etowej na rok 2011.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e obecnie s¹ analizowane przez Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej i Ministra Finansów kwestie zwiêkszenia wydatków na refundacjê
pracodawcom wynagrodzeñ m³odocianych pracowników wraz ze sk³adkami na ubez-
pieczenia spo³eczne, ujêtych w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2011 w za-
kresie umo¿liwiaj¹cym sfinansowanie umów, które ju¿ zosta³y zawarte pomiêdzy
Ochotniczymi Hufcami Pracy a pracodawcami.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z proœb¹ o ujednolicenie i wypracowanie jednoznacznego

stanowiska dotycz¹cego obowi¹zku zap³aty podatku od darowizn na rzecz
instytucji kultury, w postaci rzeczy ruchomych, które z za³o¿enia s³u¿y³yby
wzbogaceniu i powiêkszeniu zbiorów muzealnych.

Zgodnie z przedmiotow¹ ustaw¹, choæ nie jest to jednoznaczne, zwolnie-
nie z obowi¹zku zap³aty podatku od wspomnianych darowizn przys³uguje jed-
nostkom samorz¹du terytorialnego lub Skarbowi Pañstwa. Wydaje siê
jednak, ¿e s³uszna by³aby decyzja o zwolnieniu z jakichkolwiek op³at wszyst-
kich darowizn przedmiotów, narzêdzi i urz¹dzeñ, które mog¹ s³u¿yæ do celów
edukacyjnych, a tak¿e do poszerzenia kolekcji obiektów muzealnych i sztuki.
Je¿eli testator lub jego spadkobiercy zechc¹ przeznaczyæ swoje mienie na ce-
le i potrzeby zasobów muzealnych, traktuj¹c przedmiotowe rzeczy jako dobro
wspólne narodu, to powinniœmy nie tylko uszanowaæ ich wolê, ale tak¿e u³at-
wiæ placówkom muzealnym, obiektom i instytucjom kultury oraz placówkom
szkolno-dydaktycznym ich zagospodarowanie.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przekazane przy piœmie z dnia 24 marca 2011 r. Nr BPS/DSK-

-043-3449/11 oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Grzyba z³o¿one na 72. posiedze-
niu senatu RP w dniu 17 marca 2011 r. w przedmiocie obowi¹zku zap³aty podatku od
darowizn na rzecz instytucji kultury, przedstawiam stanowisko w tej kwestii.

Z treœci oœwiadczenia wynika, ¿e problem w nim opisany dotyczy obowi¹zku zap³a-
ty podatku od darowizn na rzecz instytucji kultury, w postaci rzeczy ruchomych, które
z za³o¿enia s³u¿y³yby wzbogaceniu i powiêkszeniu zbiorów muzealnych.

W zwi¹zku z tym Pan Senator zwróci³ siê do Ministra Finansów z proœb¹ o ujednoli-
cenie i wypracowanie jednoznacznego stanowiska w sprawie.

Pragnê wyjaœniæ, ¿e instytucje kultury nie s¹ opodatkowane podatkiem od daro-
wizn. Ustawa o podatku od spadków i darowizn dotyczy jedynie osób fizycznych.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uprzejmie informujê, ¿e do-
chody podatników, których celem statutowym jest wspieranie dzia³alnoœci m.in. kul-
turalnej, a takimi jednostkami s¹ instytucje kultury, wolne s¹ od podatku dochodo-
wego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 z uwzglêdnieniem art. 17
ust. 1 pkt lc ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z póŸn. zm.). Zwolnienie to nie dotyczy dochodów, bez
wzglêdu na czas ich osi¹gniêcia, wydatkowanych na inne cele ni¿ wymienione w tych
przepisach (art. 17 ust. la pkt 2 ustawy).
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Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, i¿ za przychody uwa¿a
siê m.in. otrzymane pieni¹dze, wartoœci pieniê¿ne, wartoœæ otrzymanych nieodp³atnie
lub czêœciowo odp³atnie rzeczy lub praw. Zatem otrzymane przez instytucje kultury
rzeczy ruchome w formie darowizn stanowi¹ przychód podatkowy (art. 12 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy) i maj¹ wp³yw na osi¹gany przez te jednostki dochód. Przeznaczenie otrzy-
manych rzeczy ruchomych na dzia³alnoœæ kulturaln¹ powoduje, i¿ instytucja kultury
nie uiœci z tego tytu³u podatku dochodowego.

Je¿eli zatem podatnik spe³ni warunki, o których mowa wy¿ej, wówczas mo¿e korzy-
staæ ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnienie to nie jest ograniczone w cza-
sie. Istot¹ tego zwolnienia jest przeznaczenie dochodu, który zosta³ zadeklarowany
przez podatnika na preferowane w ustawie cele. W przypadku wydatkowania dochodu
na inne cele ni¿ stanowi wy¿ej wymieniony artyku³ ustawy, podatnik jest zobowi¹zany
wp³aciæ bez wezwania do 20 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym doko-
nano wydatku lub w którym up³yn¹³ termin do dokonania wydatku, podatek od tego
dochodu (art. 25 ust. 4 ustawy).

Natomiast w kwestii podatku od towarów i us³ug informujê, ¿e zgodnie z art. 15
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54,
poz. 535, z póŸn. zm.) podatnikami s¹ osoby prawne, jednostki organizacyjne niema-
j¹ce osobowoœci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj¹ce samodzielnie dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹, o której mowa w ust. 2, bez wzglêdu na cel lub rezultat takiej dzia³alnoœci.
Dzia³alnoœæ gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelk¹ dzia³al-
noœæ producentów, handlowców lub us³ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj¹cych
zasoby naturalne oraz rolników, a tak¿e dzia³alnoœæ osób wykonuj¹cych wolne zawody,
równie¿ wówczas, gdy czynnoœæ zosta³a wykonana jednorazowo w okolicznoœciach
wskazuj¹cych na zamiar wykonywania czynnoœci w sposób czêstotliwy. Dzia³alnoœæ go-
spodarcza obejmuje równie¿ czynnoœci polegaj¹ce na wykorzystywaniu towarów lub
wartoœci niematerialnych i prawnych w sposób ci¹g³y dla celów zarobkowych.

Reasumuj¹c ustawa o podatku od towarów i us³ug nie dotyczy czynnoœci (w tym
darowizn) dokonywanych przez osoby fizyczne lub inne podmioty, które nie prowadz¹
dzia³alnoœci gospodarczej w powy¿szym znaczeniu i nie s¹ podatnikami tego podatku.

Uregulowania zawarte w ustawie o podatku od towarów i us³ug nie zak³adaj¹ – co
do zasady – opodatkowania podatkiem od towarów i us³ug, darowizn towarów (w tym
na rzecz instytucji kultury). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy opodatkowaniu po-
datkiem od towarów i us³ug podlega odp³atna dostawa towarów i odp³atne œwiadczenie
us³ug na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 2 wy¿ej wymienionej ustawy opodatkowaniu podatkiem od
towarów i us³ug podlega przekazanie nieodp³atnie przez podatnika towarów nale-
¿¹cych do jego przedsiêbiorstwa, w szczególnoœci:

1) przekazanie lub zu¿ycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowni-
ków, w tym by³ych pracowników, wspólników, udzia³owców, akcjonariuszy, cz³on-
ków spó³dzielni i ich domowników, cz³onków organów stanowi¹cych osób praw-
nych, cz³onków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny
ale tylko wtedy, je¿eli podatnikowi przys³ugiwa³o, w ca³oœci lub w czêœci, prawo do

obni¿enia kwoty podatku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego od tych czynnoœci.
Funkcjonowanie systemu podatku od wartoœci dodanej w krajach cz³onkowskich

Unii Europejskiej podlega œcis³ej harmonizacji. Oznacza to, ¿e wszystkie pañstwa
cz³onkowskie zobowi¹zane s¹ do zapewnienia zgodnoœci krajowych przepisów w zakre-
sie tego podatku z regulacjami wynikaj¹cymi z prawa wspólnotowego. Z tych wzglêdów
równie¿ polskie przepisy dotycz¹ce podatku od towarów i us³ug musz¹ byæ zgodne
z przepisami wspólnotowymi, w szczególnoœci z przepisami dyrektywy 2006/112/WE
Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci
dodanej. Powy¿sza dyrektywa uniemo¿liwia pañstwom cz³onkowskim UE dowolne
kszta³towanie wysokoœci stawek podatkowych i zwolnieñ od tego podatku. Dyrektywa,
w przypadku zaistnienia okolicznoœci wymienionych w powo³anym wy¿ej art. 7 ust. 2
ustawy, nie przewiduje zwolnienia od VAT dla darowizn towarów na rzecz instytucji
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kultury, podlegaj¹cych opodatkowaniu tym podatkiem (tzn. w przypadkach, gdy dar-
czyñcy s³u¿y³o prawo do odliczenia podatku).

Nie daje to podstaw prawnych do podjêcia prac legislacyjnych w zakresie wprowa-
dzenia zwolnienia od podatku od towarów i us³ug dla darowizn towarów na wy¿ej wy-
mienione cele (o ile spe³ni¹ przes³anki do opodatkowania tych czynnoœci VAT-em).

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego,
minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

oraz do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowne Panie Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Obserwuj¹c kondycjê finansow¹ Ochotniczych Hufców Pracy w Polsce, na-

le¿a³oby zastanowiæ siê nad korekt¹ za³o¿eñ bud¿etowych, tak aby Ochotnicze
Hufce Pracy otrzyma³y kwotê bazow¹ zbli¿on¹ do kwoty ubieg³orocznej, po-
wiêkszon¹ o zaleg³oœci finansowe przeznaczone na sp³atê zobowi¹zañ z po-
przednich lat.

Sytuacja OHP jest niepokoj¹ca szczególnie z uwagi na fakt, ¿e ich s³aba
kondycja finansowa grozi ograniczeniem lub nawet likwidacj¹ tej formy
kszta³cenia i nauki zawodu. W dobie szczególnego zapotrzebowania na gru-
py pracowników technicznych powinniœmy dbaæ o uzawodowienie jak naj-
wiêkszej liczby m³odych ludzi, którzy z ró¿nych wzglêdów nie mog¹
korzystaæ z innej formy nauki zawodu. W g³ównej mierze przedmiotowa spra-
wa dotyczy rzemios³a i szkó³ zawodowych.

Zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie tej niepokoj¹cej sytuacji i odpowied-
nie zareagowanie.

Warto równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, ¿e przy okazji wprowadzenia no-
wej ustawy o finansach publicznych zlikwidowano gospodarstwa pomocni-
cze, co bezpoœrednio przek³ada siê na z³¹ kondycjê finansow¹ Ochotniczych
Hufców Pracy, poniewa¿ wspomniane gospodarstwa pomocnicze by³y dla
nich dodatkowym Ÿród³em finansowania.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 22 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 24 marca 2011 r. (sygn.: BPS/DSK-043-3449/11),

przy którym za³¹czone zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Andrzeja
Grzyba na 72. posiedzeniu Senatu w dniu 17 marca 2011 r. w sprawie kondycji finan-
sowej Ochotniczych Hufców Pracy, uprzejmie przedstawiam – w zakresie swojej w³a-
œciwoœci – poni¿sze wyjaœnienia.

Obecnie Polska objêta jest procedur¹ nadmiernego deficytu i zgodnie z rekomenda-
cj¹ Rady Ecofin (z dnia 7 lipca 2009 r.) zobowi¹zuje to do korekty deficytu sektora in-
stytucji rz¹dowych i samorz¹dowych poni¿ej 3% PKB do 2012 r. w wiarygodny i trwa³y
sposób. W 2009 r. deficyt ten wyniós³ 7,2% PKB. Zgodnie z zaleceniami Rady pocz¹w-
szy od 2010 r. œrednioroczne zmniejszenie nierównowagi fiskalnej rok do roku powin-
no wynosiæ przynajmniej 1 1/4 pkt proc. PKB.

W zwi¹zku z powy¿szym, ustalenie wydatków jednostek sektora finansów publicz-
nych w 2011 roku wi¹za³o siê z koniecznoœci¹ ograniczenia wydatków sektora finan-
sów publicznych.
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Dodatkowo tak¿e w dniu 15 marca 2011 r. Rada Ecofin uzgodni³a projekt zmian
Paktu Stabilnoœci i Wzrostu. Wszystkie pañstwa cz³onkowskie zgodzi³y siê m.in. na:
silniejsze egzekwowanie obowi¹zku osi¹gania przez kraje ich œredniookresowych celów
bud¿etowych, przyznanie wiêkszego znaczenia d³ugowi publicznemu w ramach proce-
dury nadmiernego deficytu, zwiêkszenie sankcji dla krajów strefy euro za nieprzestrze-
ganie rekomendacji Rady w ramach wspomnianej procedury.

Odnosz¹c siê natomiast do zawartych w oœwiadczeniu sugestii, ¿e konsekwencj¹
przyjêtych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240, z póŸn. zm.) rozwi¹zañ polegaj¹cych m.in. na likwidacji gospo-
darstw pomocniczych jest z³a kondycja finansowa Ochotniczych Hufców Pracy, ponie-
wa¿ gospodarstwa pomocnicze by³y dla nich dodatkowym Ÿród³em finansowania,
nale¿y podkreœliæ, i¿ rozwi¹zania przyjête w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prze-
pisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241,
z póŸn. zm.) wychodz¹ naprzeciw potrzebom zapewnienia finansowania wydatków
pañstwowych jednostek bud¿etowych wykonuj¹cych m.in. zadania dotychczas reali-
zowane przez gospodarstwa pomocnicze pañstwowych jednostek bud¿etowych, któ-
rych funkcjonowania od dnia 1 stycznia 2011 r. nie przewiduje siê w systemie
finansów publicznych.

W art. 94 ww. ustawy zawarto bowiem regulacjê stanowi¹c¹, i¿ – w okresie przej-
œciowym, tj. w latach 2011 i 2012 – wydatki bud¿etowe pañstwowych jednostek bud¿e-
towych m.in. wykonuj¹cych zadania dotychczas realizowane przez gospodarstwo po-
mocnicze pañstwowej jednostki bud¿etowej, mog¹ zostaæ zwiêkszone – ze œrodków
utworzonej na ten cel w bud¿ecie pañstwa rezerwy celowej – w proporcji odpowiada-
j¹cej przyrostowi dochodów uzyskiwanych przez pañstwowe jednostki bud¿etowe. Po
okresie przejœciowym, œrodki na finansowanie tych zadañ przez pañstwowe jednostki
bud¿etowe zostan¹ zabezpieczone w bud¿ecie pañstwa (w kwotach ekwiwalentnych
pokrywaj¹cych bie¿¹ce zapotrzebowanie) poprzez w³¹czenie do planów finansowych
jednostek.

W zwi¹zku z powy¿szym, w ustawie bud¿etowej na rok 2011 utworzona zosta³a re-
zerwa celowa na skutki zmian systemowych wynikaj¹cych z art. 94 ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeñ
wraz z pochodnymi.

Wy¿ej zaprezentowane dzia³ania, zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz
w ustawie – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych, daj¹ wystarcza-
j¹c¹ podstawê do zapewnienia sprawnego i w³aœciwego funkcjonowania Ochotniczych
Hufców Pracy.

Jednoczeœnie bior¹c pod uwagê, i¿ poruszane w ww. oœwiadczeniu sprawy dotycz¹
równie¿ zaleg³oœci finansowych przeznaczonych na sp³atê zobowi¹zañ z poprzednich
lat, nale¿y w tym przypadku odnieœæ siê do kwestii œrodków na refundacjê pracodaw-
com kosztów wynagrodzenia m³odocianych pracowników oraz sk³adek na ubezpiecze-
nia spo³eczne od refundowanych wynagrodzeñ finansowanych ze œrodków Funduszu
Pracy.

Uprzejmie informujê, i¿ w planie finansowym Funduszu Pracy stanowi¹cym za-
³¹cznik do ustawy bud¿etowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29,
poz. 150) zaplanowano wydatki w wysokoœci 8.720.617 tys. z³, w tym na aktywne for-
my przeciwdzia³ania bezrobociu – 3.235.080 tys. z³, w ramach których na refundacjê
pracodawcom kosztów wynagrodzeñ m³odocianych pracowników oraz sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne od refundowanych wynagrodzeñ przeznaczono 170.000 tys. z³.

Podkreœlenia wymaga, i¿ kwestie zwi¹zane z realizacj¹ zadañ maj¹cych na celu
promocjê zatrudnienia, ³agodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacjê zawodow¹
okreœlonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póŸn. zm.) nale¿¹ do w³aœciwoœci
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e kwestie zwiêkszenia wydatków na refunda-
cjê pracodawcom wynagrodzeñ m³odocianych pracowników wraz ze sk³adkami na
ubezpieczenia spo³eczne, ujêtych w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2011
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w zakresie umo¿liwiaj¹cym sfinansowanie umów, które ju¿ zosta³y zawarte pomiêdzy
Ochotniczymi Hufcami Pracy a pracodawcami, s¹ obecnie analizowane przez Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej i Ministra Finansów.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski

OdpowiedŸ
MNISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 2011.04.05

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie (znak: BPS/DSK-043-3448/11) z³o¿one przez Sena-

tora RP Andrzeja Grzyba podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2011 r.
uprzejmie wyjaœniam.

System kszta³cenia zawodowego m³odzie¿y obejmuje ró¿ne formy. Nauka zawodu
realizowana na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego, zawartej
pomiêdzy m³odocianym pracownikiem a pracodawc¹, jest tylko jedn¹ z nich. Jak wyni-
ka z danych gromadzonych w Systemie Informacji Oœwiatowej, w roku szkolnym
2010/2011 uczniowie techników stanowi¹ oko³o 33% uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych dla m³odzie¿y. Oko³o 11% m³odzie¿y uczêszczaj¹cej do szkó³ ponadgimnazjal-
nych stanowi¹ uczniowie zasadniczych szkó³ zawodowych, którzy praktyczn¹ naukê
zawodu realizuj¹ w warsztatach szkolnych lub centrach kszta³cenia praktycznego, na-
tomiast uczniowie zasadniczych szkó³ zawodowych bêd¹cy jednoczeœnie m³odociany-
mi pracownikami stanowi¹ oko³o 9% populacji w m³odzie¿owych szko³ach ponadgim-
nazjalnych. Na kszta³cenie wszystkich uczniów w szko³ach ponadgimnazjalnych pro-
wadz¹cych kszta³cenie zawodowe przeznaczane s¹ co roku wiêksze œrodki. Od roku
2009 sukcesywnie wzrasta waga P8 na kszta³cenie zawodowe stosowana przy oblicza-
niu czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej – 0,15 do 0,19. Oznacza to, ¿e ka¿dego roku do
bud¿etu powiatów trafi³o 100 mln z³ wiêcej.

Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e pracodawcy zatrudniaj¹cy m³odocianych pracowników
na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego otrzymuj¹ pomoc
w dwojakiej postaci. Oprócz refundacji wynagrodzeñ m³odocianych pracowników
i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, wyp³acanej pracodawcom przez Ochotnicze Huf-
ce Pracy na podstawie przepisów prawa pracy, otrzymuj¹ oni tak¿e dofinansowanie kosz-
tów kszta³cenia m³odocianego pracownika wyp³acane po zakoñczeniu nauki i zdaniu
przez niego odpowiedniego egzaminu zawodowego. Dofinansowanie to wyp³acane jest
pracodawcom na podstawie umowy art. 70b ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o syste-
mie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.). Od roku 2009 œrodki na
ten cel pochodz¹ z Funduszu Pracy, którego dysponentem jest Minister Pracy i Polityki
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Spo³ecznej. Przekazywane s¹ na rachunek bankowy urzêdu wojewódzkiego, a nastêp-
nie wojewodowie dokonuj¹ podzia³u na poszczególne gminy, które przekazuj¹ œrodki
pracodawcom zgodnie ze z³o¿onymi przez nich wnioskami. Wysokoœæ tych œrodków
oraz ich podzia³ na poszczególne województwa okreœlane s¹ na podstawie przekazywa-
nych przez kuratoria oœwiaty i urzêdy wojewódzkie informacji o prognozowanej liczbie
m³odocianych pracowników, którzy w danym roku bud¿etowym ukoñcz¹ kszta³cenie
i przyst¹pi¹ do egzaminów. Ministerstwo Edukacji Narodowej œciœle wspó³pracuje z re-
sortem pracy przy okreœlaniu œrodków na dofinansowanie kosztów kszta³cenia m³odo-
cianych pracowników. Œrodki na wyp³atê tego dofinansowania w roku 2011 zosta³y
zabezpieczone w Funduszu Pracy w wysokoœci odpowiadaj¹cej prognozom otrzyma-
nym z wszystkich województw, tj. w wysokoœci 303 mln 930 tys. z³ (dla porównania
w roku 2009 na realizacjê dofinansowania przeznaczono 210 mln z³).

Nie oznacza to jednak, ¿e Minister Edukacji Narodowej nie podejmuje ¿adnych
dzia³añ dotycz¹cych obecnych problemów z wyp³at¹ przez Ochotnicze Hufce Pracy re-
fundacji wynagrodzeñ m³odocianych pracowników. Jeszcze w lutym br. do Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej, któremu podlegaj¹ Ochotnicze Hufce Pracy, zosta³o wysto-
sowane pismo z proœb¹ o wyjaœnienie zaistnia³ej sytuacji. W przes³anej 22 marca br.
odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej poinformowa³, ¿e nie uzyska³ zgody Mi-
nistra Finansów na zmianê planu finansowego Funduszu Pracy, która umo¿liwia³aby
niezak³ócon¹ wyp³atê pracodawcom refundacji wynagrodzeñ m³odocianych pracowni-
ków. Jednoczeœnie resort pracy zadeklarowa³ dalsze dzia³ania zmierzaj¹ce do zmiany
planu finansowego Funduszu Pracy w oparciu o realizowane dodatkowe przychody.

Informujê tak¿e, ¿e 9 marca br. roku zosta³ przekazany do uzgodnieñ miêdzyresorto-
wych i konsultacji spo³ecznych projekt nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty, którego
istotn¹ czêœæ stanowi¹ zmiany w systemie kszta³cenia zawodowego, które s³u¿yæ bêd¹
przede wszystkim zbli¿eniu kszta³cenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i oczekiwañ
pracodawców. Dziêki nim objête systemem oœwiaty kszta³cenie i szkolenie zawodowe
szybciej i elastyczniej bêdzie reagowa³o na zachodz¹ce na rynku pracy zmiany, a tym sa-
mym stanie siê bardziej atrakcyjne dla uczniów. Projekt zawiera tak¿e rozwi¹zania, któ-
re umo¿liwi¹ centrom i oœrodkom prowadzonym przez Ochotnicze Hufce Pracy
organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które s¹ now¹ form¹ kszta³cenia
zawodowego. Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego uwzglêdnia pod-
stawê programow¹ kszta³cenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji, a ukoñczenie
kursu umo¿liwia przyst¹pienie do egzaminu potwierdzaj¹cego tê kwalifikacjê.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Miros³aw Sielatycki

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 20 kwietnia 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
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W nawi¹zaniu do pisma z dnia 24 marca 2011 r., znak: BPS/DSK-043-3450/11,
przy którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Pana Andrzeja Grzyba
podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2011 r., uprzejmie przedstawiam
nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Przyznane na przestrzeni lat 2009–2011 kwoty planu wydatków dla Ochotniczych
Hufców Pracy (OHP) skalkulowane zosta³y z uwzglêdnieniem ogólnego poziomu kwot
limitów wydatków przeznaczonych na realizacjê zadañ Ministra Pracy i Polityki Spo-
³ecznej.

Okreœlony na 2010 r. limit wydatków dla czêœci 31 – Praca (w ramach której finan-
sowana jest dzia³alnoœæ OHP) stanowi³ 97,8% planowanych wydatków roku 2009.
Z uwagi na wysokoœæ przyznanych œrodków, konieczne by³o zmniejszenie limitów dla
poszczególnych jednostek finansowanych z tej czêœci bud¿etowej w stosunku do roku
poprzedniego. Limit œrodków bud¿etu pañstwa przyznany dla OHP na rok 2010 zosta³
okreœlony na poziomie 99,5% wydatków 2009 roku.

Poni¿sza tabela przedstawia poziom wydatków Ochotniczych Hufców Pracy w roku
2009–2011 ujêtych w ustawach bud¿etowych w poszczególnych latach:

w tys. z³

Wyszczególnienie
Ustawa

bud¿etowa
na rok 2009

Ustawa
bud¿etowa

na rok 2010

Ustawa
bud¿etowa

na rok 2011

(3/2)
w %

(4/3)
w %

1 2 3 4 5 6

Wydatki Ochotniczych Hufców Pracy
w ramach bud¿etu pañstwa

157.291 156.575 170.341 99,5 108,8

Wydatki Ochotniczych Hufców Pracy
na finansowanie i wspó³finansowanie

projektów Unii Europejskiej
8.883 24.000 36.824 270,2 153,4

Razem 166.174 180.575 207.165 108,7 114,7

Z uwagi na fakt, i¿ limit wydatków dla czêœci 31 – Praca na rok 2011 zosta³ okreœlo-
ny na poziomie roku 2010, równie¿ wydatki dla poszczególnych jednostek organizacyj-
nych nie uleg³y zwiêkszeniu. Natomiast w przypadku wydatków OHP plan zosta³
zwiêkszony o kwotê 13.766 tys. z³ (o 8,8%) w zwi¹zku z przejêciem od Ministerstwa Go-
spodarki czterech Oœrodków Centralnego Szkolenia Maszynistów i w³¹czeniem ich
w struktury OHP w formie jednostek bud¿etowych.

Ponadto, w zwi¹zku z likwidacj¹ z dniem 1 stycznia 2011 r. gospodarstw pomocni-
czych Ochotniczych Hufców Pracy i przejêciem ich zadañ przez jednostki bud¿etowe
podleg³e Komendzie G³ównej OHP, w rezerwie celowej ujêtej w ustawie bud¿etowej na
2011 r. (w cz. 83, poz. 57) uwzglêdnione zosta³y œrodki w kwocie 56.217 tys. z³, które
w trakcie roku zasil¹ plan wydatków OHP. Œrodki te przeznaczone zostan¹ na sfinan-
sowanie skutków zmian systemowych wynikaj¹cych z art. 94 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241, z póŸn. zm.), w tym sfinansowanie wynagrodzeñ wraz z pochodnymi. Osza-
cowanie skutków finansowych zwi¹zanych z likwidacj¹ gospodarstw pomocniczych
mo¿liwe bêdzie dopiero po zakoñczeniu roku bud¿etowego 2011.

Jednoczeœnie pragnê zauwa¿yæ, i¿ podzia³ œrodków bud¿etowych na rok 2012 po-
przedzony zosta³ szczegó³ow¹ analiz¹ mo¿liwoœci zwiêkszenia poziomu wydatków dla
poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym tak¿e Ochotniczych Hufców Pracy.
Wstêpne kwoty wydatków na rok przysz³y dla OHP zosta³y okreœlone na poziomie
174.183 tys. z³, tj. 102,3% planu na rok 2011. W ramach tej kwoty nie s¹ zawarte œrod-
ki na sfinansowanie zadañ realizowanych przez gospodarstwa pomocnicze, które tak
jak w roku 2011 zostan¹ ujête w rezerwie celowej.

W ramach swojej dzia³alnoœci Ochotnicze Hufce Pracy dokonuj¹ refundacji wyna-
grodzeñ m³odocianych pracowników i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne jako zada-
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nie wynikaj¹ce z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia
20 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 69, poz. 415, z póŸn. zm.) oraz przepisów wykonaw-
czych wydanych przez Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej. Refundacja wynagrodzeñ
wyp³acanych m³odocianym pracownikom odbywa siê ze œrodków Funduszu Pracy. Za-
danie to nie mo¿e byæ realizowane ze œrodków bud¿etowych, które otrzymuj¹ Ochotni-
cze Hufce Pracy na swoj¹ dzia³alnoœæ.

W planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2011 œrodki przeznaczone dla Ochot-
niczych Hufców Pracy na refundacjê wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracow-
nikom i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne zosta³y okreœlone na kwotê 170.000 tys. z³.
Natomiast na rok 2012 na refundacjê ww. wydatków zak³ada siê przeznaczyæ œrodki
w kwocie 270.000 tys. z³.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Nap³ywaj¹ce informacje œwiadcz¹ o tym, ¿e budowa gazoci¹gu Nord
Stream ma najwy¿szy status priorytetu infrastrukturalnego UE, a jednoczeœ-
nie w kluczowych dokumentach na temat przysz³oœci energetycznej UE do
2020 r. tego projektu nie ma. Pojawia siê wiêc pytanie o rzeczywisty status
Nord Stream w UE.

Do lata Komisja Europejska ma uszczegó³owiæ projekty w ramach no-
wych priorytetowych sieci przesy³owych energii elektrycznej i gazu, które za-
pewni¹ zintegrowanie rynku energii w UE i bezpieczeñstwo energetyczne.
Gazoci¹g o d³ugoœci 1200 km bêdzie siê zaczynaæ od t³oczni Portowaja ko³o
rosyjskiego Wyborga, a koñczyæ w okolicach niemieckiego Greifswaldu, w po-
bli¿u granicy z Polsk¹. Budowa rozpoczê³a siê w kwietniu ubieg³ego roku. Ga-
zoci¹g bêdzie mieæ przepustowoœæ 55 miliardów m3. Ukoñczenie pierwszej
nitki zaplanowano na maj 2011 r. a drugiej – na 2012 r. Koszty budowy od-
cinka morskiego szacuje siê na 7,5 – 8,8 miliarda euro. Wed³ug wielu specjali-
stów inwestycja ta ma charakter polityczny, jest wymierzona w Polskê i nie
ma uzasadnienia ekonomicznego.

Jakie dzia³ania Pan podejmuje, aby zablokowaæ ten projekt wymierzony
w bezpieczeñstwo energetyczne krajów Europy Œrodkowej?

Witold Idczak

Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 18 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma Pana Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej skiero-

wanego do Pana Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2011 r.
(BPS/DSK-043-3451/11), oraz pisma Pana Tomasza Arabskiego Szefa Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów do Pana Waldemara Pawlaka Wiceprezesa Rady Ministrów, Mini-
stra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2011 r. (DSPA-4813-286-(l)/11), wraz z którym
przes³ane zosta³o oœwiadczenie Pana Senatora Witolda Idczaka w sprawie planowa-
nych dzia³añ Rz¹du RP maj¹cych na celu zablokowanie projektu gazoci¹gu przesy³o-
wego Nord Stream uprzejmie informujê, ¿e z uwagi na zakres tematyczny pytañ
zawartych w oœwiadczeniu zosta³a ona przekazana zgodnie z kompetencjami do Mini-
stra Infrastruktury.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu
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Stanowisko
Podsekretarza Stanu
w MINISTERSTWIE GOSPODARKI

Warszawa, 18 kwietnia 2011 r.

Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury

Szanowny Panie Ministrze,
w nawi¹zaniu do pisma Pana Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przes³a-

nego do Pana Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów, z dnia 24 marca 2011 r.
(BPS/DSK-043-3451/11) oraz pisma Pana Tomasza Arabskiego Szefa Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów do Pana Waldemara Pawlaka Wiceprezesa Rady Ministrów, Mini-
stra Gospodarki, z dnia 11 kwietnia 2011 r. (DSPA-4813-286-(l)/11), równolegle
z którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie Pana Senatora Witolda Idczaka w sprawie
planowanych dzia³añ Rz¹du RP maj¹cych na celu zablokowanie projektu gazoci¹gu
przesy³owego Nord Stream, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na
pytanie zawarte w oœwiadczeniu.

Z powa¿aniem

Joanna Strzelec-£obodziñska

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 17 maja 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Witolda Idczaka (nr BPS-DSK-043-

-3451-11) z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie planowanych dzia³añ Rz¹du RP ma-
j¹cych na celu zablokowanie Gazoci¹gu Pó³nocnego, przesy³am informacje w sprawie
dzia³añ podejmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury w tej sprawie.

Gazoci¹g Pó³nocny jest inwestycj¹ poza morskimi obszarami Polski, co pozbawi³o
nas wp³ywu na decyzjê o budowie gazoci¹gu. Ministerstwo Infrastruktury uczestniczy-
³o w postêpowaniu w sprawie transgranicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko in-
westycji Nord Stream (tj. od 2009 r.) i podnosi³o od pocz¹tku, ¿e po³o¿enie Gazoci¹gu
Pó³nocnego na dnie morza na przeciêciu z trasami ¿eglugowymi do portu Œwinoujœcie
bêdzie mia³o negatywny wp³yw na bezpieczeñstwo gazoci¹gu oraz ¿eglugi, a tym sa-
mym mo¿e utrudniæ w przysz³oœci dostêp statków o du¿ym zanurzeniu do portu w Œwi-
noujœciu. W zwi¹zku z tym strona polska prezentowa³a stanowisko, ¿e Gazoci¹g
Pó³nocny powinien byæ zakopany na przeciêciu z trasami ¿eglugowymi do portu Œwino-
ujœcie. W wyniku tych postulatów konsorcjum Nord Stream dokona³o zag³êbienia ga-
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zoci¹gu na przeciêciu z tzw. zachodni¹ tras¹ ¿eglugow¹ do Œwinoujœcia przebiegaj¹c¹
przez morze terytorialne Niemiec.

Strona polska nadal domaga siê zag³êbienia gazoci¹gu w miejscu przeciêcia gazo-
ci¹gu z tzw. pó³nocn¹ tras¹ ¿eglugow¹ w wy³¹cznej strefie ekonomicznej Niemiec.
W tym zakresie Ministerstwo Infrastruktury kontynuuje intensywne dzia³ania na
szczeblu dyplomatycznym i eksperckim w celu realizacji tego postulatu.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Anna Wypych-Namiotko
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Ze zdumieniem przyj¹³em informacjê, ¿e premier s¹siaduj¹cego z Polsk¹
niemieckiego landu Brandenburgia, Matthias Platzeck, wyrazi³ nadziejê, ¿e
po katastrofie w Japonii polski rz¹d przemyœli swoje plany dotycz¹ce budo-
wy pierwszej elektrowni atomowej. Od nas ¿¹da siê ograniczenia emisji CO

2
,

a nasi zachodni s¹siedzi, wspólnie z Rosj¹, buduj¹ przeciwko nam gazoci¹g.
Czy nie nale¿y zatem rozwa¿yæ mo¿liwoœci wprowadzenia limitów

w energetyce j¹drowej lub zbilansowania jej z emisj¹ CO2? Kwestie szkodli-
woœci i niebezpieczeñstwa s¹ kwestiami oczywistymi: siedemnaœcie reakto-
rów na osiemdziesi¹t dwa miliony ludnoœci sprawia, ¿e u nas, proporcjonal-
nie, powinno byæ oko³o oœmiu reaktorów na trzydzieœci osiem milionów ludno-
œci. Niemieckie reaktory s¹ groŸne i bardzo s³abo zabezpieczone. Nawet ma-
³ym samolotem mo¿na doprowadziæ do katastrofy. Artyku³ na stronie
internetowej http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5923523,00.html jest
bardzo niepokoj¹cy. Od 1965 r. reaktory niemieckie mia³y ponad piêæ tysiêcy
piêæset usterek.

S¹dzê, ¿e polski rz¹d i parlament powinny podj¹æ stanowcze kroki dyplo-
matyczne w tej sprawie!

Jest to kluczowe dla bezpieczeñstwa i ¿ycia Polaków!
Czy dla wszystkich polskich obywateli zabezpieczono p³yn Lugola?

Witold Idczak

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 27 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów dla Ministra Spraw Zagra-

nicznych na oœwiadczenie Pana Senatora Witolda Idczaka (pismo nr BPS/DSK-043-
-3451/11 z dnia 24 marca br.) z³o¿one podczas 72. posiedzenia Senatu RP w sprawie
inwestycji w sektorze energetyki j¹drowej, uprzejmie informujê.

Katastrofa w Japonii, a w szczególnoœci wydarzenia w Fukuszimie wywo³a³y niepo-
kój na ca³ym œwiecie, równie¿ w Europie. Sprawy te by³y dyskutowane na forum UE
podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 24–25 marca br. Rada Europejska
w swoich konkluzjach podkreœli³a koniecznoœæ wyci¹gniêcia wniosków z wydarzeñ
w Japonii i wezwa³a kraje cz³onkowskie do podjêcia dzia³añ w zakresie dokonania prze-
gl¹du stanu bezpieczeñstwa wszystkich elektrowni j¹drowych w UE w ramach tzw.
stress-tests (wyniki tych¿e testów maj¹ zostaæ upublicznione), stosowania najwy¿-
szych dostêpnych standardów i najnowoczeœniejszych dostêpnych technologii w dzie-
dzinie energetyki j¹drowej. Komisja Europejska zobowi¹za³a siê do dokonania do
koñca 2011 r. przegl¹du legislacji w zakresie bezpieczeñstwa obiektów j¹drowych. UE
bêdzie równie¿ promotorem przeprowadzania podobnych testów w innych pañstwach.
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Polska popiera ideê przeprowadzenia analiz i ocen bezpieczeñstwa (stress tests)
uwzglêdniaj¹cych doœwiadczenia wynikaj¹ce z ostatnich wydarzeñ w Japonii doty-
cz¹cych obiektów j¹drowych. Bêdzie to mo¿liwe po dok³adnym i ca³oœciowym przeana-
lizowaniu czynników naturalnych i ludzkich, które mia³y wp³yw na rozwój sytuacji i jej
konsekwencje (trzêsienie ziemi, fala tsunami, dzia³ania ludzkie, aspekty techniczne).
Oddzielnym zagadnieniem jest precyzyjne zdefiniowanie zakresu przysz³ych testów,
czasu ich przeprowadzenia oraz okreœlenie, których obiektów j¹drowych powinny one
dotyczyæ. Nale¿y dok³adnie okreœliæ, jaki nowy aspekt zwi¹zany z bezpieczeñstwem
j¹drowym i ochron¹ radiologiczn¹ nios³yby takie testy w stosunku do rutynowo prowa-
dzonych (w okreœlonych odstêpach czasu) analiz bezpieczeñstwa.

Bezpieczne korzystanie z energetyki j¹drowej wymaga odpowiedniego prawa i in-
stytucji, a tak¿e przygotowania systemu reagowania na sytuacje wyj¹tkowe (kryzyso-
we), równie¿ na poziomie poszczególnych pañstw cz³onkowskich. W Polsce postêpo-
wanie w przypadku zdarzeñ radiacyjnych okreœla ustawa Prawo atomowe oraz rozpo-
rz¹dzenia wykonawcze, a tak¿e ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym. Nale¿y podkreœliæ,
i¿ krajowy system reagowania na zdarzenia radiacyjne jest przygotowany zarówno na
zdarzenia krajowe, jak i zagraniczne. Polska w chwili obecnej nie posiada ¿adnej elek-
trowni j¹drowej, ale w odleg³oœci do ok. 310 km od jej granic znajduje siê 9 czynnych
elektrowni j¹drowych (24 bloki reaktorów energetycznych) o ³¹cznej elektrycznej mocy
zainstalowanej brutto ok. 16 GWe.

Informacje o przebiegu eksploatacji obiektów zlokalizowanych w pobli¿u granic
Polski oraz wyniki monitoringu radiacyjnego ich dotycz¹cego s¹ dostêpne na bie¿¹co
dla Pañstwowej Agencji Atomistyki (system wymiany informacji EURDEP Unii Euro-
pejskiej, system Rady Pañstw Morza Ba³tyckiego) i stanowi¹ podstawê do podejmowa-
nia ewentualnych dzia³añ w Polsce.

Polskie stanowisko w zakresie realizacji programu rozwoju energetyki j¹drowej
w kraju pozostaje niezmienione. Polska zamierza realizowaæ inwestycje zgodnie z przy-
jêtym harmonogramem. Projektowane i obowi¹zuj¹ce przepisy prawne oraz dzia³ania
uzgodnione na forum UE zapewni¹ mo¿liwoœæ budowy i eksploatacji jedynie obiektów
j¹drowych spe³niaj¹cych najwy¿sze wymagania bezpieczeñstwa.

Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Pragnê po raz kolejny zwróciæ siê do Pani Minister z gor¹cym apelem
o rozwa¿enie mo¿liwoœci i celowoœci zwiêkszenia œrodków finansowych tak,
aby umo¿liwia³y one pe³n¹ refundacjê wynagrodzeñ m³odocianych pracowni-
ków w roku 2011.

Dnia 11 marca 2011 r. wp³ynê³y do mnie stanowiska Cechu Rzemios³
Ró¿nych i Ma³ej Przedsiêbiorczoœci w Bielawie, Izby Rzemieœlniczej i Ma³ej
Przedsiêbiorczoœci w Œwidnicy oraz Jednoœci Rzemieœlniczo-Kupieckiej w Bie-
lawie, wyra¿aj¹ce niezadowolenie i zaniepokojenie ograniczeniem o oko³o
60% wydatków Funduszu Pracy na rok 2011, przeznaczonych na aktywiza-
cjê osób bezrobotnych. Niezabezpieczenie przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej œrodków na refundacjê wynagrodzeñ m³odocianych pracowni-
ków, zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania za-
wodowego, oraz sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne od refundowanych
wynagrodzeñ, skutkuje wstrzymaniem zawierania umów o te refundacje.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e niektórzy pracodawcy zawarli umowy o refundacjê wy-
nagrodzeñ w ostatnich miesi¹cach 2010 r. i okazuje siê, ¿e w chwili obecnej
urzêdy pracy nie maj¹ œrodków na finansowanie zawartych umów.

Pragnê podkreœliæ, ¿e obecna sytuacja ma negatywne skutki spo³eczne,
szczególnie dla ludzi m³odych, ucz¹cych siê i koñcz¹cych szko³y, powoduje
te¿ znaczne obci¹¿enie pracodawców kosztami wynagrodzeñ zatrudnianych
m³odocianych pracowników. Pracodawcy sygnalizuj¹, ¿e bêd¹ zmuszeni roz-
wi¹zywaæ umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego, co uniemo¿li-
wi uczniom kontynuowanie nauki w wybranym zawodzie i zdobywanie
doœwiadczenia zawodowego oraz ska¿e na biernoœæ wiele osób na pocz¹tku
ich drogi ¿yciowej. Odnosi siê to szczególnie do powiatów: dzier¿oniowskiego
– stopa bezrobocia ponad 22%, k³odzkiego – stopa bezrobocia ponad 24%,
z¹bkowickiego – stopa bezrobocia prawie 22%. Zdaniem pracodawców ozna-
cza to ograniczenie mo¿liwoœci pobierania nauki u pracodawców w zak³a-
dach rzemieœlniczych.

Takie rozwi¹zanie nie doprowadzi do odbudowy szkolnictwa zawodowe-
go w Polsce. Ograniczenie refundacji z Funduszu Pracy zniechêca pracodaw-
ców do kszta³cenia pracowników m³odocianych. Mo¿e to spowodowaæ
wstrzymanie naboru uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym
2011/2012 w powiatach dzier¿oniowskim, k³odzkim i z¹bkowickim. Tak
drastyczna decyzja mo¿e wiêc w przysz³oœci skutkowaæ brakiem kadry wy-
kwalifikowanych pracowników wykonuj¹cych poszczególne zawody.

Szanowna Pani Minister! W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ wnoszê
o zwiêkszenie œrodków finansowych tak, aby umo¿liwia³y one pe³n¹ refun-
dacjê wynagrodzeñ m³odocianych pracowników w roku 2011, i zwiêkszenie
œrodków na Fundusz Pracy w powiatach dzier¿oniowskim, k³odzkim i z¹bko-
wickim. Takie dzia³anie pozwoli na skuteczniejsze zdobywanie kwalifikacji
zawodowych, co jest bezpoœredni¹ odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie rynku
pracy i przek³ada siê na z³agodzenie bezrobocia, szczególnie w powiatach,
w których stopa tego bezrobocia jest wysoka.

Stanis³aw Jurcewicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.04.22

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Jurcewicza z³o¿one na
72. posiedzeniu Senatu w dniu 17 marca 2011 r. w sprawie rozwa¿enia mo¿liwoœci
zwiêkszenia œrodków finansowych, aby umo¿liwia³y one refundacjê wynagrodzeñ m³o-
docianych pracowników w 2011 r., przedstawiam poni¿sze wyjaœnienie.

Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, i¿ minister w³aœciwy do spraw pracy, pomimo posia-
dania w swych kompetencjach pewnych zadañ z zakresu wspierania pracodawców
prowadz¹cych przygotowanie zawodowe m³odocianych, nie jest w³aœciwym organem
odpowiadaj¹cym za edukacjê m³odzie¿y na poziomie zawodowym. Za kszta³cenie osób
m³odych objêtych obowi¹zkiem nauki, tj. osób do 18 roku ¿ycia, odpowiada Minister
Edukacji Narodowej i do jego kompetencji nale¿y wprowadzenie zmian w szkolnictwie
zawodowym. Aktualnie prowadzone s¹ prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy
o systemie oœwiaty i niektórych innych ustaw, zawieraj¹cym propozycjê nowych regu-
lacji prawnych reformuj¹cych system kszta³cenia zawodowego. Przygotowywane obec-
nie przez resort edukacji zmiany legislacyjne sprawi¹, ¿e kszta³cenie i szkolenie
zawodowe szybciej i elastyczniej bêdzie reagowa³o na zachodz¹ce na rynku pracy zmia-
ny. Zatem system edukacji bêdzie lepiej przygotowywa³ absolwentów szkó³ zawodo-
wych do podjêcia zatrudnienia.

Ponadto nale¿y tak¿e wyjaœniæ, ¿e zgodnie z § 3 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.
Nr 113, poz. 998, z póŸn. zm.) praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana
przez szko³ê, natomiast praktyczna nauka zawodu m³odocianych jest organizowana
przez pracodawcê, który zawar³ z nimi umowê o pracê w celu przygotowania zawodowego.

W warunkach polskich od lat po³owa osób uczêszczaj¹cych do szkó³ zawodowych
to m³odociani pracownicy – osoby objête obowi¹zkiem nauki, zgodnie z przepisami
oœwiatowymi, ale jednoczeœnie zatrudnione przez pracodawców w celu przygotowania za-
wodowego. To rozwi¹zanie przeznaczone jest dla m³odzie¿y, która cechuje siê przewag¹
uzdolnieñ praktycznych i w zwi¹zku z tym preferuje naukê poprzez dzia³anie. Dodatko-
wym atutem tej formy edukacji jest niewielkie wynagrodzenie wyp³acane m³odocianym
(a refundowane pracodawcom ze œrodków Funduszu Pracy), co oznacza wsparcie so-
cjalne m³odzie¿y z rodzin ubogich. Przygotowanie zawodowe m³odocianych pracowni-
ków z za³o¿enia powinno jedynie uzupe³niaæ system edukacji szkolnej.

Fundusz Pracy wspomaga finansowanie kszta³cenia zawodowego m³odocianych na
dwa sposoby:

1) po pierwsze, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415 z póŸn. zmia-
nami), jest to MO¯LIWOŒÆ REFUNDACJI WYNAGRODZEÑ pracodawcom
i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne dla m³odocianych pracowników, którzy maj¹
umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego, realizowanego w dwóch for-
mach: nauki zawodu (2–3 lata) lub przyuczenia do pracy (3–6 miesiêcy); zgodnie
z przepisami wynagrodzenie m³odocianych mo¿e byæ refundowane w kolejnych la-
tach nauki zawodu odpowiednio w wysokoœci 4%, 5% i 6% przeciêtnego miesiêcz-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i s¹ to obecnie kwoty rzêdu 137 z³,
171 z³ i 206 z³; przy formie przyuczenia do pracy refunduje siê 4% przeciêtnego wy-
nagrodzenia (137 z³). Dystrybucj¹ tych œrodków zajmuj¹ siê Ochotnicze Hufce Pra-
cy. Samorz¹d województwa okreœla, po zasiêgniêciu opinii wojewódzkiej rady za-
trudnienia, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalnoœci, wykaz zawodów,
w których za przygotowanie zawodowe m³odocianych pracowników mo¿e byæ do-
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konywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcê na wynagrodzenia
i sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne m³odocianych. Zawody, za które mo¿liwe jest
dokonywanie refundacji, powinny byæ zawodami, na które jest zapotrzebowanie
(tzw. deficytowymi pod wzglêdem poda¿y si³y roboczej) na rynku pracy, aby m³odo-
ciani koñcz¹cy kszta³cenie zawodowe nie zasilali szeregów bezrobotnych;

2) po drugie, od 2009 roku na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 55 ustawy o promocji

zatrudnienia (...) z Funduszu Pracy wyp³acana jest pracodawcom obligato-
ryjna dotacja za wykszta³cenie m³odocianego po zakoñczeniu przygotowania
zawodowego (wczeœniej finansowana z bud¿etu); przy 2-letnim okresie kszta³cenia
w wysokoœci 4 587 z³, przy 3-letnim okresie kszta³cenia – 7 645 z³, a w przypadku
przyuczenia do pracy – 240 z³ za ka¿dy miesi¹c kszta³cenia; kwoty te podlegaj¹ wa-
loryzacji o wskaŸniki inflacji, a ich wysokoœæ wynika z przepisu art. 70b ustawy
z dn. 7 wrzeœnia 1991 o systemie oœwiaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z póŸn.
zm.). Dystrybucja tych œrodków realizowana jest przez gminy.

W planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2011, przyjêtym w ustawie bud¿eto-
wej, œrodki przeznaczone dla Ochotniczych Hufców Pracy na refundowanie wynagro-
dzeñ i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne m³odocianych pracowników okreœlone
zosta³y na kwotê 170 mln z³. Tak¹ kwot¹ œrodków dysponuje Komendant G³ówny OHP
z przeznaczeniem na zawieranie nowych umów z pracodawcami oraz na wyp³atê refun-
dacji wynikaj¹cych z umów zawartych w roku 2009 i 2010. W ubieg³ym roku wydano
na ten cel kwotê 230 mln z³.

Zdaniem Komendanta G³ównego OHP ustalona w planie finansowym Funduszu
Pracy na 2011 r. kwota œrodków na refundacjê wynosz¹ca 170 mln z³ nie zabezpieczy
nawet w ca³oœci zobowi¹zañ wynikaj¹cych z ju¿ zawartych przez OHP umów z praco-
dawcami. Niezbêdne œrodki Funduszu Pracy do pe³nej realizacji wyp³at na podstawie
zawartych umów, to kwota ponad 205,6 mln z³. W zwi¹zku z powy¿szym deficyt œrod-
ków na pokrycie wydatków zwi¹zanych z podpisanymi umowami wynosi 35,6 mln z³.
Natomiast brakuj¹ce œrodki na refundacje wynikaj¹ce z wniosków zg³oszonych przez
pracodawców w 2010 roku i zaopiniowanych pozytywnie przez OHP to kwota 113,7 mln z³.

Ponadto œrodki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2010 roku na obligatoryjne do-
tacje za wykszta³cenie m³odocianych pracowników by³y znacznie wy¿sze ni¿ œrodki
skierowane na refundacjê wynagrodzeñ i przekroczy³y 330 mln z³. Natomiast w planie
Funduszu Pracy na rok 2011 przewidziano kwotê 303 mln z³.

Komendant G³ówny OHP dysponuje œrodkami finansowymi Funduszu Pracy prze-
znaczonymi na refundacjê wynagrodzeñ i w zwi¹zku z tym mo¿e podejmowaæ zobo-
wi¹zania finansowe tylko do wysokoœci œrodków zabezpieczonych na ten cel w planie
finansowym, gdy¿ zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z póŸn. zm.), jednostki sektora finansów
publicznych mog¹ zaci¹gaæ zobowi¹zania do sfinansowania w danym roku do wysoko-
œci wynikaj¹cej z planu wydatków (...) pomniejszonej o p³atnoœci wynikaj¹ce z zobo-
wi¹zañ zaci¹gniêtych w latach poprzednich (...).

W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, ¿e Komendant G³ówny OHP jest w³aœciwym
organem do podjêcia decyzji o zawieraniu umów o refundacjê wynagrodzeñ wyp³acanych
m³odocianym pracownikom, a tak¿e o wstrzymaniu zawierania umów w sytuacji braku
mo¿liwoœci sfinansowania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z tych umów w ramach œrodków
Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel w planie Funduszu Pracy na 2011 r.

Rada Ministrów okreœlaj¹c wydatki Funduszu Pracy na rok bie¿¹cy kierowa³a siê
m.in. koniecznoœci¹ ograniczeñ wydatków publicznych w celu korekty deficytu sektora
instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych do poziomu nie wy¿szego ni¿ 3% PKB oraz ogra-
niczenia potrzeb po¿yczkowych bud¿etu pañstwa, zwi¹zanych z koniecznoœci¹ uzu-
pe³niania niedoboru w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (FUS), wynikaj¹cego
z dotychczasowego systemu emerytalnego, powstaj¹cego w wyniku przekazywania
czêœci sk³adki emerytalnej do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), powoduj¹cych
narastaj¹ce zagro¿enia dla d³ugu publicznego, który zbli¿a siê do II progu ostro¿no-
œciowego, okreœlonego w ustawie o finansach publicznych na poziomie 55% PKB.
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Maj¹c to na uwadze Rada Ministrów przyjê³a propozycjê zmiany w funkcjonowaniu
OFE. Ich celem jest z jednej strony zabezpieczenie interesów przysz³ych emerytów,
z drugiej – zmniejszenie narastaj¹cego zad³u¿enia pañstwa. Na 700 mld z³ zad³u¿enia,
a¿ 200 mld z³ jest wynikiem finansowania OFE tym d³ugiem. Tylko w 2010 r. wysokoœæ
refundacji FUS sk³adki przekazywanej do OFE wynios³a 22,5 mld z³ zaœ od pocz¹tku
reformy emerytalnej w 1999 r. do 2010 r. bezpoœredni koszt refundacji z bud- ¿etu
pañstwa ubytku sk³adki emerytalnej w FUS wskutek jej przekazania do OFE wyniós³
ok. 162 mld z³. Po uwzglêdnieniu kosztu finansowania koszt refundacji wzrasta o ko-
lejne 61,5 mld z³. Reforma okaza³a siê wiêc bezwzglêdnie konieczna. Zgodnie z projek-
tem rz¹dowym, w latach 2012–2013 zmniejszeniu z 7,3% do 2,3% ulegnie sk³adka
przekazywana do OFE. W kolejnych latach sk³adka przekazywana do OFE bêdzie stop-
niowo rosn¹æ, tak aby w 2017 roku osi¹gn¹æ 3,5%. Ustawa o zmianie niektórych ustaw
zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeñ spo³ecznych zosta³a uchwalona
przez Sejm w dniu 28 marca i wejdzie w ¿ycie z dniem 1 maja br.

Wejœcie w ¿ycie ustawy spowoduje istotne ograniczenie wydatków bud¿etu pañ-
stwa na pokrycie niedoboru w FUS z tytu³u przekazywania do OFE czêœci sk³adki eme-
rytalnej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e deficyt bud¿etu pañstwa z ww. tytu³u roœnie w tempie
ok. 2.000 mln z³ miesiêcznie. Taka oszczêdnoœæ ograniczy potrzeby po¿yczkowe pañ-
stwa, realizowane dotychczas na rynku pieniê¿nym oraz zwi¹zane z tym koszty, przez
co zmniejszy siê równie¿ zagro¿enie wspomnianego wy¿ej przekroczenia II progu
ostro¿noœciowego. Ograniczenia wydatków bud¿etowych skutkuj¹cych zmniejszeniem
deficytu bud¿etowego warunkuj¹ uzyskanie ewentualnej zgody Ministra Finansów na
zmianê planu finansowego Funduszu Pracy i zwiêkszenie jego wydatków w 2011 r.
w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.

Decyzja w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy oraz zwiêkszenia je-
go wydatków na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu zgodnie z wnioskiem Mi-
nistra Pracy i Polityki Spo³ecznej nale¿y do Ministra Finansów. Tak przewiduje art. 29
ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym
zmiany kwot przychodów i kosztów pañstwowego funduszu celowego ujêtych w planie
finansowym dokonuje odpowiednio minister lub organ dysponuj¹cy tym funduszem,
po uzyskaniu zgody Ministra Finansów i opinii sejmowej komisji do spraw bud¿etu. Is-
totnym elementem takiej decyzji jest wiêc opinia komisji Sejmu. Bez pozytywnej opinii
Komisji do Spraw Finansów Publicznych Sejmu oraz zgody Ministra Finansów zwiêk-
szenie wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu nie
jest mo¿liwe.

Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej wyst¹pi³ w dniu 25 lutego 2011 r. do Ministra Fi-
nansów o wyra¿enie zgody na zwiêkszenie wydatków Funduszu Pracy w 2011 r. o kwotê
1.200 mln z³. W dniu 7 marca 2011 r. Minister Finansów odmówi³ udzielenia takiej zgo-
dy uzasadniaj¹c j¹ wdro¿eniem procedur oszczêdnoœciowych dotycz¹cych koniecznoœci
ograniczenia nadmiernego deficytu instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych do 3% PKB
w 2012 r. Z t¹ sam¹ dat¹ Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej wyst¹pi³ o opiniê Komisji
Finansów Publicznych Sejmu. Do chwili obecnej taka opinia nie wp³ynê³a do resortu.

Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej w dniu 11 kwietnia 2011 r. ponownie wyst¹pi³
z wnioskami do Ministra Finansów i Komisji Finansów Publicznych Sejmu w celu do-
konania zwiêkszenia wydatków Funduszu Pracy w 2011 r. na aktywne formy przeciw-
dzia³ania bezrobociu, tym razem o kwotê 1.500 mln z³.

W dniu 13 kwietnia 2011 r. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej wyst¹pi³ tak¿e o wy-
ra¿enie zgody przez Ministra Finansów na dokonanie zwiêkszenia w planie finanso-
wym Funduszu Pracy wydatków na realizacjê umów w sprawie refundacji
pracodawcom kosztów wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom zatrud-
nionym na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego oraz sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne od refundowanych wynagrodzeñ m³odocianych pracowni-
ków kszta³c¹cych siê w zawodach wysoce deficytowych na rynku pracy i uczestników
Ochotniczych Hufców Pracy.

Nale¿y tak¿e wyjaœniæ, i¿ ograniczenie œrodków Funduszu Pracy na refundowanie
pracodawcom wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym nie pozbawia m³odzie¿y mo¿li-
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woœci kszta³cenia w formie praktycznej nauki zawodu, gdy¿ pracodawcy, którzy podpi-
sali z m³odocianymi umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego s¹ tymi
umowami zwi¹zani i powinni je kontynuowaæ. Pracownicy m³odociani stanowi¹c nie-
wykwalifikowan¹ si³ê robocz¹ przyczyniaj¹ siê do wypracowania okreœlonego zysku.
Nawet jeœli pracodawca nie otrzymuje refundacji wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpie-
czenie spo³eczne pracownika m³odocianego, to przeznaczane na te zobowi¹zania kwoty
s¹ i tak znacznie ni¿sze ni¿ wydatki, jakie musia³by ponieœæ na wynagrodzenie i sk³adki
pracownika niewykwalifikowanego, zatrudnionego w to miejsce. Natomiast ci m³odzi
ludzie, z którymi pracodawcy rozwi¹¿¹ umowy o pracê mog¹ kontynuowaæ obowi¹zek
nauki w systemie szkó³ zawodowych, gdzie tak¿e w planie nauczania s¹ przewidziane
praktyki zawodowe. Osoby pochodz¹ce z rodzin najbiedniejszych powinny zaœ uzyskaæ
wsparcie systemu stypendialnego.

Na koniec pragnê zapewniæ, i¿ jestem g³êboko przekonana o koniecznoœci wspiera-
nia kszta³cenia m³odych ludzi odbywaj¹cych przygotowanie zawodowe u pracodaw-
ców, a ograniczenie œrodków na refundacjê pracodawcom wynagrodzeñ wyp³acanych
m³odocianym pracownikom nie wynika z moich decyzji, lecz okolicznoœci opisanych
powy¿ej.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Wp³ynê³y do mnie oœwiadczenie Rady Miejskiej w Pi³awie Górnej, stano-

wisko Rady Powiatu Dzier¿oniowskiego, oœwiadczenie Rady Miejskiej Dzier¿o-
niowa oraz pismo wójta gminy Dzier¿oniów – wszystkie w sprawie decyzji
Dolnoœl¹skiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ we Wroc³awiu dotycz¹cej nocnej
i œwi¹tecznej podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu dzier¿oniow-
skiego.

Rada Miejska w Pi³awie Górnej wyra¿a sprzeciw wobec przyjêtego przez
NFZ we Wroc³awiu rozwi¹zania zmieniaj¹cego miejsce udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i w œwiêta.
Obecne rozwi¹zanie spowodowa³o niezadowolenie spo³ecznoœci lokalnej,
moim zdaniem w pe³ni uzasadnione. Jestem przekonany, ¿e od³¹czenie Pi³a-
wy Górnej oraz Niemczy jest rozwi¹zaniem niew³aœciwym. Spowoduje
ogromne utrudnienia w dotarciu mieszkañców do miejsca œwiadczenia tej
us³ugi. Brak bezpoœrednich po³¹czeñ komunikacji zbiorowej miêdzy miejsco-
woœciami ogranicza dostêp do punktu opieki nocnej i œwi¹tecznej zlokalizo-
wanego w Ziêbicach. Odleg³oœæ od œwiadczeniodawcy na terenie powiatu
z¹bkowickiego jest dwukrotnie wiêksza ni¿ od Dzier¿oniowa.

Je¿eli ju¿ zastosowano takie rozwi¹zanie, to dlaczego nie pozostawiono
dwóch miejsc œwiadczenia us³ugi na terenie powiatu, to znaczy szpitala i in-
nego podmiotu, który obs³ugiwa³by wszystkie gminy bêd¹ce w granicach ad-
ministracyjnych powiatu? Nie wiadomo, z jakich przyczyn zawarto umowê,
w której dokonano sztucznego przy³¹czenia gmin Pi³awa Górna i Niemcza do
innego powiatu w zakresie œwiadczenia us³ugi medycznej.

Rada Powiatu Dzier¿oniowskiego wyra¿a stanowczy sprzeciw wobec ta-
kiej decyzji ze wzglêdu na brak bezpoœrednich po³¹czeñ komunikacji zbioro-
wej z siedzib¹ podmiotu œwiadcz¹cego us³ugi medyczne. Rada Miejska
Dzier¿oniowa podzieli³a argumentacjê zawart¹ w stanowisku Rady Powiatu
Dzier¿oniowskiego. Wójt gminy Dzier¿oniów w swoim piœmie wyrazi³ protest
dotycz¹cy uwarunkowañ komunikacyjnych i spo³ecznych, w tym tak¿e bra-
ku bezpoœredniego po³¹czenia z miejscowoœci¹ œwiadczeniodawcy, który to
brak znacznie utrudni korzystanie z opieki zdrowotnej w nocy i w œwiêta.

Ponadto w wyst¹pieniach podnoszono brak jakiejkolwiek konsultacji
z samorz¹dami w sprawie zmian zaproponowanych przez dolnoœl¹ski NFZ,
dotycz¹cych œwiadczenia us³ug. Zasiêgniêcie opinii samorz¹du z pewnoœci¹
pozwoli³oby wyeliminowaæ b³êdne decyzje.

W zwi¹zku z tym wnoszê o jak najszybsze przywrócenie stanu poprzed-
niego w zakresie œwiadczenia nocnej i œwi¹tecznej podstawowej opieki zdro-
wotnej na terenie powiatu dzier¿oniowskiego.

Stanis³aw Jurcewicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.04.13

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Stanis³awa Jurcewicza, Senatora RP, przeka-

zane przy piœmie Wicemarsza³ka Senatu RP, z dnia 24 marca 2011 r., znak: BPS/DSK-
-043-3453/11, w sprawie decyzji Dolnoœl¹skiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ we
Wroc³awiu dotycz¹cej nocnej i œwi¹tecznej podstawowej opieki zdrowotnej na terenie
powiatu dzier¿oniowskiego, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Wprowadzenie nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia
29 paŸdziernika 2010 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze œrodków publicznych oraz ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym i uprawnie-
niach przys³uguj¹cych cywilnym niewidomym ofiarom dzia³añ wojennych (Dz. U.
Nr 225, poz. 1465), która odnosi siê do przypadków nag³ego zachorowania lub nag³ego
pogorszenia stanu zdrowia œwiadczeniobiorcy, mia³o na celu zapewnienie lepszej do-
stêpnoœci oraz jakoœci przedmiotowych œwiadczeñ, poprzez to, ¿e Narodowy Fundusz
Zdrowia bêdzie mia³ mo¿liwoœæ wyboru najkorzystniejszej z ofert z³o¿onych w postêpo-
waniu konkursowym, co wp³ynie tak¿e na konkurencyjnoœæ wœród œwiadczeniodaw-
ców. Przyjête rozwi¹zania mia³y równie¿ na celu zast¹pienie dotychczasowego modelu
kontraktowania nocnej i œwi¹tecznej pomocy lekarskiej i pielêgniarskiej, której kilku-
letnie funkcjonowanie zosta³o zdiagnozowane jako dysfunkcjonalne z uwagi na prze-
rzucanie kosztów na wy¿sze poziomy systemu ochrony zdrowia – ratownictwo
medyczne, leczenie szpitalne tj. izby przyjêæ, szpitalne oddzia³y ratunkowe, powoduj¹c
tym samym ograniczenie dostêpnoœci do tych œwiadczeñ.

Odnosz¹c siê do kwestii podnoszonej przez Pana Senatora, dotycz¹cej wy³¹czenia
Pi³awy Górnej oraz Niemczy z powiatu dzier¿oniowskiego, uprzejmie wyjaœniam, i¿ ob-
szary zabezpieczenia œwiadczeñ zosta³y przyjête przez poszczególne oddzia³y woje-
wódzkie NFZ wy³¹cznie na potrzeby zawierania umów ze œwiadczeniodawcami w zakresie
nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej oraz okreœlenia wysokoœci rycza³tu, natomiast
ka¿dy ubezpieczony, bez wzglêdu na miejsce zamieszkania, bêdzie móg³ skorzystaæ
z pomocy, tam gdzie bêdzie mia³ najbli¿ej, a nie jak do tej pory, gdzie pacjent zobo-
wi¹zany by³ do korzystania z placówki wskazanej przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, do którego jest zadeklarowany.

W zwi¹zku z powy¿szym, uprzejmie informujê, i¿ mieszkañcy Pi³awy Górnej oraz
Niemczy, w przypadku nag³ego zachorowania lub nag³ego pogorszenia stanu zdrowia
maj¹ mo¿liwoœæ korzystania ze œwiadczeñ nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej
u œwiadczeniodawcy – SPZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach, ul. Kardyna³a B. Ko-
minka 7, gdzie œwiadczenia udzielane s¹ przez dwa zespo³y z³o¿one z lekarza i pielêg-
niarki, które w razie potrzeby udzielaj¹ pomocy nie tylko w ambulatorium, ale tak¿e
w domu chorego (odleg³oœæ pomiêdzy Pieszycami a Pi³aw¹ Górn¹ wynosi 16,3 km, miê-
dzy Pieszycami a Niemcz¹ – 20,2 km).

Jednoczeœnie, jak wynika z wyjaœnieñ Dolnoœl¹skiego Oddzia³u Wojewódzkiego Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, w ramach og³oszonego postêpowania konkursowego na
obszarze kontraktowania: powiat dzier¿oniowski bez gminy miejsko-wiejskiej Niemcza
i Miasta Pi³awa Górna, wp³ynê³y 2 oferty. W wyniku analizy z³o¿onej dokumentacji, wy-
ników przeprowadzonych kontroli oraz na podstawie rankingu Komisja Konkursowa
wybra³a jednego oferenta, zajmuj¹cego w rankingu pozycjê numer 1, a oferta NZOZ
Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Dzier¿oniowie zosta³a sklasyfikowana na pozycji nu-
mer 2 rankingu, z punktacj¹ ogóln¹ ni¿sz¹ o 22,596 pkt od oferty sklasyfikowanej na
pozycji numer 1. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ pozycja oferenta w rankingu jest wynikiem oceny
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oferty oraz obliczeñ systemu, dokonywanego w oparciu o informacje zawarte w ofercie,
z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych kryteriów: ci¹g³oœci, kompleksowoœci, dostêpnoœci,
jakoœci udzielanych œwiadczeñ, kwalifikacji personelu, wyposa¿enia w sprzêt i apara-
turê medyczn¹ oraz na podstawie wewnêtrznej i zewnêtrznej oceny, która mo¿e byæ po-
twierdzona certyfikatem jakoœci, a tak¿e ceny i liczby oferowanych œwiadczeñ oraz
kalkulacji kosztów.

Maj¹c na uwadze przedstawione wyjaœnienia, nale¿y uznaæ, ¿e w wyniku porówna-
nia ofert, na podstawie kryteriów okreœlonych w art. 148 ustawy o œwiadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, wybrano ofertê zajmuj¹c¹
najwy¿sz¹ pozycjê w rankingu. Natomiast analiza dokumentacji postêpowania kon-
kursowego wykaza³a, i¿ postêpowanie Komisji Konkursowej, dotycz¹ce prowadzenia
postêpowania, by³o oparte na obowi¹zuj¹cych przepisach oraz procedurach i nie wy-
kazano naruszenia podstawowych zasad, tj. równego traktowania œwiadczeniodaw-
ców, niezmiennoœci warunków postêpowania.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Niniejsze oœwiadczenie sk³adam w zwi¹zku z apelem otrzymanym od

Stowarzyszenia Domu Mê¿czyzn Wymagaj¹cych Opieki z Chrzanowa. Doty-
czy on ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 r. z póŸn. zm. (DzU
z 2004 r. nr 64 poz. 593), która wprowadzi³a obowi¹zek wykonania prac mo-
dernizacyjnych – ostatecznie do 31 grudnia 2010 r.

Stowarzyszenie Domu Mê¿czyzn Wymagaj¹cych Opieki z Chrzanowa
jest ca³odobow¹ placówk¹ opiekuñcz¹ dla seniorów. Obecnie przebywa
w nim trzydziestu oœmiu podopiecznych, s¹ to g³ównie osoby z zaburzeniami
psychicznymi. Placówka mieœci siê w by³ym hotelu dla pielêgniarek, pensjo-
nariusze mieszkaj¹ w skromnych jednoosobowych pokojach i korzystaj¹
z ca³odobowej opieki pielêgniarskiej i lekarskiej. Podopieczni s¹ utrzymywani
z czêœci ich œwiadczeñ oraz z niewielkich darowizn.

Nowelizacja ustawy o pomocy spo³ecznej z 2007 r. wprowadzi³a obo-
wi¹zek uzyskania zezwolenia organu nadzoru budowlanego na tak zwan¹
XI kategoriê (placówki s³u¿by zdrowia i opiekuñcze), co sprowadza siê do do-
stosowania budynków do norm wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia ministra in-
frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W ten sposób termin wykonania
niezwykle kosztownych robót modernizacyjnych zosta³ skrócony do trzech lat
i kilku miesiêcy. Z braku œrodków stowarzyszenie z Chrzanowa, jak i wiele
innych podmiotów, w tym równie¿ znaczna czêœæ domów pomocy spo³ecznej
finansowanych ze œrodków publicznych, nie by³a w stanie ukoñczyæ prac mo-
dernizacyjnych do 31 grudnia 2010 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, przedk³adaj¹c projekt zmiany
ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej, oraz pracuj¹ca nad tym pro-
jektem sejmowa Komisja Polityki Spo³ecznej i Rodziny (druki nr 3712 i 3392)
w art. 3 ust. 1 proponuj¹ zmianê – wyd³u¿enie terminu standaryzacji do
31 grudnia 2012 r. – jednak tylko dla domów pomocy spo³ecznej, odmawia
natomiast tego prawa, i to bez ¿adnego uzasadnienia, placówkom prowadzo-
nym przez organizacje pozarz¹dowe jak stowarzyszenia i fundacje. Podmioty
te nie otrzymuj¹ ¿adnych œrodków publicznych i mimo zaawansowania prac
modernizacyjnych nie mog¹ wed³ug projektu ustawy skorzystaæ z przywile-
ju, jaki Sejm chce zagwarantowaæ podmiotom publicznym.

W zwi¹zku z tym chcia³bym zaproponowaæ wprowadzenie poprawki do
wspomnianego projektu ustawy i nadaæ art. 3 ust. 1 nastêpuj¹ce brzmienie:

„Art. 3 ust. 1. Wydane przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy zezwolenia
warunkowe na prowadzenie domów pomocy spo³ecznej lub placówki
opiekuñczo-wychowawczej oraz innych podmiotów zapewniaj¹cych ca³odo-
bow¹ opiekê osobom niepe³nosprawnym, przewlekle chorym lub w pode-
sz³ym wieku zachowuj¹ moc, nie d³u¿ej jednak ni¿ do dnia 31 grudnia
2012 r.”

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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OdpowiedŸ

Warszawa, 5 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 24 marca 2011 r. znak

BPS/DSK-043-3454/11 dotycz¹ce oœwiadczenia senatorskiego Pana Piotra Kalety
w sprawie ustawy o pomocy spo³ecznej, która wprowadzi³a obowi¹zek wykonania prac
modernizacyjnych do dnia 31 grudnia 2010 r., uprzejmie wyjaœniam.

W dniu 1 kwietnia 2004 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz. U. 2009 r., Nr 175, poz. 1362, t.j. z póŸn. zm.), która wprowadzi³a obo-
wi¹zek dla podmiotów chc¹cych prowadziæ placówki ca³odobowej opieki dla osób w po-
desz³ym wieku, przewlekle chorych oraz niepe³nosprawnych, uzyskania zezwolenia
wojewody. Aby uzyskaæ owo zezwolenie podmiot musia³ i nadal musi spe³niaæ wyma-
gane prawem standardy. W pierwotnym brzmieniu ustawa o pomocy spo³ecznej
w art. 153 stanowi³a, i¿ podmioty niespe³niaj¹ce wymaganych standardów, a prowa-
dz¹ce w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy o pomocy spo³ecznej tego rodzaju placówki by³y
zobowi¹zane do osi¹gniêcia tych¿e standardów w terminie jednego roku od dnia wej-
œcia w ¿ycie ustawy, czyli zobowi¹zane zosta³y do osi¹gniêcia standardów do 1 kwiet-
nia 2005 r. Ustaw¹ z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej
(Dz. U. Nr 249, poz. 1831) termin dojœcia do standardów okreœlonych w art. 68 ust. 4
i ust. 5 pkt 3 (budynek i jego otoczenie – bez barier architektonicznych, w budynkach
wielokondygnacyjnych bez wind – pokoje mieszkalne usytuowane na parterze, pokoje
mieszkalne – nie wiêcej ni¿ trzyosobowe, z tym ¿e: a) pokój jednoosobowy – nie mniej-
szy ni¿ 9 m2, b) pokój dwu- i trzyosobowy – o powierzchni nie mniejszej ni¿ po 6 m2 na
osobê, c) pokoje mieszkalne – wyposa¿one w ³ó¿ko lub tapczan, szafê, stó³, krzes³a
i szafkê nocn¹ dla ka¿dej osoby, d) pokój mieszkalny uznaje siê za spe³niaj¹cy wymaga-
n¹ normê, o której mowa w lit. a i b, jeœli odstêpstwo od wymaganej powierzchni nie
jest wiêksze ni¿ 5%, placówka winna posiadaæ jedn¹ ³azienkê dla nie wiêcej ni¿ piêciu
osób i jedn¹ toaletê dla nie wiêcej ni¿ czterech osób, wyposa¿one w uchwyty u³atwia-
j¹ce osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeñ, z tym ¿e jeœli liczba osób
le¿¹cych przekracza 50% ogólnej liczby mieszkañców, dopuszcza siê zmniejszenie licz-
by tych pomieszczeñ o 25%) zosta³ wyd³u¿ony do 31 grudnia 2010 r.

W tym miejscu nie sposób nie podkreœliæ faktu, i¿ w przedmiotowych placówkach
przebywaj¹ osoby w podesz³ym wieku, przewlekle chore oraz niepe³nosprawne, wyma-
gaj¹ce ca³odobowej opieki. Wymóg spe³niania standardów w tych¿e placówkach wynika
z troski ustawodawcy o poziom œwiadczonych us³ug i koniecznoœci ochrony praw osób
tam przebywaj¹cych. Przed³u¿enie standardów dla podmiotów, które rozpoczê³y swoj¹
dzia³alnoœæ przed wejœciem w ¿ycie nowej ustawy o pomocy spo³ecznej, do koñca 2012 r.
spowodowa³oby niekorzystn¹ sytuacjê utrwalaj¹c¹ ró¿nicê pomiêdzy tymi podmiotami
a podmiotami, które rozpoczê³y swoj¹ dzia³alnoœæ po wejœciu w ¿ycie nowej ustawy i ja-
ko takie zobowi¹zane by³y i s¹ spe³niaæ wszystkie okreœlone prawem standardy.

W ocenie Ministra okres szeœciu lat, dany pomiotom prowadz¹cym tego rodzaju
placówki na osi¹gniêcie wymaganych standardów, by³ okresem wystarczaj¹cym. Dla-
tego te¿ Rz¹d nie planuje wyd³u¿enia tego terminu.

Z szacunkiem

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

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko Rady Powiatu Rawickiego
w sprawie planowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci reorganizacji
struktury s¹dów powszechnych, zamiaru likwidacji Wydzia³u Pracy
w S¹dzie Rejonowym w Rawiczu oraz likwidacji Wydzia³u Gospodarczego
w S¹dzie Rejonowym w Lesznie.

Rada Powiatu Rawickiego kategorycznie i zdecydowanie sprzeciwia siê
takim ruchom. Wydzia³ Pracy w S¹dzie Rejonowym w Rawiczu na co dzieñ
obs³uguje ponad szeœædziesi¹t tysiêcy interesantów, a jego ewentualna likwi-
dacja spowoduje ogromne utrudnienia dla wiêkszoœci mieszkañców powiatu
rawickiego. Koniecznoœæ doje¿d¿ania do innego miasta, oddalonego o kilka-
dziesi¹t kilometrów od Rawicza, narazi³aby mieszkañców na dodatkowe ko-
szty, stratê czasu oraz inne komplikacje i utrudnienia.

Podobne argumenty przemawiaj¹ za utrzymaniem Wydzia³u Gospodar-
czego w S¹dzie Rejonowym w Lesznie, z którego us³ug korzystaj¹ przedsiê-
biorcy z ca³ego powiatu rawickiego. Likwidacja tego wydzia³u i przeniesienie
go do Poznania tak¿e spowoduje wielkie utrudnienia i komplikacje oraz wyd³u-
¿y czas wydawania orzeczeñ maj¹cych szczególne znaczenie w obrocie gospo-
darczym miêdzy przedsiêbiorcami.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jakie merytoryczne przes³anki zadecydowa³y o planowanej likwidacji

Wydzia³u Pracy w S¹dzie Rejonowym w Rawiczu oraz likwidacji Wydzia³u
Gospodarczego w S¹dzie Rejonowym w Lesznie?

2. Jakiego typu oszczêdnoœci przyniesie likwidacja wskazanych wydzia-
³ów w S¹dzie Rejonowym w Rawiczu i w S¹dzie Rejonowym w Lesznie?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 26.04.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Piotra Kalety w sprawie zniesienia

Wydzia³u Gospodarczego w S¹dzie Rejonowym w Lesznie oraz Wydzia³u Pracy w S¹dzie
Rejonowym w Rawiczu z³o¿one podczas 72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej w dniu 17 marca 2011 r., które przekazane zosta³o przy piœmie z dnia 24 marca
2011 r. Nr BPS/DSK-043-3455/11 – uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Na wstêpie pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e w wyniku oceny informacji
uzyskanych przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci w toku przeprowadzonych konsulta-
cji oraz uzgodnieñ miêdzyresortowych, a dotycz¹cych funkcjonowania wydzia³ów go-
spodarczych w s¹dach rejonowych, podjêta zosta³a decyzja o utrzymaniu Wydzia³u
Gospodarczego w S¹dzie Rejonowym w Lesznie. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedli-
woœci z dnia 18 marca 2011 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie utworzenia
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s¹dów gospodarczych (Dz. U. Nr 64, poz. 339), uwzglêdniaj¹ce likwidacjê piêtnastu
wydzia³ów gospodarczych w s¹dach okrêgowych i rejonowych, nie zawiera zatem prze-
pisów w zakresie zniesienia wskazanego Wydzia³u Gospodarczego.

W kwestii likwidacji Wydzia³u Pracy w S¹dzie Rejonowym w Rawiczu informujê, ¿e
plan zniesienia niewielkich wydzia³ów pracy w s¹dach rejonowych przygotowany zo-
sta³ w ramach prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwoœci prac dotycz¹cych racjo-
nalizacji struktury s¹dów, które winny sk³adaæ siê z wydzia³ów o odpowiednim
potencjale kadrowym.

Uzasadniaj¹c przedmiotow¹ reorganizacjê podnieœæ przede wszystkim nale¿y, ¿e
w ostatnich latach odnotowany zosta³ znacz¹cy spadek wp³ywu spraw z zakresu prawa
pracy do s¹dów rejonowych (z 324.382 spraw w 2001 r. do 95.062 w 2010 r.).

W wyniku przeprowadzonej analizy podjêta zosta³a decyzja o likwidacji wydzia³ów
pracy w niektórych s¹dach rejonowych i przekazaniu spraw pracowniczych do w³aœci-
woœci miejscowej s¹siednich jednostek. Z punktu wiedzenia etatyzacji, obci¹¿enia i ra-
cjonalnego wykorzystania kadry, utrzymywanie niewielkich wydzia³ów pracy w s¹dach
rejonowych nie znajduje bowiem uzasadnienia. Zak³ada siê, ¿e wp³yw spraw pracowni-
czych powinien byæ na tyle du¿y, aby stanowi³ obci¹¿enie dla co najmniej 2 etatów sê-
dziowskich i dopiero w takiej sytuacji w pe³ni zasadne jest utworzenie wydzia³u pracy.

Analiz¹ dotycz¹c¹ zniesienia wydzia³ów pracy w s¹dach rejonowych objête zosta³y
miêdzy innymi s¹dy, w których etatyzacja pionu pracy w 2009 r. nie przekracza
0,5 etatu sêdziowskiego. S¹d Rejonowy w Rawiczu spe³nia³ wskazane kryterium, gdy¿
etatyzacja w pionie pracy tej jednostki wynosi³a 0,40 etatu sêdziowskiego. W zwi¹zku
z tym podjêta zosta³a decyzja o zniesieniu Wydzia³u Pracy w S¹dzie Rejonowym w Ra-
wiczu i przekazaniu spraw rozstrzyganych w tej komórce organizacyjnej do S¹du Rejo-
nowego w Lesznie.

Dla oceny zasadnoœci przeprowadzenia omawianej zmiany organizacyjnej istotne
znaczenie mia³ fakt, ¿e zosta³a ona pozytywnie zaopiniowana przez Prezesa S¹du Okrê-
gowego w Poznaniu.

Odnosz¹c siê do podniesionej kwestii utrudnieñ zwi¹zanych z dojazdem mieszkañ-
ców powiatu rawickiego do S¹du Pracy w Lesznie, wskazujê, ¿e konstytucyjna zasada
dostêpu do s¹du realizowana winna byæ przede wszystkim poprzez zapewnienie spraw-
nego rozpoznania sprawy przez w³aœciwy merytorycznie s¹d, co nie musi oznaczaæ jego
fizycznej bliskoœci.

Reorganizacja polegaj¹ca na zniesieniu niewielkich wydzia³ów pracy w s¹dach rejo-
nowych wi¹za³a siê z kosztami wynikaj¹cymi z koniecznoœci przewiezienia akt, czy te¿
wyposa¿enia stanowisk pracy w s¹dach przejmuj¹cych sprawy ze znoszonych wydzia-
³ów. Wydatki te równowa¿one s¹ jednak przez oszczêdnoœci wynikaj¹ce przede wszyst-
kim z likwidacji stanowisk funkcyjnych w znoszonych komórkach organizacyjnych
(przewodnicz¹cy wydzia³ów i kierownicy sekretariatów wydzia³ów). Pragnê przy tym
zdecydowanie podkreœliæ, ¿e w przypadku omawianej reorganizacji kwestie zwi¹zane
z poszukiwaniem oszczêdnoœci w wydatkach resortu sprawiedliwoœci nie mia³y decy-
duj¹cego znaczenia.

Reasumuj¹c uprzejmie informujê, ¿e na podstawie przepisów rozporz¹dzenia Mini-
stra Sprawiedliwoœci z dnia 10 marca 2011 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie
utworzenia s¹dów pracy i s¹dów ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. Nr 60, poz. 303),
z dniem 1 kwietnia 2011 r. zniesione zosta³y 74 wydzia³y pracy w s¹dach rejonowych,
w tym Wydzia³ Pracy w S¹dzie Rejonowym w Rawiczu.

Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 15 marca 2011 r. do mojego biura senatorskiego zwróci³a siê pani

Anna S. z proœb¹ o interwencjê u Pana Ministra w sprawie niemo¿noœci wyeg-
zekwowania wyroku S¹du Apelacyjnego w £odzi, nakazuj¹cego umo¿liwie-
nie jej przez mê¿a Przemys³awa S. przyznanych przez s¹d kontaktów z ma³o-
letnim synem.

Niebawem min¹ dwa lata od chwili, kiedy s¹d przyzna³ pani Annie mo¿li-
woœæ widywania syna w ka¿d¹ sobotê w godzinach od 11.00 do 18.00 w jej
miejscu zamieszkania. Jak wynika z relacji pani Anny S., pomimo orzeczenia
s¹du, jej m¹¿ Przemys³aw S. skutecznie uniemo¿liwia jej kontakty z ma³olet-
nim synem. Chc¹c wyegzekwowaæ od mê¿a mo¿liwoœæ spotkañ z dzieckiem,
matka wielokrotnie zwraca³a siê w tej sprawie do s¹du. Jak twierdzi pani An-
na, z przyczyn zupe³nie dla niej niezrozumia³ych, s¹d nie podejmuje ¿adnych
czynnoœci, które sprawi³yby, ¿e m¹¿ wreszcie zacz¹³by wykonywaæ postano-
wienie s¹du dotycz¹ce umo¿liwienia jej kontaktu z dzieckiem.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjê-
cie czynnoœci zmierzaj¹cych do ustalenia przyczyny tak daleko id¹cej bierno-
œci s¹du w sprawie egzekwowania w³asnych postanowieñ. Maj¹c na
uwadze przede wszystkim dobro dziecka, proszê Pana Ministra o zapoznanie
siê z t¹ spraw¹ i udzielenie mi odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytanie: dlaczego,
w tej konkretnej sprawie, od prawie dwóch lat matka posiadaj¹ca prawomoc-
ne orzeczenie s¹du w kwestii widywania w³asnego dziecka nie mo¿e liczyæ
na pomoc ze strony organu sprawiedliwoœci?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 15 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Piotra Kalety z³o¿one na 72. posiedzeniu

Senatu RP w dniu 17 marca 2011 roku, dotycz¹ce skarg kierowanych przez Annê S. na
bezczynnoœæ s¹dów w sprawach o egzekucjê kontaktów z ma³oletnim synem uprzejmie in-
formujê, i¿ dokonana zosta³a analiza niniejszej sprawy i poni¿ej przedstawiam jej wyniki.

Z ustaleñ Departamentu wynika, ¿e w pozwie z dnia 24 czerwca 2009 roku powód
Przemys³aw S. wniós³ przeciwko pozwanej Annie S. o rozwi¹zanie przez rozwód ich
ma³¿eñstwa, a nadto miêdzy innymi o powierzenie mu wykonywania w³adzy rodziciel-
skiej nad ma³oletnim synem Mateuszem S., z zastrze¿eniem dla pozwanej prawa utrzy-
mywania z dzieckiem osobistych kontaktów w terminach ustalonych wczeœniej
z powodem i w jego obecnoœci. Sprawa zosta³a w S¹dzie Okrêgowym w Kaliszu zareje-
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strowana. Pozwana w odpowiedzi na pozew z dnia 14 lipca 2009 roku wnios³a miêdzy
innymi o powierzenie jej wykonywania w³adzy rodzicielskiej nad ma³oletnim Mateu-
szem S. z prawem powoda do osobistych kontaktów z dzieckiem oraz do wspó³decydo-
wania we wszystkich istotnych sprawach syna, takich jak nauka, leczenie,
wykszta³cenie.

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2010 roku S¹d Okrêgowy w Kaliszu udzieli³ za-
bezpieczenia w ten sposób, ¿e na czas trwania procesu o rozwód roztoczenie pieczy nad
ma³oletnim Mateuszem S. powierzy³ powodowi, ustalaj¹c u niego miejsce zamieszka-
nia ma³oletniego i zapewni³ pozwanej na okres dwóch miesiêcy od daty wydania tego
postanowienia prawo do osobistych kontaktów z ma³oletnim w ka¿d¹ sobotê w godzi-
nach od 1100 do 1800, w miejscu zamieszkania dziecka, bez udzia³u cz³onków rodziny po-
woda, przy udziale kuratora s¹dowego, którego zobowi¹za³ do sk³adania sprawozdañ
z nadzoru.

Ze sprawozdañ zawodowego kuratora rodzinnego wynika, ¿e kontakt Anny S. z sy-
nem odby³ siê w jego miejscu zamieszkania w dniu 24 kwietnia 2010 roku i w dniu
1 maja 2010 roku oraz ¿e ojciec ma³oletniego nie utrudnia³ jego przebiegu. Kolejne
spotkania Anny S. z synem odby³y siê w dniach: 8 maja 2010 roku, 15 maja 2010 roku,
22 maja 2010 roku, 29 maja 2010 roku, 10 czerwca 2010 roku i 12 czerwca 2010 roku.

Nastêpnie postanowieniem z dnia 18 czerwca 2010 roku S¹d Okrêgowy w Kaliszu
zmieni³ swoje wczeœniejsze rozstrzygniêcie z dnia 13 kwietnia 2010 roku o tyle, ¿e za-
pewni³ pozwanej na okres dwóch miesiêcy od daty wydania tego postanowienia prawo
do osobistych kontaktów z ma³oletnim Mateuszem S. w miejscu zamieszkania pozwa-
nej (Kalisz), w ka¿d¹ sobotê miesi¹ca w godzinach od 1400 do 1800 w obecnoœci powoda
bez udzia³u cz³onków rodziny pozwanej, przy czym powód mia³ zawoziæ ma³oletniego
do pozwanej, przy udziale kuratora s¹dowego. Za¿alenie powoda na to postanowienie
zosta³o oddalone przez S¹d Apelacyjny w £odzi postanowieniem z dnia 7 wrzeœnia 2010
roku. Z notatek kuratora s¹dowego wynika, ¿e Przemys³aw S. nie przywióz³ ma³oletnie-
go Mateusza S. na spotkanie z matk¹ w dniach: 26 czerwca 2010 roku, 3 lipca 2010 ro-
ku, 10 lipca 2010 roku i 7 sierpnia 2010 roku.

Kolejnym postanowieniem z dnia 28 paŸdziernika 2010 roku S¹d Okrêgowy w Kali-
szu zmieni³ swoje wczeœniejsze postanowienie z dnia 13 kwietnia 2010 roku o tyle, ¿e
zapewni³ pozwanej prawo do osobistych kontaktów z ma³oletnim Mateuszem S. ustala-
j¹c te kontakty w ka¿d¹ sobotê miesi¹ca w godzinach od 1100 do 1600 w miejscu zamiesz-
kania pozwanej (Kalisz) bez udzia³u cz³onków rodziny pozwanej, przy udziale kuratora
s¹dowego, przy czym pozwana w obecnoœci kuratora s¹dowego bêdzie zabiera³a syna
z miejsca zamieszkania, zaœ powód bêdzie odbiera³ syna po zakoñczeniu spotkania
z pozwan¹. Po rozpoznaniu za¿aleñ obu stron S¹d Apelacyjny w £odzi postanowieniem
z dnia 16 lutego 2011 roku zmieni³ to postanowienie w ten tylko sposób, ¿e powód bê-
dzie dowozi³ ma³oletniego do miejsca zamieszkania matki i odbiera³ dziecko od matki
po zakoñczonym spotkaniu.

Z notatek s³u¿bowych kuratorów s¹dowych wynika, ¿e w dniu 6 listopada 2010 ro-
ku, gdy kurator uda³ siê do miejsca zamieszkania ma³oletniego zasta³ ju¿ pozwan¹,
która przebywa³a w pokoju dziecka z mê¿em oraz synem. Pozwana ostatecznie zdecy-
dowa³a, ¿e nie bêdzie zabieraæ dziecka, po czym opuœci³a jego miejsce zamieszkania.
W zwi¹zku z tak¹ decyzj¹ Anny S. kurator odst¹pi³ od wykonywania dalszych czynno-
œci. Podobnie w dniu 13 listopada 2010 roku Anna S. zdecydowa³a, ¿e nie bêdzie zabie-
raæ dziecka i przyjmie zaproszenie Przemys³awa S. do pozostania w celu kontaktu
z synem w jego miejscu zamieszkania. Podobna sytuacja mia³a miejsce w dniach: 20 listo-
pada 2010 roku, 27 listopada 2010 roku, 3 grudnia 2010 roku, 11 grudnia 2010 roku,
18 grudnia 2010 roku, 1 stycznia 2011 roku, 8 stycznia 2011 roku, 15 stycznia 2011 roku.

W dniu 25 grudnia 2010 roku kurator stwierdzi³, ¿e Anna S. nie stawi³a siê w miej-
scu zamieszkania Przemys³awa S. ten zaœ poinformowa³ kuratora, ¿e matka ma³olet-
niego przyjecha³a do dziecka w dzieñ wigilii i spêdzi³a z synem oko³o godziny. Ze
sprawozdania kuratora dotycz¹cego kontaktu Anny S. z synem w dniu 22 stycznia
2011 roku wynika, ¿e tego dnia Anna S. podjê³a próby ubierania dziecka, ale ono rzuci-
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³o siê na pod³ogê w korytarzu, a nastêpnie uciek³o do kolejnego pokoju. Matka dziecka
razem z kuratorem zakoñczy³a wizytê.

W sprawie przed S¹dem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim toczy³o siê postêpo-
wanie z wniosku Anny S. z dnia 9 lipca 2010 roku o zlecenie kuratorowi s¹dowemu
przymusowego odbierania od uczestnika postêpowania Przemys³awa S. ma³oletniego
Mateusza S. i oddawania tego ma³oletniego wnioskodawczyni w terminach ustalonych
postanowieniem S¹du Okrêgowego w Kaliszu z dnia 18 czerwca 2010 roku o zabezpie-
czeniu kontaktów. Postanowieniem z dnia 7 paŸdziernika 2010 roku S¹d Rejonowy
w Ostrowie Wielkopolskim oddali³ wniosek. Postanowienie to jest prawomocne.

W kolejnej sprawie przed S¹dem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim toczy³o siê
postêpowanie z wniosku Anny S. z dnia 10 listopada 2010 roku o zlecenie kuratorowi
s¹dowemu przymusowego odbierania od uczestnika postêpowania Przemys³awa S.
ma³oletniego Mateusza S. i oddawania go wnioskodawczyni w terminach ustalonych
postanowieniem S¹du Okrêgowego w Kaliszu z dnia 23 paŸdziernika 2010 roku o za-
bezpieczeniu kontaktów. W tej sprawie na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2011 roku
Anna S. i Przemys³aw S. zgodnie oœwiadczyli, ¿e najbli¿szy kontakt Anny S. z ma³olet-
nim Mateuszem S. odbêdzie siê w sobotê 29 stycznia 2011 roku w miejscu zamieszka-
nia Przemys³awa S. w godzinach od 1400 do 1900. Anna S. i Przemys³aw S. oœwiadczyli
równie¿, ¿e takie kontakty mog¹ odbywaæ siê przez kolejne trzy soboty i mo¿liwe jest, ¿e
za tydzieñ kontakt odbêdzie siê w „Bajkolandzie” w Ostrowie Wielkopolskim. Wy¿ej wy-
mienieni oœwiadczyli równie¿, ¿e do³o¿¹ wszelkich starañ, by kontakty matki z dziec-
kiem przebiega³y w dobrej atmosferze i ¿e zawsze bêd¹ mieli na uwadze przede
wszystkim dobro dziecka. Dodali tak¿e, ¿e kontakty bêd¹ siê odbywa³y bez udzia³u ku-
ratora. Postanowieniem z dnia 29 marca 2011 roku S¹d Rejonowy w Ostrowie Wielko-
polskim oddali³ wniosek Anny S. o przymusowe odebranie ma³oletniego Mateusza S.

Z powy¿szych ustaleñ jasno wynika, ¿e niezasadny jest zarzut bezczynnoœci s¹dów
w przedmiotowej sprawie i nienadawania biegu sprawom, bowiem wszystkim wnios-
kom, sk³adanym zarówno przez matkê dziecka Annê S. jak i ojca Przemys³awa S., na-
dawany jest niezw³ocznie bieg. Na uwagê zas³uguje szybkoœæ kierowania do wykonania
postanowieñ o udzieleniu zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem w obecnoœci kuratora
s¹dowego wydawanych przez S¹d Okrêgowy w Kaliszu, a wykonywanych przez kurato-
rów s¹dowych z Zespo³u Kuratorskiej S³u¿by S¹dowej S¹du Rejonowego w Ostrowie
Wielkopolskim. O rzetelnoœci pracy kuratorów œwiadczy chocia¿by zdarzenie z dnia
25 grudnia 2010 roku, kiedy na miejscu maj¹cego siê odbyæ kontaktu stawi³ siê kura-
tor, a matka dziecka Pani Anna S. nie zg³osi³a siê.

Nie mo¿na równie¿ zgodziæ siê z twierdzeniem, ¿e Pani Anna S. od dwóch lat nie wi-
duje syna. Przecz¹ temu wymienione wy¿ej daty spotkañ matki z dzieckiem. Byæ mo¿e
nie zawsze czas ich trwania, czy te¿ miejsce kontaktu s¹ zgodne z oczekiwaniami Pani
Anny S., ale pamiêtaæ nale¿y, ¿e odbywaj¹ siê one w warunkach trwaj¹cej sprawy
o rozwód, co niew¹tpliwie utrudnia porozumienie ma³¿onków. Ponadto ze sprawozdañ
kuratora s¹dowego wynika, ¿e samo dziecko nie zawsze deklaruje chêæ pójœcia z mat-
k¹. W celu poprawy relacji z dzieckiem rodzice mog¹ skorzystaæ z ró¿nych form pomo-
cy, np. z treningu kompetencji wychowawczych w najbli¿szej poradni psychologiczno-
-pedagogicznej.

Równie¿ zarzut braku pomocy organów pañstwowych w egzekwowaniu postano-
wieñ s¹du nie znajduje potwierdzenia w dokonanych ustaleniach. Wynika z nich bo-
wiem, ¿e Pani Anna S. realizuje kontakty z synem, a nad ich w³aœciwym przebiegiem
czuwa kurator s¹dowy. Obecnie strony zadeklarowa³y nawet rezygnacjê z obecnoœci
przy kontaktach kuratora s¹dowego, co œwiadczy o skutecznoœci dzia³añ podejmowa-
nych przez organy pañstwowe.

Z uwagi na to, ¿e obecnie kontakty Pani Anny S. z synem realizowane s¹ dobrowol-
nie, brak jest podstaw prawnych do prowadzenia ich egzekucji poprzez przymusowe
odbieranie dziecka ojcu przez kuratora na czas trwania kontaktu w oparciu o przepisy
art. 5986–59813 k.p.c. Z tego te¿ wzglêdu wnioski Pani Anny o przeprowadzenie postê-
powañ egzekucyjnych zosta³y oddalone.
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W odniesieniu do wydawanych przez s¹dy orzeczeñ, uprzejmie informujê, i¿ zgod-
nie z art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U.
Nr 98, poz. 1070, ze zmianami) Minister Sprawiedliwoœci sprawuje nadzór nad s¹dami
jedynie w zakresie ich dzia³alnoœci administracyjnej. W zakresie wymierzania spra-
wiedliwoœci sêdziowie s¹ niezawiœli (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP), a s¹dy niezale¿ne
(art. 173 Konstytucji RP). Z tych wzglêdów Ministerstwo Sprawiedliwoœci nie ma mo¿li-
woœci podejmowania dzia³añ ingeruj¹cych w rozstrzygniêcia s¹du. Zmiana orzeczenia
nast¹piæ mo¿e jedynie w drodze jego zaskar¿enia do s¹du drugiej instancji.

W zakresie sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwoœci nadzoru nie stwierdzono
w niniejszej sprawie uchybieñ.

Z powa¿aniem

SEKRETARZ STANU
w MINISTERSTWIE
SPRAWIEDLIWOŒCI
Stanis³aw Chmielewski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marsza³ku!
Jak wszyscy wiemy, istotnym spoiwem pañstwa i narodu jest tradycja.

Tradycja – w t³umaczeniu z ³aciny – to przekaz. W sztafecie pokoleñ przekazu-
jemy sobie wartoœci, idea³y, œwiêtoœci. Wokó³ nich integruje siê naród zamiesz-
kuj¹cy terytorium naszego polskiego pañstwa, naród rozumiany nowoczeœ-
nie i racjonalnie jako wspólnota kulturowa, wspólnota ludzi zjednoczonych
wspólnym duchem.

Ten wspólny duch kszta³towany jest myœl¹ najwybitniejszych przedsta-
wicieli kolejnych generacji. Polskoœæ jest wspólnym dzie³em tysiêcy najlep-
szych z nas: Mickiewicza, Prusa, Sienkiewicza, Herberta. Wœród ludzi, którzy
kszta³towali nasz¹ narodow¹ œwiadomoœæ nale¿y wymieniæ szesnastowiecz-
nego kaznodziejê Piotra Skargê. W roku 2012 przypada czterechsetna roczni-
ca jego œmierci.

Piotr Skarga by³ pierwszym rektorem Akademii Wileñskiej. Przez lata
pe³ni³ funkcjê nadwornego kaznodziei Zygmunta III Wazy, który ceni³ go za
wyj¹tkow¹ osobowoœæ i talenty krasomówcze. By³ zwolennikiem ogranicze-
nia w³adzy Sejmu i zwiêkszenia w³adzy królewskiej. Piêtnowa³ wady szlach-
ty. By³ obroñc¹ wartoœci i tradycji narodowej, zwolennikiem silnego pañstwa.

„Kazania sejmowe” Piotra Skargi zawieraj¹ wiele wskazañ i ostrze¿eñ
dziœ nadal aktualnych.

Panie Marsza³ku, czterechsetna rocznica œmierci uzasadnia przypomnie-
nie dorobku ojca Piotra Skargi – kaznodziei Polaków. Uwzglêdniaj¹c dociera-
j¹ce do mnie sugestie i oczekiwania œrodowisk, w których myœl i dorobek
Piotra Skargi s¹ wci¹¿ wysoko cenione, proszê Pana Marsza³ka o wsparcie
przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do uczynienia nadchodz¹cego roku 2012 ro-
kiem Piotra Skargi, rokiem przypomnienia jego nauczania, dorobku, myœli po-
litycznej i poszukiwania w nich inspiracji dla wspó³czesnoœci.

Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 3.05.2011 r.

Szanowny Pan Senator
Stanis³aw Karczewski

Szanowny Panie Senatorze,
odpowiadaj¹c na Pañskie oœwiadczenie, z³o¿one na 72. posiedzeniu Senatu, doty-

cz¹ce ustanowienia roku 2012 Rokiem Piotra Skargi informujê, ¿e ze wzglêdu na za-
koñczenie obecnej kadencji Senatu i tegoroczne wybory parlamentarne nie mogê
podejmowaæ kroków, które w jakikolwiek sposób mog³yby wp³yn¹æ na suwerenne de-
cyzje Senatu VIII kadencji, i narzucaæ naszym nastêpcom ograniczenia w podejmowa-
nych przez nich dzia³aniach, dotycz¹cych nawet spraw niebudz¹cych wiêkszych
kontrowersji.

Bogdan Borusewicz
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Rodziny, które straci³y swoich bliskich w wyniku katastrofy lotniczej sa-

molotu Tu-154M w Smoleñsku oczekuj¹ od Pana Premiera zdecydowanych
dzia³añ maj¹cych na celu wyjaœnienie przyczyny katastrofy, ale jednoczeœ-
nie oczekuj¹, i¿ wszelkie informacje o ich najbli¿szych bêd¹ przekazywane
w sposób rzetelny, a miejsce katastrofy bêdzie odpowiednio zabezpieczone
z poszanowaniem godnoœci ofiar. Dlatego proszê Pana Premiera o odpowiedŸ
na nastêpuj¹ce pytania.

1. Dlaczego, gdy przedstawiono informacjê o skandalicznym braku za-
bezpieczenia cia³ ofiar i miejsca katastrofy oraz nieprzeprowadzeniu w spo-
sób w³aœciwy sekcji zw³ok, pani minister Ewa Kopacz, gen. Marian Janicki
i pan minister Tomasz Arabski nie zostali zdymisjonowani? Dlaczego wiedz¹c
o niedostatecznej liczbie prokuratorów nie zwróci³ siê Pan do prokuratora gene-
ralnego o natychmiastowe uzupe³nienie sk³adu polskich prokuratorów?

2. Dlaczego nie przekazano stronie polskiej wszystkich noœników elektro-
nicznych, telefonów, w szczególnoœci telefonu satelitarnego, i laptopów nale-
¿¹cych do ofiar i do pañstwa polskiego?

3. Dlaczego pani minister Ewa Kopacz wprowadzi³a w b³¹d rodziny ofiar
i opiniê publiczn¹, mówi¹c, ¿e bardzo dok³adnie przeczesywano teren kata-
strofy, ¿eby zebraæ ludzkie szcz¹tki i czêœci samolotu oraz, ¿e podczas sekcji
zw³ok byli obecni polscy przedstawiciele?

4. Na jakim etapie jest œledztwo w sprawie kradzie¿y kart kredytowych
œp. Andrzeja PrzewoŸnika?

5. Dlaczego ubrania i inne rzeczy ofiar nie zosta³y wydane rodzinom, tyl-
ko skierowane do prywatnej firmy w Rzeszowie? Kiedy wspomniane przed-
mioty zostan¹ zwrócone rodzinom?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

Stanowisko
MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2011.04.26

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z upowa¿nieniem przez Prezesa Rady Ministrów do udzielenia odpowie-

dzi na oœwiadczenie Pana Senatora Macieja Klimy, z³o¿one podczas 72. posiedzenia Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 marca br. w sprawie katastrofy samolotu
TU-154M pod Smoleñskiem (BPS/DSK-043-3457/11), ze wzglêdu na koniecznoœæ
skompletowania niezbêdnej dokumentacji w tej sprawie – zwracam siê do Pana Mar-
sza³ka z uprzejm¹ proœb¹ o prolongatê terminu przedstawienia odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

Bogdan Klich
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OdpowiedŸ
MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2011.05.10

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c, z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów, na oœwiadczenie Pana Se-

natora Macieja Klimy, z³o¿one podczas 72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej w dniu 17 marca br. w sprawie katastrofy samolotu TU-154M pod Smoleñskiem
(BPS/DSK-043-3457/11), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Odnosz¹c siê do poruszonej w oœwiadczeniu kwestii liczebnoœci polskich prokura-
torów wojskowych przy czynnoœciach prowadzonych w Federacji Rosyjskiej bezpoœred-
nio po katastrofie, pragnê poinformowaæ, i¿ ich obecnoœæ w dniach 10 i 11 kwietnia
2010 r. na terenie Rosji mia³a na celu przede wszystkim uczestniczenie w realizacji
wniosku o pomoc prawn¹, skierowanego do w³adz rosyjskich. Brali oni udzia³ równie¿
w czynnoœciach œledczych prowadzonych przez Komitet Œledczy Federacji Rosyjskiej,
ich rol¹ nie by³o jednak objêcie swoim udzia³em wszystkich czynnoœci procesowych
prowadzonych przez Rosjan. Maj¹c to na uwadze, nale¿y uznaæ, ¿e liczba polskich pro-
kuratorów by³a wystarczaj¹ca.

Je¿eli chodzi o urz¹dzenia elektroniczne nale¿¹ce do ofiar katastrofy pragnê poin-
formowaæ, ¿e w toku œledztwa, prowadzonego w sprawie tego zdarzenia przez Wojsko-
w¹ Prokuraturê Okrêgow¹ w Warszawie, otrzymano od strony rosyjskiej w Moskwie
i Smoleñsku szereg przedmiotów, w tym ponad sto ró¿nego rodzaju noœników elektro-
nicznych, telefonów komórkowych, laptopów, aparatów fotograficznych i kamer. Woj-
skowa Prokuratura Okrêgowa nie posiada informacji o innych tego typu przedmiotach.

Z kolei w zakresie pytania dotycz¹cego rzeczy osobistych nale¿¹cych do ofiar infor-
mujê, ¿e decyzj¹ Wojskowej Prokuratury Okrêgowej w Warszawie przejê³a je ¯andar-
meria Wojskowa i z³o¿y³a w swoim depozycie. W czêœci rzeczy wykryto obecnoœæ m.in.
licznych szczepów bakterii chorobotwórczych stwarzaj¹cych zagro¿enie dla zdrowia
i ¿ycia ludzkiego.

Od dnia 4 maja 2010 r. – do chwili obecnej – ponad jeden tysi¹c szeœæset przedmio-
tów zosta³o wydawanych rodzinom ofiar, natomiast blisko szeœæset piêædziesi¹t pozo-
sta³o nierozpoznanych. Aktualnie trwa okazywanie oko³o stu kolejnych rzeczy.
Obecnie prowadzone s¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do zneutralizowania zagro¿enia zwi¹za-
nego z biologicznym zanieczyszczeniem pozosta³ych.

Nawi¹zuj¹c z kolei do postêpowania karnego dotycz¹cego kradzie¿y kart kredyto-
wych œp. Andrzeja PrzewoŸnika uprzejmie informujê, ¿e œledztwo w tej sprawie prowa-
dzi prokuratura powszechna. Materia³y procesowe, postanowieniem z dnia 4 maja
2010 r., zosta³y wy³¹czone ze œledztwa w sprawie katastrofy samolotu TU-154M i prze-
kazane wed³ug w³aœciwoœci rzeczowej, w celu dalszego prowadzenia postêpowania,
Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Œródmieœcie.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Wojskowy Wydzia³ Œledczy Komitetu Œledczego Federa-
cji Rosyjskiej prowadzi postêpowanie karne przeciwko czterem ¿o³nierzom Wojsk We-
wnêtrznych MSW zabezpieczaj¹cym dostêp do miejsca katastrofy w Smoleñsku, pod
zarzutem przyw³aszczenia wspomnianych kart i próby podjêcia z nich œrodków p³atni-
czych. Obecnie trwa uzupe³nienie dowodów, po zakoñczeniu którego sprawa bêdzie
skierowana do s¹du. W tej sprawie rosyjski Komitet Œledczy wspó³pracuje z polsk¹
prokuratur¹.

Je¿eli chodzi o wspomniane w oœwiadczeniu dok³adne „przeczesywanie” terenu ka-
tastrofy, pragnê nadmieniæ, ¿e zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa
Zdrowia, wiedza na ten temat pochodzi³a z Zak³adu Medycyny S¹dowej w Moskwie.
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Wraz z dowo¿eniem kolejnych szcz¹tek ofiar informowano Ministra Zdrowia, ¿e pocho-
dz¹ one z przekopywanego systematycznie miejsca tragedii. W ci¹gu pierwszego tygo-
dnia po zdarzeniu strona rosyjska szczegó³owo sprawdzi³a i przekopa³a jego miejsce,
zbieraj¹c wszystkie przedmioty, ich fragmenty i szcz¹tki, jakie uda³o siê tam znaleŸæ.
Zosta³o to potwierdzone przez obecnych tam licznych polskich przedstawicieli, w tym
pracowników Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie. Miejsca katastrof lotni-
czych maj¹ jednak to do siebie, ¿e szcz¹tki pocz¹tkowo znajduj¹ce siê g³êboko w ziemi
i niedaj¹ce siê odnaleŸæ w pierwszych dniach, czy tygodniach, z up³ywem czasu prze-
suwaj¹ siê ku powierzchni i staj¹ siê dostêpne. Takie zjawisko wyst¹pi³o równie¿
w miejscu wypadku samolotu wojskowego CASA pod Miros³awcem, gdzie przeszuki-
wanie terenu prowadzone by³o przez polskich ekspertów. Jak informuje Minister Zdro-
wia, Pani Ewa Kopacz, nigdy nie by³a ona na miejscu katastrofy w Smoleñsku i nigdy
nie stwierdzi³a, ¿e podczas sekcji zw³ok ofiar obecni byli polscy przedstawiciele. W wy-
powiedziach wskazywa³a, ¿e polscy specjaliœci, w tym lekarze medycyny s¹dowej, obec-
ni w Zak³adzie Medycyny S¹dowej w Moskwie pomagali w przygotowaniu cia³ do proce-
su identyfikacji i w nim uczestniczyli, wspó³pracuj¹c z obecnymi na miejscu lekarzami
rosyjskimi.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia pozostajê w przekonaniu, ¿e uzna je Pan
Marsza³ek za satysfakcjonuj¹ce.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Katastrofa lotnicza samolotu Tu-154M, która wydarzy³a siê pod Smoleñ-

skiem, by³a ogromn¹ tragedi¹, która nie mia³a precedensu w ca³ej historii Pol-
ski. Jednak¿e do dzisiaj, blisko rok po tym tragicznym wydarzeniu, strona
polska nadal nie wyda³a swojego raportu maj¹cego wyjaœniæ przyczyny ka-
tastrofy z 10 kwietnia 2010 r. Dlatego zwracam siê z proœb¹ o odpowiedŸ na
nastêpuj¹ce pytania.

1. Jakie urzêdowe dzia³ania podj¹³ rz¹d po pierwszym komunikacie o ka-
tastrofie?

2. Dlaczego natychmiast po katastrofie nie zwróci³ siê Pan do najwy¿-
szych w³adz rosyjskich, aby po udzieleniu niezbêdnej pomocy medycznej za-
bezpieczy³y miejsce katastrofy, nie zacieraj¹c œladów do czasu przybycia
polskich s³u¿b?

3. Dlaczego rz¹d nie reagowa³ na fakt dewastacji wraku polskiego samo-
lotu (np. jego ciêcie, wybijanie okien)?

4. Dlaczego rz¹d przez blisko pó³ roku nie podj¹³ skutecznych dzia³añ
w celu zabezpieczenia wraku samolotu i pozosta³ych szcz¹tków ludzkich na
miejscu katastrofy?

5. Dlaczego ju¿ po katastrofie rz¹d nie zawar³ specjalnej umowy miêdzy-
narodowej z Federacj¹ Rosyjsk¹ w sprawie wyjaœnienia katastrofy, a nawet
nie podj¹³ takiej inicjatywy?

6. Dlaczego po otrzymaniu informacji o katastrofie nie zwróci³ siê Pan na-
tychmiast do w³aœciwych w³adz NATO, USA, ONZ i ICAO o udzielenie pomocy
eksperckiej oraz o powo³anie miêdzynarodowej komisji badaj¹cej tê katastrofê?

7. Dlaczego ¿adna z osób odpowiedzialnych w rz¹dzie za organizacjê wi-
zyty 10 kwietnia nie ponios³a odpowiedzialnoœci politycznej?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 20 kwietnia 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Macieja Klimy (pismo nr BPS/DSK-

-043-3457/11 z dnia 24 marca br.) z³o¿one podczas 72. posiedzenia Senatu RP, doty-
cz¹ce katastrofy samolotu TU-154M pod Smoleñskiem, uprzejmie informujê.

W dniu 10 kwietnia 2010 r., kilka godzin po katastrofie, Wydzia³ Konsularny Am-
basady RP w Moskwie skierowa³ do MSZ FR notê dyplomatyczn¹ zawieraj¹c¹ wniosek
o zabezpieczenie wszelkich przedmiotów znalezionych na miejscu wypadku, w tym rów-
nie¿ czêœci wraku samolotu.
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Dnia 4 maja 2010 r. Wydzia³ Konsularny skierowa³ do administracji miasta Smo-
leñska pismo z wnioskiem o lepsze zabezpieczenie miejsca katastrofy, a tak¿e czêœci
lotniska, na której z³o¿ony zosta³ wrak rozbitej maszyny.

W dniu 6 maja 2010 r. rozpoczê³y siê w Smoleñsku, trwaj¹ce do chwili obecnej, ro-
tacyjne dy¿ury konsulów Ambasady RP w Moskwie, których celem jest m.in. monitoro-
wanie miejsca katastrofy oraz wspó³praca z polskimi przedstawicielami oraz rosyjski-
mi organami uczestnicz¹cymi w œledztwie, jak równie¿ z w³adzami administracyjnymi
miasta i obwodu we wszystkich sprawach zwi¹zanych z wypadkiem.

Je¿eli chodzi o zebrane na miejscu katastrofy czêœci rozbitego samolotu, to po za-
koñczonej akcji przeszukiwania terenu zosta³y one z³o¿one w wydzielonej czêœci lotnis-
ka, do której wstêp oficjalnie dla osób postronnych zosta³ zabroniony. Zgodnie
z prawem, wrak stanowi³ jeden z podstawowych materia³ów dowodowych w œledztwie
i odpowiedzialnoœæ za niego ponosi³ Miêdzynarodowy Komitet Lotniczy, który decydo-
wa³ o jego wykorzystaniu oraz sposobie zabezpieczenia. Poniewa¿ do prowadzonego
przez stronê rosyjsk¹ œledztwa w³¹czony zosta³ polski Akredytowany wraz z podleg³¹
mu grup¹ ekspertów, z których czêœæ przez ca³y czas œledztwa przebywa³a w Smoleñ-
sku, osoby te maj¹c sta³y dostêp do wraku mia³y mo¿liwoœæ oceny, czy wrak jest nale-
¿ycie zabezpieczony, a je¿eli uzna³yby i¿ nie – z uwagi na ochronê materia³ów
dowodowych, przys³ugiwa³o im prawo zg³aszania stosownych wniosków do strony ro-
syjskiej. Polscy przedstawiciele mogli równie¿ sygnalizowaæ problem w tym zakresie
bezpoœrednio konsulowi. Je¿eli jakikolwiek sygna³ w tej sprawie dotar³by do placówki,
Ambasada RP skierowa³aby do strony rosyjskiej stosown¹ interwencjê na drodze dyp-
lomatycznej. Jednak¿e ¿aden podobnego rodzaju wniosek nie wp³yn¹³ do placówki.

W dniu 5 paŸdziernika 2010 r. w miejscu z³o¿enia wraku strona rosyjska ustawi³a
brezentow¹ konstrukcjê. Na pytanie, dlaczego pojawi³a siê ona w³aœnie o tej porze, go-
spodarze wyjaœnili, i¿ ustawienie jej wczeœniej przeszkadza³oby w wymaganym sta³ym
dostêpie do wraku specjalistom, a poza tym potrzeba ta wynik³a z nadejœcia okresu
jesienno-zimowego.

Jeœli chodzi o pytanie Pana Senatora Klimy dotycz¹ce zawarcia specjalnej umowy
miêdzynarodowej z Federacj¹ Rosyjsk¹ w sprawie wyjaœnienia katastrofy, uprzejmie
informujê, i¿ zgodnie ze znanym stanowiskiem prawnym rz¹du nie by³o potrzeby za-
wierania tego typu umowy, gdy¿ obie strony uzgodni³y, i¿ Konwencja chicagowska
z 1944 r., a w szczególnoœci jej za³¹cznik 13, bêd¹ stosowane w trakcie badania przy-
czyn katastrofy.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatorów Paw³a Klimowicza,
Piotra Gruszczyñskiego, Andrzeja Grzyba, Marka Konopki,

Zbigniewa Meresa, Andrzeja Misio³ka, Micha³a Ok³y,
Marii Pañczyk-Pozdziej, Leszka Piechoty, Jacka Swakonia,

Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz
oraz do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Oœwiadczenie dotyczy ustanowienia programu wieloletniego pod nazw¹

„Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie-Prokocimiu”.
W dniu 20 grudnia 2010 r. prezes Rady Ministrów wyrazi³ zgodê na usta-

nowienie programu wieloletniego pod nazw¹ „Przebudowa Uniwersyteckiego
Szpitala Dzieciêcego w Krakowie-Prokocimiu”. Program otrzyma³ tak¿e pozy-
tywn¹ opiniê ministra rozwoju regionalnego po spe³nieniu nastêpuj¹cych wa-
runków:

– minister zdrowia, zgodnie z deklaracj¹, w roku 2011 zapewni œrodki fi-
nansowe na realizacjê programu z w³asnej czêœci bud¿etowej;

– minister zdrowia ustali z ministrem finansów mo¿liwoœæ finansowania
programu w latach nastêpnych.

Departament Bud¿etu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia
zabezpieczy³ œrodki finansowe w kwocie 3 milionów z³ z przeznaczeniem na
realizacjê programu wieloletniego pod nazw¹ „Przebudowa Uniwersyteckie-
go Szpitala Dzieciêcego w Krakowie-Prokocimiu” w przypadku jego ustano-
wienia uchwa³¹ Rady Ministrów.

Bardzo prosimy Pani¹ Minister i Pana Ministra o informacjê, jak planuj¹
Pañstwo proces realizacji programu.

Z powa¿aniem
Pawe³ Klimowicz
Micha³ Ok³a
Andrzej Grzyb
Marek Konopka
Piotr Gruszczyñski
Andrzej Szewiñski
Jacek Swakoñ
Leszek Piechota
Maria Pañczyk-Pozdziej
Andrzej Misio³ek
Zbigniew Meres

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 18 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odniesieniu do przekazanego oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Paw³a Kli-

mowicza wspólnie z innymi senatorami podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu
17 marca 2011 r. pragnê uprzejmie poinformowaæ, i¿ nie kwestionujê zasadnoœci reali-
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zacji zadania pn. „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie-Pro-
kocimiu”. Pragnê jednak podkreœliæ, i¿ przyjêcie nowego programu wieloletniego
realizowanego przez dysponenta (w tym przypadku Ministra Zdrowia) wi¹¿e jego czêœæ
bud¿etow¹ w zakresie zapewnienia œrodków na realizacjê tego zadania i nie mo¿e skut-
kowaæ zwiêkszeniem, ponad przyznany limit dla danej czêœci, zaanga¿owania w kolej-
nych latach œrodków bud¿etu pañstwa. Tym samym, zobowi¹zanie do wykonania
postanowieñ uchwa³y ustanawiaj¹cej program w odniesieniu do wszystkich lat reali-
zacji programu spoczywa³oby na Ministrze Zdrowia w ramach œrodków cz. 46 – Zdro-
wie, której jest dysponentem.

Powy¿sze oznacza, i¿ mo¿liwoœæ realizacji zadañ projektowanego programu wielo-
letniego powinna zostaæ skonfrontowana z poziomem przyznawanego corocznie limitu
wydatków dla wskazanej czêœci bud¿etowej.

Pragnê nadmieniæ, i¿ stanowisko Ministra Finansów w tej kwestii by³o przedmio-
tem korespondencji z Ministrem Zdrowia.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2011.04.12

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do wyst¹pienia z dnia 24 marca 2011 r. (znak: BPS/DSK-043-

-3459/11) przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Paw³a Klimo-
wicza wspólnie z innymi senatorami podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu
17 marca 2011 r., uprzejmie informujê co nastêpuje.

Uznaj¹c zasadnoœæ i koniecznoœæ realizacji programu wieloletniego pn. „Przebudo-
wa Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie”, w 2009 roku z bud¿etu czê-
œci 46 – Zdrowie zosta³a przyznana dotacja w wysokoœci 599 tys. z³ na zadanie
pn. „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego” z przeznaczeniem na przygo-
towanie inwestycji do realizacji.

Inwestor opracowa³ Program inwestycji i aktualnie, procedowana jest uchwa³a Ra-
dy Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego, zgodnie z uchwa³¹ Ra-
dy Ministrów z dnia 19 marca 2002 roku – Regulamin pracy Rady Ministrów.
Uchwalenie przez Radê Ministrów ww. programu wieloletniego stanowi podstawê do
ujêcia nowego programu wieloletniego w wykazie programów wieloletnich, stano-
wi¹cych za³¹cznik do ustawy bud¿etowej na dany rok.

Zgodnie z harmonogramem wydatków dla danego zadania, w roku 2011 w bud¿ecie
czêœci 46 – Zdrowie zosta³y zapewnione œrodki w wysokoœci 3.000 tys. z³ na realizacjê
Programu w przypadku jego ustanowienia.
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W zwi¹zku z tym, i¿ harmonogram wydatków zak³ada:
– w 2012 r. – 30.000 tys. z³,
– w 2013 r. – 46.104 tys. z³,
– w 2014 r. – 53.605 tys. z³,
– w 2015 r. – 49.339 tys. z³,
– w 2016 r. – 19.313 tys. z³,
konieczne jest przyznanie przez Ministra Finansów dodatkowych œrodków na fi-

nansowanie Programu po roku 2011.
Jednoczeœnie informujê, ¿e Ministerstwo Zdrowia do projektu bud¿etu pañstwa na

2012 r. zg³osi³o potrzebê realizacji Programu wieloletniego na kwotê 30.000 tys. z³.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Jedn¹ z przes³anek decyduj¹cych o niedopuszczalnoœci skorzystania
przez podatnika z tak zwanej ulgi na dziecko jest przypadek, gdy dziecko to
wst¹pi w zwi¹zek ma³¿eñski. Do takiego wniosku prowadzi lektura art. 27f
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych. Warto w tym miejscu przytoczyæ ogólne zasady odnosz¹ce siê do
obowi¹zków alimentacyjnych. Jak wynika z art. 133 ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy „rodzice obowi¹zani s¹ do œwiadczeñ
alimentacyjnych wzglêdem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymaæ
siê samodzielnie”.

Przytoczone normy tylko pozornie nie budz¹ zastrze¿eñ. Sytuacja szcze-
gólna mo¿e bowiem powstaæ wtedy, gdy pe³noletnie dziecko, które dotych-
czas kwalifikowa³o siê do objêcia go ulg¹ podatkow¹, zawrze zwi¹zek
ma³¿eñski, lecz w dalszym ci¹gu nie bêdzie w stanie samodzielnie siê utrzy-
maæ. Wówczas, w œwietle obowi¹zuj¹cego prawa, wymagana jest kontynua-
cja obowi¹zku alimentacyjnego, a jednoczeœnie nastêpuje wy³¹czenie prawa
do odpisu prorodzinnego podczas rozliczenia podatkowego.

Bêd¹c w pe³ni œwiadomym odrêbnoœci prawa rodzinnego i opiekuñczego
od prawa podatkowego, trudno jednak oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e w opisanym
przypadku mo¿na mówiæ o pewnym braku konsekwencji. Istot¹ wspomnia-
nej ulgi jest wsparcie rodziców, którzy ponosz¹ obci¹¿enia finansowe
zwi¹zane z utrzymaniem dziecka. Nie zawsze jednak wst¹pienie przez dziec-
ko w zwi¹zek ma³¿eñski oznacza, ¿e dziecko to z dnia na dzieñ stanie siê
ca³kowicie niezale¿ne finansowo. Niebezpieczeñstwo takie zosta³o dostrze¿o-
ne na gruncie prawa rodzinnego i opiekuñczego.

Dlatego te¿ zwracam siê z proœb¹ o rozwa¿enie zasadnoœci objêcia rze-
czon¹ ulg¹ dzieci, które pomimo wst¹pienia w zwi¹zek ma³¿eñski, nadal fak-
tycznie pozostaj¹ na utrzymaniu rodziców i spe³niaj¹ wszystkie inne
przes³anki wymagane do zastosowania przedmiotowej ulgi.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Ryszarda Knosali z³o¿onym podczas

72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2011 r. w sprawie rozwa¿enia zmiany
przepisu 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w kierunku rozsze-
rzenia zakresu ulgi o dzieci, które wst¹pi³y w zwi¹zek ma³¿eñski, uprzejmie informujê.

Wszelkie warunki korzystania z ulgi na dzieci reguluje art. 27f ustawy z dnia 26 lip-
ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 176,
z póŸn. zm.), zwanej dalej „ustaw¹”. Zgodnie z tym przepisem, ulgê stosuje siê odpowied-
nio do podatników utrzymuj¹cych pe³noletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4
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pkt 2 i 3, w zwi¹zku z wykonywaniem przez tych podatników ci¹¿¹cego na nich obo-
wi¹zku alimentacyjnego oraz w zwi¹zku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastêpczej.

Jednoczeœnie jednak, ustawodawca w art. 27f ust. 2 ustawy, jako przes³ankê nega-
tywn¹, wykluczaj¹c¹ skorzystanie z ulgi wprost wymieni³ okolicznoœæ wst¹pienia przez
dziecko w zwi¹zek ma³¿eñski. W takim przypadku ulga nie przys³uguje poczynaj¹c od
miesi¹ca kalendarzowego, w którym dziecko zawar³o zwi¹zek ma³¿eñski.

Podkreœlenia wymaga, i¿ skorzystanie z ka¿dej preferencji podatkowej, w tym tak¿e
z omawianej ulgi, wymaga spe³nienia wszystkich przewidzianych prawem warunków.

W wyniku zawarcia ma³¿eñstwa powstaje nowa rodzina, za której utrzymanie
w sensie ekonomicznym odpowiadaj¹ oboje ma³¿onkowie.

Zgodnie z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego (Krio), ma³¿onkowie maj¹ rów-
ne prawa i obowi¹zki w ma³¿eñstwie. S¹ obowi¹zani do wspólnego po¿ycia, do wza-
jemnej pomocy i wiernoœci oraz do wspó³dzia³ania dla dobra rodziny, któr¹ przez swój
zwi¹zek za³o¿yli.

Oboje ma³¿onkowie obowi¹zani s¹, ka¿dy wed³ug swych si³ oraz swych mo¿liwoœci
zarobkowych i maj¹tkowych, przyczyniaæ siê do zaspokajania potrzeb rodziny, któr¹
przez swój zwi¹zek za³o¿yli... (art. 27 Krio). Je¿eli jeden z ma³¿onków pozostaj¹cych we
wspólnym po¿yciu nie spe³nia ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku przyczyniania siê do zaspo-
kajania potrzeb rodziny, s¹d mo¿e nakazaæ, a¿eby wynagrodzenie za pracê albo inne
nale¿noœci przypadaj¹ce temu ma³¿onkowi by³y w ca³oœci lub w czêœci wyp³acane do
r¹k drugiego ma³¿onka (art. 28 Krio).

Z kolei, omawiana ulga podatkowa przys³uguje w zwi¹zku z ci¹¿¹cym na podatniku
obowi¹zku alimentacyjnym wobec doros³ego dziecka, a nie wobec odrêbnej rodziny.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê nale¿y stwierdziæ, i¿ brak jest uzasadnienia do zmiany
obowi¹zuj¹cego w tym zakresie stanu prawnego w kierunku wskazanym przez Pana
Senatora.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Z du¿ym zainteresowaniem przyj¹³em informacjê o rozpoczêciu przez Mi-
nisterstwo Infrastruktury prac legislacyjnych, których celem ma byæ podwy¿-
szenie standardów dotycz¹cych ochrony abonenta – u¿ytkownika koñcowego
– podczas zawierania umów o œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych w za-
kresie dostêpu do internetu (za³o¿enia projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo telekomunikacyjne).

Rozwój globalnej sieci warunkuje rozwój wielu us³ug (w tym na przyk³ad
dostêpu do e-administracji), których œwiadczenie opiera siê na przesy³aniu
danych na odleg³oœæ. Korzystanie z tych us³ug powi¹zane jest jednak z koniecz-
noœci¹ posiadania dostêpu do ³¹cza o odpowiedniej przepustowoœci. St¹d
niezwykle istotne jest, aby konsument, decyduj¹c siê na zawarcie umowy
o œwiadczenie przedmiotowej us³ugi, posiada³ odpowiednie gwarancje co do
jej jakoœci. Dlatego te¿ niew¹tpliwie s³uszne s¹ projektowane zmiany, w wy-
niku których dostawcy publiczni us³ug telekomunikacyjnych bêd¹ zobo-
wi¹zani do zapewnienia minimalnych wymaganych parametrów œwiad-
czonej us³ugi telekomunikacyjnej (w tym minimalnej gwarantowanej prêdko-
œci transferu danych w ramach œwiadczonej us³ugi dostêpu do sieci internet).
Niewywi¹zanie siê przez dostawcê us³ugi z postanowieñ umowy w tym za-
kresie bêdzie skutkowaæ zwolnieniem konsumenta z koniecznoœci ponosze-
nia op³aty abonamentowej za wskazany okres.

Pragnê zwróciæ siê do Pana Ministra z wnioskiem o rozwa¿enie wprowa-
dzenia do rzeczonego projektu ustawy przepisów, które u³atwi³yby abonen-
tom dochodzenie zwrotu nienale¿nie pobranych przez operatora op³at
w przypadku niedotrzymania warunków umowy (na przyk³ad obowi¹zek do-
starczenia przez dostawcê internetu abonentowi oprogramowania, które
w sposób zautomatyzowany i sta³y analizowa³oby aktualn¹ prêdkoœæ ³¹cza).

Warto nadto rozwa¿yæ przyjêcie przepisów szczególnych, które da³yby
konsumentom mo¿liwoœæ renegocjowania umów zawartych jeszcze przed
wejœciem w ¿ycie opisanych zmian.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 kwietnia 2011 r.

Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Ryszarda Knosali z³o¿one na 72. po-

siedzeniu Senatu w dniu 17 marca 2011 r. w przedmiocie parametrów jakoœciowych
przep³ywnoœci Internetu, uprzejmie wyjaœniam, i¿ Ministerstwo Infrastruktury jest
œwiadome problemu funkcjonowania w obrocie umów konsumenckich, których posta-
nowienia nie odpowiadaj¹ rzeczywistej wartoœci przep³ywnoœci. Niemniej jednak nale-
¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ problem jest bardzo z³o¿ony, z uwagi na technologie
dostêpowe stosowane przez licznych dostawców, tzn. z wykorzystaniem WIMAX,
CDMA2000 czy za poœrednictwem GSM, gdzie niebagatelne dla zachowania okreœlo-
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nych parametrów us³ugi znaczenie ma odleg³oœæ od punktu dostêpowego czy warunki
pogodowe.

Jednolita i kompleksowa regulacja zjawiska wymaga zatem bardzo wnikliwej anali-
zy, w szczególnoœci bior¹c pod uwagê fakt, i¿ na przedsiêbiorców telekomunikacyjnych
przewiduje siê na³o¿enie ustawowo okreœlonych sankcji z tytu³u niedotrzymania wa-
runków umowy. Wprowadzenie zatem sugerowanego przez Pana Senatora oprogramo-
wania czy aplikacji, które w sposób zautomatyzowany i sta³y monitorowa³oby aktualn¹
prêdkoœæ ³¹cza, wymaga przeprowadzenia analizy, i w zale¿noœci od uznania jej zasad-
noœci, ewentualnie znajdzie wyraz w opracowywanych w chwili obecnej przepisach.
Podkreœlenia przy tym jednak wymaga fakt, i¿ przep³ywnoœæ zakoñczenia sieci abonen-
ta determinowana jest równie¿ przez mo¿liwoœci przesy³owe miejsca docelowego w sie-
ci Internet, z którego u¿ytkowni zamierza np. pobraæ pliki. Przyk³ad ten wskazuje, ¿e
nie zawsze zatem za pozorne obni¿enie prêdkoœci transferu odpowiedzialny powinien
byæ dostawca u¿ytkownika, co z kolei dowodzi, ¿e materia bêd¹ca przedmiotem plano-
wanej regulacji jest niezwykle z³o¿ona i wymaga ostro¿nego i wywa¿onego podejœcia.
Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, i¿ wiêkszoœæ dzia³aj¹cych na rynku przedsiêbiorców
telekomunikacyjnych, w szczególnoœci dostawców us³ug, dzia³a w oparciu o „cudz¹”
infrastrukturê telekomunikacyjn¹, co równie¿ musi byæ wziête pod uwagê.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia, uprzejmie informujê, i¿ zarówno propozycja
dotycz¹ca wprowadzenia obowi¹zkowej analizy ruchu sieciowego, jak i propozycja
zmierzaj¹ca do umo¿liwienia abonentom renegocjacji zawartych przed dniem wejœcia
w ¿ycie ustawy umów, bêd¹ przedmiotem analizy, co oznacza, i¿ w chwili obecnej nie
mo¿na jednoznacznie potwierdziæ, i¿ przepisy reguluj¹ce te kwestie znajd¹ siê w nowe-
lizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e w chwili obecnej zasad-
niczym i podstawowym celem nowelizacji jest jak najszybsze wdro¿enie zmienionego
pakietu dyrektyw ³¹cznoœci elektronicznej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Magdalena Gaj
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Jak wynika z przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadcze-
niach rodzinnych, jednym z warunków otrzymania jednorazowej zapomogi
z tytu³u urodzenia dziecka, tak zwanego becikowego, jest przedstawienie za-
œwiadczenia o przebywaniu matki dziecka pod opiek¹ medyczn¹ w trakcie
ci¹¿y, co najmniej od 10 tygodnia ci¹¿y do porodu.

Wniosek o wyp³atê wspomnianego œwiadczenia nale¿y z³o¿yæ w terminie
12 miesiêcy od dnia narodzin dziecka. Art. 15b ust. 3 ustawy dopuszcza rów-
nie¿ z³o¿enie stosownego wniosku w przypadku „dziecka objêtego opiek¹ praw-
n¹, opiek¹ faktyczn¹ albo dziecka przysposobionego”. Taki wniosek nale¿y
z³o¿yæ „w terminie 12 miesiêcy od dnia objêcia dziecka opiek¹ albo przysposo-
bienia” itd. Oczywiœcie w takim przypadku s³uszny jest zapis ust. 7, wedle któ-
rego obowi¹zek przed³o¿enia wskazanego na wstêpie zaœwiadczenia nie
obejmuje „osób bêd¹cych prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka”.
W¹tpliwoœæ mo¿e budziæ jednak to, ¿e o ile mo¿liwoœæ ubiegania siê o beciko-
we, poza rodzicami biologicznymi, przys³uguje trzem grupom podmiotów wy-
raŸnie wskazanym w ustawie (opiekun prawny, opiekun faktyczny, osoba
przysposabiaj¹ca), o tyle ustawa w sposób wyraŸny zwalnia z obowi¹zku
przed³o¿enia zaœwiadczenia jedynie opiekunów prawnych i opiekunów faktycz-
nych. Takie sformu³owanie przepisów powoduje w¹tpliwoœci, czy przedmio-
towe zwolnienie rozci¹ga siê równie¿ na osoby przysposabiaj¹ce, bêd¹ce
swego rodzaju opiekunami prawnymi, czy te¿ nie. A przecie¿ bezsprzeczny jest
fakt, ¿e równie¿ takie osoby mog¹ napotkaæ istotne problemy, jeœli chodzi
o uzyskanie od biologicznych rodziców stosownego zaœwiadczenia.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z wnioskiem o odpowied-
nie doprecyzowanie przepisów w tym zakresie, poprzez wyraŸne wskazanie
w art. 15b ust. 7 równie¿ osób przysposabiaj¹cych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 22.04.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 24 marca 2011 r., znak:
BPS/DSK-043-3462/11, dotycz¹ce oœwiadczenia senatora Ryszarda Knosali z³o¿one-
go podczas 72. posiedzenia Senatu RP w sprawie doprecyzowania przepisów ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych w zakresie jednorazowej zapo-
mogi z tytu³u urodzenia dziecka, uprzejmie informujê.

Zgodnie z art. 15b ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z póŸn. zm.) z tytu³u urodzenia siê ¿ywego dziecka
przyznaje siê jednorazow¹ zapomogê. Jednorazowa zapomoga przys³uguje matce lub
ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – niezale¿-
nie od wysokoœci dochodów.

Zapomoga przys³uguje, je¿eli kobieta pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹ nie póŸ-
niej ni¿ od 10 tygodnia ci¹¿y do porodu. Warunek ten nie dotyczy osób bêd¹cych praw-
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nymi lub faktycznymi opiekunami dziecka. W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej wy³¹czenie to nale¿y stosowaæ równie¿ do osób przysposabiaj¹cych dziecko.

Bior¹c jednak¿e pod uwagê przedstawione przez senatora Knosalê w¹tpliwoœci in-
terpretacyjne, uprzejmie informujê, ¿e dokonanie stosownych zmian w ustawie
o œwiadczeniach rodzinnych mo¿liwe bêdzie podczas prac parlamentarnych nad pro-
jektem ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (druk sejmowy 3897).

Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka w opublikowanym pod koniec
2010 r. opracowaniu pod tytu³em „Publiczna dostêpnoœæ orzeczeñ s¹dowych”
zwróci³a uwagê na ograniczon¹ mo¿liwoœæ uzyskania dostêpu do orzeczeñ
wydanych przez niektóre s¹dy. Problem ten wi¹¿e siê w szczególnoœci z orze-
czeniami S¹du Najwy¿szego oraz s¹dów powszechnych. Warto wskazaæ za
autorami opracowania, ¿e orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego oraz
s¹dów administracyjnych publikowane s¹ na bie¿¹co w internecie.

Oczywiœcie nie oznacza to, ¿e obywatele s¹ obecnie ca³kowicie pozbawie-
ni dostêpu do orzeczeñ s¹dów powszechnych oraz S¹du Najwy¿szego. Warto
pamiêtaæ, ¿e nawet jeœli dane orzeczenie nie zostanie opublikowane, istnieje
mo¿liwoœæ uzyskania dostêpu do takiego orzeczenia na podstawie przepisów
o dostêpie do informacji publicznej albo w oparciu o przepisy reguluj¹ce proce-
sowanie s¹dów. Jednak wskazane narzêdzia s¹ ma³o efektywne. Przes¹dza
o tym fakt, ¿e ka¿dy z³o¿ony wniosek ma charakter indywidualny, zatem
uzyskana na jego podstawie wiedza bêdzie s³u¿yæ najczêœciej tylko konkret-
nemu wnioskodawcy. Nadto realizacja takiego wniosku wi¹¿e siê ka¿dorazo-
wo z koniecznoœci¹ zaanga¿owania pracowników danego organu. Co wiêcej,
wiele s¹dów powszechnych nie posiada nawet wewnêtrznej bazy orzeczeñ,
co dodatkowo utrudnia i wyd³u¿a za³atwienie sprawy.

Zatem wydaje siê, ¿e pe³na realizacja zasady jawnoœci wymiaru spra-
wiedliwoœci mo¿e zostaæ osi¹gniêta poprzez zapewnienie zautomatyzowanego
i powszechnego dostêpu do treœci wydanych orzeczeñ opartego na wspólnej
bazie danych, do której obywatele mieliby dostêp za pomoc¹ internetu.

Dlatego te¿ proszê o wskazanie, czy przy okazji realizacji przedsiêwziêæ
zmierzaj¹cych do usprawnienia dzia³ania wymiaru sprawiedliwoœci, na
przyk³ad szeroko rozumianej informatyzacji s¹dów, planowane jest tak¿e
wdro¿enie opisanych rozwi¹zañ.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Stanowisko

Warszawa, 11 lipca 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
uprzejmie przekazujê kopiê odpowiedzi udzielonej Panu Senatorowi Ryszardowi

Knosali na oœwiadczenie z³o¿one podczas 72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej w dniu 17 marca 2011 r., przes³ane przy piœmie z dnia 24 marca 2011 r.,
nr BPS/DSK-043-3463/11.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Piotr Kluz
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ

Warszawa, 27 czerwca 2011 r.

Pan
Ryszard Knosala
Senator RP

W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana senatora z³o¿one na 72. posiedzeniu Senatu
w dniu 17 marca 2011 roku, przekazane pismem Marsza³ka Senatu z dnia 24 marca
2011 roku, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci podziela postulowan¹ przez Pana Senatora potrzebê
tworzenia elektronicznych zbiorów orzecznictwa s¹dów powszechnych. Pamiêtaæ jed-
nak nale¿y, i¿ takie dzia³anie wymaga stosowania jednolitych zasad w zakresie przy-
jêtej kategoryzacji oznaczeñ spraw, anonimizacji stron oraz kryteriów wyszukiwania.
Obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwoœci prowadzone s¹ prace w zakresie opracowa-
nia projektu publikowania na stronach internetowych s¹dów apelacyjnych orzeczeñ
istotnych z punku widzenia praktyki, który w ocenie Ministerstwa, stanowi konkrety-
zacjê obowi¹zku publicznej dostêpnoœci orzeczeñ s¹dowych. Efektywnoœæ rozwi¹za-
nia, bazuj¹cego na weryfikacji orzecznictwa podlegaj¹cego publikacji, pozwoli na
utrzymanie przejrzystoœci i czytelnoœci prezentowanego materia³u. Planowane jest
utworzenie lokalnej bazy orzeczeñ na poziomie s¹dów apelacyjnych.

Ponadto, Departament informatyzacji i Rejestrów S¹dowych, w zakresie swojej
w³aœciwoœci, prowadzi obecnie wstêpne prace projektowe nad opracowaniem za³o¿eñ
centralnego systemu publikacji orzeczeñ s¹dów powszechnych. Z uwagi na wczesny
etap prac, nie jest jeszcze mo¿liwe przyjêcie konkretnego szacunku kosztów oraz har-
monogramu wykonania takiego przedsiêwziêcia. Ewentualne tworzenie takiego syste-
mu, rozumianego jako centralna baza orzeczeñ s¹dowych, zak³ada³oby stworzenie
komponentu przekazuj¹cego orzeczenia do centralnej bazy danych oraz komponentu
udostêpniaj¹cego treœæ takich orzeczeñ.

Wskazaæ nale¿y, i¿ stworzenie systemu baz danych notyfikuj¹cych treœci orzeczeñ
musi byæ poprzedzone informatyzacj¹ s¹dów dostarczaj¹cych te orzeczenia, istnie-
niem sieci przesy³aj¹cej dane oraz okreœleniem organizacji procesu zamieszczania
orzeczeñ w takiej bazie, a tak¿e stworzeniem struktury dokonuj¹cej wyboru takich
orzeczeñ i tworz¹cej katalog umo¿liwiaj¹cy odszukanie ich w ca³ym zbiorze. Problem
narzêdzia informatycznego utrzymuj¹cego centraln¹ bazê danych jest z punktu wie-
dzenia tworzenia takiego rozwi¹zania niekrytyczny i wymaga zapewnienia kosztów wy-
konania i utrzymania przedmiotowej bazy oraz odpowiedniego czasu na wykonanie
systemu i jego uruchomienie.

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Piotr Kluz
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Zgodnie z art. 185a §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postê-
powania karnego w sprawach o przestêpstwa przeciwko wolnoœci seksual-
nej i obyczajowoœci, a tak¿e przeciwko rodzinie i opiece „pokrzywdzonego,
który w chwili przes³uchania nie ukoñczy³ 15 lat, przes³uchuje siê w charak-
terze œwiadka tylko raz, chyba ¿e wyjd¹ na jaw istotne okolicznoœci, których
wyjaœnienie wymaga ponownego przes³uchania, lub za¿¹da tego oskar¿ony,
który nie mia³ obroñcy w czasie pierwszego przes³uchania pokrzywdzonego”.
Analogiczny zapis, dotycz¹cy warunków przes³uchania œwiadka, znajduje
siê w art. 185b procedury karnej. Przepis ten ma zastosowanie, je¿eli œwia-
dek w chwili przes³uchania nie ukoñczy³ 15 lat i je¿eli jego zeznania mog¹
mieæ istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy.

Wydaje siê, ¿e powy¿sze regulacje w wystarczaj¹cy sposób chroni¹ ma-
³oletniego przed wielokrotnym kontaktem z organami postêpowania. Nie-
mniej jednak w pewnych okolicznoœciach dopuszczono odstêpstwa od tej
zasady, daj¹ce mo¿liwoœæ powtórnego przes³uchania dziecka. W zwi¹zku
z tym, ¿e przes³anki podejmowania decyzji o ponownym przes³uchaniu po-
krzywdzonego nie zosta³y precyzyjnie okreœlone, w œwietle obowi¹zuj¹cego
prawa mo¿liwe jest nawet kilkukrotne sk³adanie zeznañ przez dziecko, co
w mojej ocenie godzi w jego dobro.

Warto przy tym wskazaæ na koniecznoœæ wprowadzenia do omawianej
ustawy obligatoryjnego nakazu przes³uchiwania dzieci przez osoby z odpo-
wiednimi kompetencjami w tak zwanych przyjaznych pokojach przes³uchañ.
Specjalne osobne pomieszczenie mia³oby nie tylko uniemo¿liwiæ ponowny
kontakt ma³oletniego z oskar¿onym, co dla dziecka jest zazwyczaj dodatko-
w¹ traum¹, ale tak¿e stworzyæ dziecku dogodne warunki, by w jak najwiêk-
szym stopniu z³agodziæ negatywne prze¿ycia, zwi¹zane z prowadzonym
postêpowaniem.

Proszê zatem o rozwa¿enie podjêcia inicjatywy ustawodawczej w celu
dokonania zmian w opisanym zakresie w przepisach reguluj¹cych proces
karny.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 26 kwietnia 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na oœwiadczenie pana senatora Ryszarda Knosali w sprawie wielo-

krotnego przes³uchiwania ma³oletnich w toku postêpowania karnego i warunków prze-
prowadzania tego rodzaju czynnoœci, z³o¿one podczas 72. posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 marca 2011 roku, przekazane przy piœmie z dnia
24 marca 2011 r., BPS/DSK-043-3463/11, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
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Zgodnie z art. 185a § 1 k.p.k. w sprawach o przestêpstwa przeciwko wolnoœci sek-
sualnej i obyczajnoœci oraz przeciwko rodzinie i opiece pokrzywdzonego, który w chwili
przes³uchania nie ukoñczy³ 15 lat, przes³uchuje siê w charakterze œwiadka tylko raz,
chyba ¿e wyjd¹ na jaw istotne okolicznoœci, których wyjaœnienie wymaga ponownego
przes³uchania, lub za¿¹da tego oskar¿ony, który nie mia³ obroñcy w czasie pierwszego
przes³uchania pokrzywdzonego. W myœl § 2 tego artyku³u, przes³uchanie przeprowa-
dza s¹d na posiedzeniu z udzia³em bieg³ego psychologa. Prokurator, obroñca oraz
pe³nomocnik pokrzywdzonego maj¹ prawo wzi¹æ udzia³ w przes³uchaniu.

Zgodnie z art. 185b § 1 k.p.k. œwiadka, który w chwili przes³uchania nie ukoñczy³
15 lat, mo¿na przes³uchaæ w warunkach okreœlonych w art. 185a kp.k, w sprawach
o przestêpstwa pope³nione z u¿yciem przemocy lub groŸby bezprawnej lub o przestêp-
stwa przeciwko wolnoœci seksualnej i obyczajnoœci, je¿eli zeznania tego œwiadka mog¹
mieæ istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy, przy czym przepisu tego nie stosuje
siê do œwiadka wspó³dzia³aj¹cego w pope³nieniu czynu zabronionego, o który toczy siê
postêpowanie karne.

Przytoczone wy¿ej uregulowania stanowi¹ wyraz d¹¿enia do minimalizacji negatyw-
nych skutków dla rozwoju ma³oletniego, jakie mo¿e wywrzeæ jego przes³uchanie w toku
postêpowania. Wprawdzie przepisy wprost nie przewiduj¹ obowi¹zku przes³uchiwania
ma³oletnich œwiadków w specjalnych warunkach, to jednak w praktyce coraz czêœciej tego
typu czynnoœci dowodowe odbywaj¹ siê w tzw. „przyjaznych pokojach”.

W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego dominuje pogl¹d o istnieniu obowi¹zku ponow-
nego przes³uchania pokrzywdzonego, który w chwili tej czynnoœci nie ukoñczy³ 15 lat,
je¿eli ¿¹da tego oskar¿ony, który nie mia³ obroñcy w czasie pierwszego przes³uchania
ma³oletniego œwiadka (por. m.in. wyroki S¹du Najwy¿szego z dnia 1 lutego 2008 r.,
V KK 231/07, OSNKW 2008, z. 4, poz. 27, z dnia 22 stycznia 2009 r., V KK 216/08,
LEX nr 485019, z dnia 24 listopada 2008 r., V KK 164/08, R-OSNKW 2008, poz. 2295
i z dnia 14 listopada 2009 r., III KK 176/09, LEX nr 553885). Podkreœla siê przy tym, ¿e
ochrona ma³oletniego pokrzywdzonego jest realizowana przez zasadê jednorazowego
przes³uchania, a tak¿e przez sposób przeprowadzenia tej czynnoœci i ograniczenie krê-
gu jej uczestników. Natomiast w imiê tej ochrony nie mo¿na rezygnowaæ z obowi¹zku
dotarcia do prawdy, je¿eli wyjaœnienie istotnych okolicznoœci nie mo¿e nast¹piæ w inny
sposób, ani pozbawiæ oskar¿onego mo¿liwoœci weryfikowania dowodu z przes³uchania
takiej osoby za poœrednictwem swego obroñcy, którego nie mia³ jeszcze w czasie pierw-
szego przes³uchania pokrzywdzonego. Taki sposób odczytania treœci art. 185a k.p.k. –
odpowiadaj¹cy jego literalnemu brzmieniu – nie nasuwa w¹tpliwoœci ani zastrze¿eñ
równie¿ wœród komentatorów tego przepisu (por. np. P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgry-
zek: Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Warszawa 2007, t. I, s. 875; T. Grze-
gorczyk: Kodeks postêpowania karnego i ustawa o œwiadku koronnym. Komentarz,
Warszawa 2008, s. 431; R. A. Stefañski: Przes³uchanie pokrzywdzonego poni¿ej lat 15
w procesie karnym (w:) Wspó³czesne problemy procesu karnego i jego efektywnoœci.
Ksiêga pami¹tkowa prof. Andrzeja Bulsiewicza. Toruñ 2004, s. 381–385). Funkcja
ochronna wobec ma³oletnich, realizowana przez regulacjê zamieszczon¹ w tym prze-
pisie, nie mo¿e ca³kowicie eliminowaæ jednego z elementarnych uprawnieñ oskar¿o-
nego, przys³uguj¹cych mu w ramach korzystania z konstytucyjnie chronionego prawa
do obrony.

Regu³¹ jest generalne wy³¹czenie ex lege mo¿liwoœci ponownego przes³uchania ma-
³oletniego œwiadka. Okreœlaj¹c wyj¹tki od wprowadzonej zasady, ustawodawca tylko
co do jednego z nich pos³u¿y³ siê kryteriami ocennymi, zak³adaj¹cymi ze swej istoty pew-
n¹ uznaniowoœæ w procesie weryfikowania, czy przes³anki odst¹pienia od niej zosta³y
spe³nione. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ takie okreœlenie kryteriów wydaje siê w³aœci-
we, nie sposób bowiem w pe³ni unikn¹æ uznaniowoœci tego rodzaju decyzji s¹du (pro-
kuratora), zwa¿ywszy na obowi¹zki na³o¿one na ten organ, w tym powinnoœæ podsta-
wow¹, polegaj¹c¹ na wszechstronnym wyjaœnieniu okolicznoœci sprawy. To w³aœnie
organ prowadz¹cy postêpowanie mo¿e i powinien oceniæ walor nowoœci ujawnionych
okolicznoœci, ich rangê oraz celowoœæ przeprowadzenia ponownego przes³uchania.
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W art. 185a k.p.k. ustawodawca jednoznacznie okreœli³ zarówno zasady ochrony
œwiadka pokrzywdzonego przestêpstwami wymienionymi w tym przepisie, który
w chwili przes³uchania nie ukoñczy³ 15 lat – przed powtórn¹ wiktymizacj¹, jak i jej gra-
nice, uwzglêdniaj¹c przy tym obowi¹zek dotarcia do prawdy oraz koniecznoœæ zapew-
nienia podstawowych uprawnieñ do realizowania obrony przez oskar¿onego. Temu
ostatniemu stworzono mo¿liwoœæ skutecznego domagania siê ponownego przes³ucha-
nia pokrzywdzonego, o jakim mowa w powo³anym przepisie – i to bez dodatkowych wa-
runków – o ile nie mia³ obroñcy w czasie, gdy przeprowadzano pierwsze przes³uchanie
takiego pokrzywdzonego.

Istnieje potencjalna mo¿liwoœæ wykorzystania uprawnieñ wynikaj¹cych z treœci
art. 185a § 1 k.p.k. wy³¹cznie do powodowania u pokrzywdzonego dodatkowych dolegliwo-
œci na etapie postêpowania karnego, bowiem nie mo¿na wykluczyæ niew³aœciwego wy-
korzystania instytucji przewidzianej w przepisach prawa. Obowi¹zkiem s¹du przepro-
wadzaj¹cego ponowne przes³uchanie, o jakim mowa w art. 185a k.p.k., jest dopilnowa-
nie, aby czynnoœæ ta s³u¿y³a wy³¹cznie wype³nieniu funkcji, do jakich zosta³a stworzo-
na, i w ¿adnym stopniu nie zosta³a wykorzystana do sprawiania dolegliwoœci œwiadko-
wi (por. postanowienie SN z dnia 24 listopada 2010 r., I KZP 21/10, OSNKW2010,
z. 11, poz. 95).

W swoim orzecznictwie S¹d Najwy¿szy zaleca³, by do przes³uchania w trybie
art. 185a k.p.k. dochodzi³o ju¿ po przedstawieniu podejrzanemu zarzutu pope³nienia
przestêpstwa. W takich bowiem sytuacjach, w wiêkszoœci wypadków bêdzie mo¿na po-
przestaæ na jednorazowym przes³uchaniu ma³oletniego œwiadka, a prawo oskar¿onego
do obrony nie zostanie naruszone (por. wyrok SN z dnia 24 listopada 2009 r., III KK
176/99, LEX nr 553885).

Podkreœliæ nale¿y, ¿e po¿¹dany efekt w postaci unikniêcia wiktymizacji ma³olet-
nich œwiadków mo¿e byæ osi¹gniêty przede wszystkim poprzez zmiany organizacyjne
oraz propagowanie i odpowiednie szkolenia osób przeprowadzaj¹cych czynnoœci pro-
cesowe z udzia³em dzieci w zakresie metodologii ich przes³uchiwania.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci od wielu lat wspiera kampaniê „Dziecko – œwiadek
szczególnej troski”. Jej celem jest zwiêkszanie wra¿liwoœci przedstawicieli wymiaru
sprawiedliwoœci i organów œcigania na sytuacjê dziecka w postêpowaniu karnym. Pierw-
sza edycja kampanii, realizowana w 2004 r., mia³a na celu zwrócenie uwagi sêdziom
i prokuratorom na koniecznoœæ zagwarantowania dzieciom uczestnicz¹cym w postêpo-
waniu karnym szczególnej ochrony, druga, prowadzona w 2007 r., promowa³a ideê
tworzenia przyjaznych pokoi przes³uchañ dzieci, trzecia zaœ, realizowana w ubieg³ym
roku, mia³a przyczyniæ siê do rozwoju kompetencji w zakresie prowadzenia procedur
z udzia³em ma³oletnich œwiadków. Do realizacji tego celu s³u¿¹ szkolenia dla sêdziów,
prokuratorów, policjantów oraz bieg³ych s¹dowych, realizowane we wspó³pracy z Kra-
jow¹ Szko³¹ S¹downictwa i Prokuratury oraz samorz¹dami. Trzecia czêœæ kampanii
„Dziecko – œwiadek szczególnej troski”, chocia¿ ma na celu g³ównie edukacjê sêdziów
i prokuratorów, kontynuuje tak¿e za³o¿enia poprzednich edycji, np. w zakresie rozwi-
jania sieci „przyjaznych pokoi”.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci przyst¹pi³o do Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przes³u-
chania Dzieci, która zawi¹za³a siê w dniu 27 kwietnia 2007 r. w Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich. W zwi¹zku z jej pracami, Ministerstwo Sprawiedliwoœci popar³o inicja-
tywê, któr¹ jest certyfikowanie pomieszczeñ maj¹cych charakter pokoi s³u¿¹cych przy-
jaznemu przes³uchaniu dzieci.

Obecnie na terenie kraju istnieje ponad 200 pomieszczeñ s³u¿¹cych jako „przyjaz-
ne pokoje” przes³uchañ. Spoœród nich 57 znajduje siê na terenie s¹dów, 95 na terenie
komisariatów Policji, zaœ 48 na terenie innych jednostek, g³ównie organizacji poza-
rz¹dowych i samorz¹dowych.

Podmioty, w gestii których pozostaj¹ „przyjazne pokoje”, mog¹ zg³aszaæ siê do Mi-
nisterstwa lub Fundacji Dzieci Niczyje z wnioskami o poddanie ich procedurze certy-
fikacji, która polega na zbadaniu przez prawników i psychologów pracuj¹cych
z dzieæmi m.in. miejsca usytuowania pokoju, jego wyposa¿enia, sprawnoœci sprzêtu
nagrywaj¹cego i s³u¿¹cego do porozumiewania siê pomiêdzy pokojem przes³uchañ
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a pokojem technicznym. Lista certyfikowanych pokoi przes³uchañ znajduje siê na
stronie Ministerstwa Sprawiedliwoœci, stronie: www.dzieckoswiadek.fdn.pl oraz stro-
nie: www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Z inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje powo³ana zosta³a Rada Ekspertów ds. Ochro-
ny Dzieci-Ofiar Przestêpstw, której zadaniem by³o opracowanie Standardów przes³u-
chiwania ma³oletnich œwiadków w trybie art. 185a i 185b k.p.k. Cz³onkami Rady s¹
równie¿ przedstawiciele Ministra Sprawiedliwoœci.

Zgodnie z tymi standardami, rozes³anymi do s¹dów w paŸdzierniku 2010 r., przes³u-
chanie ma³oletnich œwiadków i ofiar przestêpstw powinno byæ prowadzone w sposób:

– zgodny z systemem prawnym oraz standardami europejskimi i miêdzynarodowymi,
umo¿liwiaj¹cy pozyskanie wartoœciowego materia³u dowodowego,

– odpowiadaj¹cy mo¿liwoœciom rozwojowym przes³uchiwanego dziecka, gwarantu-
j¹cy ochronê praw dziecka, z nastawieniem na unikanie jego wtórnej traumatyza-
cji, wynikaj¹cej z udzia³u w procedurach prawnych,

– przy pe³nym, w³aœciwym wykorzystaniu mo¿liwoœci lokalowych i technicznych
przyjaznego pokoju przes³uchañ dzieci,

– z dba³oœci¹ o wyeliminowanie okolicznoœci, które mog¹ skutkowaæ powtórnymi
przes³uchaniami dziecka.

Standardy zawieraj¹ informacje na temat przygotowania przes³uchania, miejsca
i terminu przes³uchania, osób przes³uchuj¹cych i uczestnicz¹cych w przes³uchaniu,
roli bieg³ego psychologa i etapów przes³uchania dziecka.

W roku 2008 dosz³o do 6026 przes³uchañ w trybie art. 185a i 185b k.p.k.
W roku 2009 dosz³o do 4769 przes³uchañ w trybie art. 185a k.p.k.
W 80 przypadkach dosz³o do ponownego przes³uchania dziecka z powodu wyjœcia

na jaw istotnych okolicznoœci, których wyjaœnienie wymaga ponownego przes³uchania
œwiadka.

W 44 przypadkach dosz³o do ponownego przes³uchania œwiadka na ¿¹danie oskar-
¿onego, który nie mia³ obroñcy w czasie pierwszego przes³uchania.

W roku 2009 w trybie art. 185b k.p.k. przes³uchano 746 œwiadków.
W 22 przypadkach dosz³o do ponownego przes³uchania z powodu istotnych okolicz-

noœci i w 5 przypadkach z powodu ¿¹dania oskar¿onego.
Zgodnie z cytowanymi wy¿ej standardami, przes³uchanie dziecka powinno siê od-

bywaæ przy udziale obroñcy podejrzanego (oskar¿onego), pozostaj¹cego w pokoju tech-
nicznym, a w przypadku braku obroñcy z wyboru, niezbêdne jest wyznaczenie przez
s¹d obroñcy z urzêdu. W tym przypadku zastosowanie powinien znaleŸæ przepis art. 79
§ 2 k.p.k., zgodnie z którym oskar¿ony musi mieæ obroñcê równie¿ wtedy, gdy s¹d uzna
to za niezbêdne ze wzglêdu na okolicznoœci utrudniaj¹ce obronê. Upowszechnienie te-
go zalecenia powinno skutkowaæ znacznym ograniczeniem koniecznoœci ponownego
przes³uchiwania dzieci, choæ trzeba pamiêtaæ, ¿e kwestia pojawienia siê istotnych oko-
licznoœci wymagaj¹cych ponownego przes³uchania dziecka wynika ze specyfiki postê-
powania przygotowawczego. W toku postêpowania ka¿dy nowy dowód w sprawie
powodowaæ mo¿e koniecznoœæ jego weryfikacji ponownym przeprowadzeniem dowodu,
w tym ponownym przes³uchaniem œwiadka.

Cykle szkoleñ prokuratorów i sêdziów, prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedli-
woœci, maj¹ miêdzy innymi na celu doskonalenie przez organy œcigania umiejêtnoœci
takiego przygotowania materia³u dowodowego, by s¹d móg³ wyczerpuj¹co i tylko jeden
raz przes³uchaæ ma³oletniego œwiadka równie¿ w obecnoœci obroñcy podejrzanego.

Do koncepcji obligatoryjnego nakazu przeprowadzania przes³uchañ ma³oletnich
œwiadków w „przyjaznych pokojach” odnieœæ nale¿y siê z ostro¿noœci¹. Jakiekolwiek
przes³uchanie dziecka w innym pomieszczeniu niemaj¹cym certyfikatu miejsca przy-
jaznego dla œwiadka mog³oby spotkaæ siê bowiem z zarzutem przeprowadzenia czynno-
œci procesowej w niew³aœciwych warunkach i koniecznoœci¹ powtórzenia przes³ucha-
nia, skutek takiego dzia³ania móg³by byæ zatem odwrotny od zamierzonego. Minister-
stwo Sprawiedliwoœci rekomenduje standardy, jakim winny podlegaæ miejsca przes³u-
chañ ma³oletnich œwiadków, nie obliguj¹c jednak podmiotów prowadz¹cych takie
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pokoje do spe³niania wypracowanych standardów, a s¹dy do obowi¹zkowego przes³u-
chiwania w nich œwiadków.

Niezale¿nie od powy¿szych dzia³añ, poprawa sytuacji procesowej osób pokrzywdzo-
nych przestêpstwem, jest równie¿ przedmiotem zainteresowania Prokuratora General-
nego, który zarz¹dzeniem Nr 44 z dnia 24 wrzeœnia 2010 r. powo³a³ Zespó³ Doradców
do spraw Ofiar Przestêpstw przy Prokuratorze Generalnym, którego jednym z zadañ
jest sta³a analiza obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych kszta³tuj¹cych sytuacjê ofiar
przestêpstw oraz przygotowywanie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie.

W ramach Zespo³u planowane jest opracowanie projektu wytycznych Prokuratora
Generalnego, dotycz¹cych zasad postêpowania z dzieckiem w toku postêpowania kar-
nego, nie wyklucza siê równie¿ wyst¹pienia do Ministra Sprawiedliwoœci o zainicjowa-
nie stosownego procesu legislacyjnego.

Niezale¿nie od powy¿szych zamierzeñ, w Prokuraturze Generalnej przygotowane
zosta³y projekty wytycznych Prokuratora Generalnego, dotycz¹ce zasad postêpowania
w zakresie przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie oraz dotycz¹ce postêpowania z pe³no-
letnimi ofiarami zgwa³ceñ i innych przestêpstw przeciwko wolnoœci seksualnej.

Reasumuj¹c, obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwoœci nie s¹ podejmowane dzia³a-
nia legislacyjne, zmierzaj¹ce do zmiany obecnych unormowañ zawartych w art. 185a
i 185b k.p.k., które z jednej strony ustanawiaj¹ zasadê jednokrotnego przes³uchania
ma³oletnich, z drugiej, maj¹c na uwadze cele postêpowania karnego, przewiduj¹ ogra-
niczone do niezbêdnego minimum wyj¹tki od tej zasady. Minister Sprawiedliwoœci do-
strzega jednak potrzebê dalszego szkolenia przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoœci
i organów œcigania, a tak¿e upowszechnienia metody przeprowadzania czynnoœci do-
wodowych z udzia³em ma³oletnich w spe³niaj¹cych najwy¿sze standardy „przyjaznych
pokojach”.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z wygaœniêciem porozumienia Ministerstwa Edukacji Narodo-

wej z TP SA w sprawie dostêpu do internetu za z³otówkê w ramach programu
„Internet w ka¿dej szkole” i wywo³anymi tym skutkami finansowymi dla
szkó³ zwracam siê z zapytaniem o mo¿liwoœæ zawarcia przez ministerstwo
kolejnego, opartego na podobnych zasadach, porozumienia.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.04.19

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora S³awomira Kowalskiego w sprawie

wygaœniêcia Porozumienia Ministerstwa Edukacji Narodowej z TP SA, dotycz¹cego do-
stêpu do Internetu za z³otówkê w ramach programu „Internet w ka¿dej szkole” uprzej-
mie informujê.

Porozumienie, o którym Pan Senator pisze w swoim oœwiadczeniu zosta³o zawarte
z inicjatywy podmiotu komercyjnego – TP SA w warunkach niedoboru ofert dostêpu do
Internetu od innych operatorów. Obecnie oferta we wspomnianym wy¿ej zakresie od
TP SA do Ministerstwa Edukacji Narodowej nie wp³ynê³a.

Rynek us³ug telekomunikacyjnych, w tym oferuj¹cych dostêp do Internetu dla
szkó³, jest bardzo bogaty z szerok¹ konkurencyjn¹ ofert¹. Nic nie stoi na przeszkodzie
aby operatorzy telekomunikacyjni, w tym TP SA, w ramach spo³ecznej odpowiedzialno-
œci biznesu, zwrócili siê do szkó³ z równie korzystnymi ofertami. Do tego porozumienie
z MEN nie jest konieczne. W aktualnych warunkach zawarcie porozumienia MEN z jed-
nym z operatorów telekomunikacyjnych mog³oby byæ potraktowane jako ingerencja
w konkurencyjny rynek.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami œrodowisk lekarskich dotycz¹cymi

zwolnienia z podatku VAT us³ug medycznych zwracam siê z zapytaniem
o zasadnoœæ pominiêcia w odnoœnych zapisach spó³ek lekarskich niema-
j¹cych statusu NZOZ.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, z obowi¹zku p³acenia 23% podat-
ku VAT zwolnieni s¹ lekarze oraz NZOZ. Ustawa nie wymienia jednak spó³ek
lekarskich bêd¹cych w przypadku VAT podatnikami i œwiadcz¹cych zwolnio-
ne z VAT us³ugi medyczne.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do przes³anego przy piœmie z dnia 24 marca 2011 r. znak: BPS/DSK-

-043-3465/11 oœwiadczenia senatora Pana S³awomira Kowalskiego, z³o¿onego na
72. posiedzeniu Senatu w dniu 17 marca 2011 r. w sprawie us³ug œwiadczonych przez
spó³ki lekarskie niemaj¹ce statusu zak³adów opieki zdrowotnej, uprzejmie wyjaœniam.

Ustaw¹ z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug
oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332) m.in. doprecyzowano brzmienie
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug, w tym w zakresie zwolnieñ
dla us³ug opieki medycznej.

Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 kwietnia 2011 r. treœci¹ art. 43 ust. 1 pkt 19 usta-
wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póŸn.
zm.), w brzmieniu nadanym ww. ustaw¹ nowelizuj¹c¹, zwolnieniu od podatku podlegaj¹
us³ugi w zakresie opieki medycznej, s³u¿¹ce profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przy-
wracaniu i poprawie zdrowia œwiadczone w ramach wykonywania zawodów:

a) lekarza i lekarza dentysty,
b) pielêgniarki i po³o¿nej,
c) medycznych, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia

1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z póŸn. zm.),
d) psychologa.
Jednoczeœnie, na podstawie art. 6 ww. ustawy nowelizuj¹cej ustawê o podatku od

towarów i us³ug, wprowadzono przepis przejœciowy, zgodnie z którym podatnicy bêd¹
mogli stosowaæ zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 w okresie od dnia
1 stycznia 2011 r. Do dnia 31 marca 2011 r.

Zwolnienie okreœlone w art. 43 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy o podatku od towarów
i us³ug odpowiada zakresowi zwolnienia wynikaj¹cego z przepisu art. 132 ust. 1 lit. c)
dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego sys-
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temu podatku od wartoœci dodanej (Dz.U. L 347, str. 1), zgodnie z którym pañstwa
cz³onkowskie zwalniaj¹ od podatku œwiadczenie opieki medycznej w ramach zawo-
dów medycznych i paramedycznych, okreœlonych przez zainteresowane pañstwo
cz³onkowskie.

Zgodnie z wyrokiem Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej C-141/00
w sprawie Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH, „zwolnienie przyznane w art.
13(A)(1)(c) szóstej dyrektywy (aktualnie art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/112/WE
Rady) nie zale¿y od formy prawnej podatnika œwiadcz¹cego us³ugi medyczne lub para-
medyczne, o których mowa w tym przepisie”.

W wyroku tym TSUE wyjaœni³ równie¿: „W dos³ownej interpretacji, przepis ten
(art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy) nie wymaga, by us³ugi medyczne by³y œwiadczone
przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby obj¹æ je zwolnieniem. Spe³nione mu-
sz¹ byæ tylko dwa warunki: musi to obejmowaæ us³ugi medyczne i musz¹ one byæ
œwiadczone przez osoby posiadaj¹ce konieczne kwalifikacje zawodowe” (pkt 27).

Oznacza to, ¿e zwolnienie okreœlone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy
o podatku od towarów i us³ug ma zastosowanie do us³ug opieki medycznej, œwiadczo-
nych w ramach wykonywania zawodów medycznych, niezale¿nie od formy
organizacyjno-prawnej podatnika œwiadcz¹cego tak¹ us³ugê.

W mojej opinii przewidziane w przepisach ustawy o podatku od towarów i us³ug
uregulowania powinny zatem rozwi¹zaæ ewentualne problemy interpretacyjne zwi¹za-
ne ze zwolnieniem us³ug opieki medycznej œwiadczonych przez spó³ki lekarskie niema-
j¹ce statusu zak³adów opieki zdrowotnej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z nadal obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem ministra spraw we-

wnêtrznych i administracji z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydat-
ków bezpoœrednio zwi¹zanych ze œwiadczeniem us³ugi przy³¹czenia do sieci
w celu zapewnienia korzystania z us³ugi szerokopasmowego dostêpu do in-
ternetu przez jednostki uprawnione (DzU nr 130, poz. 830) w terminie do
15 kwietnia 2011 r. jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ przesy³aæ do
wojewody zbiorcze wnioski o udzielenie dotacji (wzór wniosku stanowi za-
³¹cznik nr 3 do rozporz¹dzenia) przeznaczonej dla uprawnionych jednostek
na finansowanie wydatków bezpoœrednio zwi¹zanych ze œwiadczeniem
us³ugi przy³¹czenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z us³ugi szeroko-
pasmowego dostêpu do internetu.

Zgodnie z art. 81 ust. 5 pkt 1–6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (DzU nr 171, poz. 1800 z póŸniejszymi zmianami) jedno-
stkami uprawnionymi s¹: szko³y publiczne, szko³y niepubliczne o uprawnie-
niach szkó³ publicznych, w których realizowany jest obowi¹zek szkolny lub
obowi¹zek nauki, zak³ady kszta³cenia nauczycieli, publiczne centra kszta³ce-
nia ustawicznego, centra kszta³cenia praktycznego, m³odzie¿owe oœrodki
wychowawcze, m³odzie¿owe oœrodki socjoterapii, specjalne oœrodki szkolno-
-wychowawcze, specjalne oœrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-
-pedagogiczne, publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i publiczne bib-
lioteki pedagogiczne oraz publiczne biblioteki.

W powy¿szym zestawieniu jednostek uprawnionych do korzystania
z szerokopasmowego dostêpu do internetu zosta³y pominiête przedszkola,
pomimo ¿e w art. 2 ustawy o systemie oœwiaty s¹ wymienione jako jednostki
organizacyjne.

Czy w zwi¹zku z tym istnia³aby mo¿liwoœæ rozszerzenia wy¿ej wymienio-
nego zestawiania jednostek uprawnionych do korzystania z szerokopasmo-
wego dostêpu do internetu o przedszkola, w których coraz czêœciej uczy siê
podstaw informatyki?

Z powa¿aniem
S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 7 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 24 marca 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-3466/11) dotycz¹cego oœwiadczenia Senatora RP Pana S³awomira Kowalskiego z³o¿o-
nego podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2011 r. w sprawie rozsze-
rzenia zestawienia jednostek uprawnionych do korzystania z szerokopasmowego
dostêpu do Internetu o przedszkola, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie pragnê wskazaæ, i¿ rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpoœrednio zwi¹za-
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nych ze œwiadczeniem us³ugi przy³¹czenia do sieci w celu zapewnienia korzystania
z us³ugi szerokopasmowego dostêpu do Internetu przez jednostki uprawnione (Dz. U.
Nr 130, poz. 830) zosta³o wydane na podstawie art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z póŸn. zm.). Jednostki
uprawione do wystêpowania z wnioskiem o udzielenie dotacji na finansowanie wydat-
ków zwi¹zanych ze œwiadczeniem us³ugi przy³¹czenia do sieci w celu zapewnienia ko-
rzystania z szerokopasmowego dostêpu do Internetu zosta³y enumeratywnie
wymienione w art. 81 ust. 5 pkt 1–6 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Wskazaæ przy tym nale¿y, i¿ w³aœciwym w sprawach wynikaj¹cych z ustawy Prawo
telekomunikacyjne pozostaje Prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej.

Z uwagi na powy¿sze, a tak¿e maj¹c na uwadze fakt, i¿ zgodnie z art. 16 ust. 2 usta-
wy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (t.j.: Dz. U. z 2007 r.
Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.), minister w³aœciwy do spraw ³¹cznoœci sprawuje nadzór
nad Prezesem Urzêdu Komunikacji Elektronicznej, zasadnym wydaje siê, aby stano-
wisko w sprawie bêd¹cej przedmiotem wyst¹pienia Pana Senatora przedstawi³ Minis-
ter Infrastruktury.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Piotr Ko³odziejczyk
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Zgodnie z zapisami ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kieruj¹cych pojazdami,
w Polsce powstanie kilkanaœcie superautoszkó³ i tylko te placówki bêd¹ mog³y
prowadziæ szkolenia z teorii przez internet. Bêd¹ te¿ jedynymi na rynku, które
bêd¹ mog³y szkoliæ nowych instruktorów oraz przed³u¿aæ im uprawnienia.

Warto podkreœliæ, ¿e szko³a, która chce ubiegaæ siê o status superauto-
szko³y, musi kupiæ miêdzy innymi autobus i samochód ciê¿arowy, a tak¿e
szkoliæ kierowców we wszystkich kategoriach.

Niestety, szkó³, które sprostaj¹ tym warunkom, bêdzie niewiele, mo¿e kil-
kanaœcie w kraju. Istnieje zatem obawa, ¿e nowa regulacja boleœnie dotknie
w³aœcicieli ma³ych i œrednich szkó³, którzy prowadz¹ szkolenia w jednej lub
dwóch kategoriach. Przedstawiona przez nich oferta bêdzie znacznie mniej
atrakcyjna, chocia¿by dlatego, ¿e zabraknie w niej szkolenia przez internet.

Rodzi siê zatem obawa, ¿e zapisy tak sformu³owane zniszcz¹ dotychcza-
sowy system szkoleñ, a tym samym mog¹ byæ sprzeczne z zasad¹ pewnoœci
prawa.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o szczegó³owe
informacje w tym zakresie.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo nr BPS/DSK-043-3467/11 przekazuj¹ce tekst oœwiadcze-

nia senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie ustawy o kieruj¹cych pojazdami,
przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

W przed³o¿eniu rz¹dowym ustawy o kieruj¹cych pojazdami, druk sejmowy 2879,
od samego pocz¹tku by³ przewidziany podzia³ oœrodków szkolenia kierowców poprzez
wyodrêbnienie oœrodków posiadaj¹cych poœwiadczenie spe³niania dodatkowych wa-
runków (art. 31 przed³o¿enia rz¹dowego). Zgodnie z art. 26 ust. 2 przedmiotowego
przed³o¿enia szkolenia teoretyczne kandydatów na kierowców prowadzone w formie
nauczania na odleg³oœæ z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu by³y
przypisane oœrodkom posiadaj¹cym poœwiadczenie spe³niania dodatkowych warun-
ków. Podobnie w przepisach art. 35 ust. 1 i ust. 6 przed³o¿enia rz¹dowego szkolenia
wstêpne dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz coroczne warsztaty szkole-
niowe dla instruktorów przypisane by³y wy³¹cznie oœrodkom spe³niaj¹cym dodatkowe
wymagania. Rozwi¹zanie takie uznano za zasadne, gdy¿ tylko doœwiadczone oœrodki
szkolenia gwarantuj¹ rzetelne przeprowadzenie takiego szkolenia. Cytat z uzasadnienia
do projektu ustawy o kieruj¹cych pojazdami „Zmiana dotyczy wprowadzenia mo¿liwo-
œci uzyskania przez oœrodek szkolenia kierowców wydawanego przez starostê poœwiad-
czenia potwierdzaj¹cego spe³nianie dodatkowych wymagañ. Poœwiadczenie nie bêdzie
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obowi¹zkowe i dlatego w celu zachêcenia oœrodków do jego uzyskania proponuje siê,
aby jednostki posiadaj¹ce ten dokument mog³y prowadziæ kursy rozszerzone”.

Odnosz¹c siê do wymagañ jakie zgodnie z ustaw¹ o kieruj¹cych pojazdami zosta³y
okreœlone dla przedsiêbiorców prowadz¹cych oœrodki szkolenia, którzy bêd¹ ubiegaæ
siê o poœwiadczenie spe³niania dodatkowych wymagañ, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w przed³o-
¿eniu rz¹dowym projektu ustawy o kieruj¹cych pojazdami (druk sejmowy 2879) w art.
31 okreœlono jedynie, ¿e przedsiêbiorca bêdzie musia³ spe³niaæ odpowiednie warunki
lokalowe, posiadaæ odpowiednie pojazdy, czy zatrudniaæ odpowiedni¹ kadrê.

W toku prac podkomisji specjalnej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o kieru-
j¹cych pojazdami, w myœl zasady, ¿e zakres obowi¹zków nak³adanych musi byæ
szczegó³owo okreœlony w ustawie, wypracowane zosta³o przy udziale strony spo³e-
cznej, rozwi¹zanie szczegó³owo precyzuj¹ce jakie dodatkowe wymagania bêdzie mu-
sia³ spe³niaæ przedsiêbiorca prowadz¹cy oœrodek szkolenia kierowców. Wymagania
te zosta³y opracowane przy wspó³udziale Polskiej Federacji Stowarzyszeñ Szkó³ Kie-
rowców, Polskiej Izby Gospodarczej Oœrodków Szkolenia Kierowców, Ogólnopol-
skiej Izby Gospodarczej Oœrodków Szkolenia Kierowców, Stowarzyszenia
„Kierowca.pl”, Ligii Obrony Kraju. Polska Federacja Stowarzyszeñ Szkó³ Kierowców,
Polska Izba Gospodarcza Oœrodków Szkolenia Kierowców, Ogólnopolska Izba Go-
spodarcza Oœrodków Szkolenia Kierowców oraz Liga Obrony Kraju przygotowa³y
propozycjê brzmienia przedmiotowego przepisu, której kopiê przesy³am w za³¹cze-
niu. Przygotowana propozycja zosta³a przekazana pos³om na kolejnym posiedzeniu
podkomisji pracuj¹cej nad projektem ustawy o kieruj¹cych pojazdami i przejêta
przez pos³ów w toku prac podkomisji. Podczas posiedzenia odby³a siê dyskusja,
w której udzia³ wziêli przedstawiciele organizacji spo³ecznych, miêdzy innymi ww.,
jednak¿e wynik dyskusji nie wp³yn¹³ na ostateczne brzmienie projektowanych prze-
pisów.

W trakcie prac sejmowych nad projektem ustawy o kieruj¹cych pojazdami posta-
nowiono utrzymaæ zaproponowane w przed³o¿eniu rz¹dowym wprowadzenie szkolenia
teoretycznego kandydatów na kierowców prowadzonego w formie nauczania na odleg-
³oœæ z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu wy³¹cznie w oœrodkach
szkolenia posiadaj¹cych poœwiadczenie spe³niania dodatkowych warunków. Nale¿y
wskazaæ, ¿e obecnie szkolenie teoretyczne w wiêkszoœci ma³ych oœrodków szkolenia
odbywa siê na niezadowalaj¹cym poziomie. Dlatego te¿ przyjêto, ¿e szkolenie na odleg-
³oœæ przy u¿yciu Internetu (tzw. e-learning) mo¿e byæ powierzone wy³¹cznie doœwiad-
czonym i odpowiednio przygotowanym do tego oœrodkom, które poprzez odpowiedni¹
kadrê, infrastrukturê i akredytacjê kuratora oœwiaty gwarantuj¹ rzetelne przeprowa-
dzenie takiego szkolenia.

Nale¿y tak¿e wskazaæ, ¿e przedmiotowa ustawa nie jest sprzeczna z zasad¹ pewno-
œci prawa. Dotychczasowe przepisy nie pozwala³y na prowadzenie szkolenia teoretycz-
nego z wykorzystaniem innych metod ni¿ wyk³ad. Dlatego te¿ umo¿liwienie
prowadzenia szkolenia teoretycznego na odleg³oœæ przy u¿yciu Internetu tylko wybra-
nym oœrodkom szkolenia nie mo¿na traktowaæ jako odbierania praw nabytych. Odnoœ-
nie do przeniesienia szkolenia instruktorów nauki jazdy wy³¹cznie do podmiotów
spe³niaj¹cych podwy¿szone wymagania jakoœciowe w stosunku do wyposa¿enia oraz
kadry szkoleniowej, nale¿y wskazaæ, ¿e z punktu widzenia formalnego rozwi¹zanie to
zawiera ponad roczny okres vacatio legis, który pozwoli zainteresowanym podmiotom
na spe³nienie wymagañ im stawianych, a z punktu widzenia merytorycznego rozwi¹za-
nie to pozwoli mieæ bezpoœredni¹ kontrolê nad jakoœci¹ wiedzy i umiejêtnoœci przeka-
zywanych osobom, które bêd¹ odpowiedzialne za w³aœciwe przygotowanie przysz³ych
kierowców do bezpiecznego poruszania siê w ruchu drogowym. Dotychczas stosowa-
ne rozwi¹zanie prawne nie pozwala³o na sprawowanie jakiegokolwiek nadzoru w tym
zakresie.

Podsumowuj¹c pragnê wskazaæ, ¿e przyjête w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kieruj¹cych pojazdami rozwi¹zania prawne tworz¹ system uzyskiwania uprawnieñ
do kierowania pojazdami oraz doskonalenia umiejêtnoœci instruktorów i egzaminato-
rów maj¹cy zapewniæ, ¿e przyszli i obecni kierowcy s¹ w³aœciwe przygotowani do bez-
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piecznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym. W³aœciwy poziom
wiedzy i odpowiednie umiejêtnoœci kierowców, instruktorów i egzaminatorów powinny
przyczyniæ siê do poprawy bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

Za³¹cznik
Warszawa, dnia 21.07.2010 r.

Propozycja zapisu Art. 31 ust. 1
do projektu ustawy o kieruj¹cych pojazdami druk 2879
zg³oszona przez organizacje: PIGOSK, OIGOSK, PFSSK

W art. 31 ust. 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
„1. Przedsiêbiorca prowadz¹cy oœrodek szkolenia kierowców w zakresie co najmniej

kategorii A, B, C, D lub podmiot wykonuj¹cy przewozy tramwajem mo¿e wyst¹piæ, po
up³ywie 5 lat od dnia uzyskania wpisu do rejestru przedsiêbiorców prowadz¹cych
oœrodek szkolenia kierowców lub ewidencji, o której mowa w art. 30 ust. 1, o poœwiad-
czenie potwierdzaj¹ce spe³nianie dodatkowych wymagañ w zakresie:

1) posiadania:
a) odpowiednich warunków lokalowych w tym co najmniej:

• lokalu biurowego, który:
– umo¿liwia przyjmowanie interesantów,
– umo¿liwia przechowywanie dokumentacji zwi¹zanej ze szkoleniem,
– jest wyposa¿ony w sprzêt i urz¹dzenia biurowe,

• sali wyk³adowej, która:
– jest wyposa¿ona w sprzêt i urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce prowadzenie zajêæ,

• placu manewrowego, który:
– powinien byæ zabezpieczony przed dostêpem osób postronnych, w szcze-

gólnoœci ogrodzony,
– umo¿liwia wykonanie wszystkich zadañ wynikaj¹cych z programu szkole-

nia,
b) pojazdów szkoleniowych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy objêtych

poœwiadczeniem, w tym:
– co najmniej 1 pojazd danej kategorii stanowi w³asnoœæ (dopuszcza siê lea-

sing),
– wiek pojazdu w zakresie kat. prawa jazdy A, B nie starszy ni¿ 5 lat,
– wiek pojazdu w zakresie kat. prawa jazdy C nie starszy ni¿ 7 lat
– wiek pojazdu w zakresie kat. prawa jazdy D nie starszy ni¿ 10 lat,

c) pomocy i œrodków dydaktycznych niezbêdnych do prowadzenia szkoleñ w za-
kresie:

– uzyskiwania uprawnieñ do kierowania pojazdami min. w kat. A, B, C, D,
– uzyskiwania uprawnieñ instruktorów nauki jazdy,
– szkolenia osób ubiegaj¹cych siê o kartê rowerow¹;
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d) zatrudnienia wykwalifikowanego personelu w tym co najmniej:
– zatrudniaæ co najmniej 2 instruktorów w tym 1 z co najmniej 5-letnim do-

œwiadczeniem w szkoleniu w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C i jed-
nego posiadaj¹cego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie
prawa jazdy kategorii A, B, C lub B, C, D oraz

– zatrudnia osobê do spraw pedagogicznych posiadaj¹c¹, co najmniej wy-
kszta³cenie wy¿sze z uprawnieniami pedagogicznymi lub sam przedsiê-
biorca spe³nia te wymogi, oraz

– posiadania akredytacji kuratora oœwiaty, o której mowa w art. 68b ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póŸn. zm.)”

Z powa¿aniem – podpisy z³o¿yli:

Biuro Zarz¹du G³ównego
Ligi Obrony Kraju w Poznaniu
Jaros³aw Jarzyñski
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Podczas dy¿uru senatorskiego zapozna³em siê z raportem Eurostatu do-
tycz¹cym produkcji odpadów w Unii Europejskiej. Wed³ug danych przedsta-
wionych przez Eurostat, przeciêtny Polak produkuje rocznie 320 kg œmieci.
Jest to wynik znacznie ni¿szy ni¿ œrednia europejska, która wynosi 540 kg.

Tymczasem 23% œmieci wyprodukowanych przez kraje Unii Europejskiej
poddawanych jest recyklingowi, zaœ mniej ni¿ 20% jest kompostowane.
W Polsce tylko 13% œmieci jest poddawanych kompostowaniu lub recyklingo-
wi, podczas gdy w krajach takich jak Niemcy, Austria czy Holandia wskaŸnik
ten wynosi oko³o 60–70%.

Zwracam siê zatem z proœb¹ do Pana Ministra o przeanalizowanie powy¿-
szego zagadnienia i rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia w Polsce progra-
mów edukacyjnych promuj¹cych recykling i informowanie o programach, któ-
re ju¿ s¹ prowadzone.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 20 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 24 marca 2011 r. (znak: BPS/DSK-043-3468/11),
dotycz¹ce oœwiadczenia senatora Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, w sprawie mo¿li-
woœci wprowadzenia w Polsce programów edukacyjnych promuj¹cych recykling odpa-
dów, uprzejmie przekazujê poni¿sze informacje.

Ministerstwo Œrodowiska od lat podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu podnoszenie
œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa polskiego, w tym propaguj¹ce treœci zwi¹zane
z w³aœciw¹ gospodark¹ odpadami komunalnymi.

W Polityce Ekologicznej Pañstwa w latach 2009–2012 z perspektyw¹ do roku 2016,
jednym z kierunków dzia³añ jest „intensyfikacja edukacji ekologicznej promuj¹cej mi-
nimalizacjê powstawania odpadów np. opakowañ, toreb foliowych i ich preselekcja
w gospodarstwach domowych”.

Maj¹c na uwadze istniej¹c¹ sytuacjê w gospodarce odpadami, w „Krajowym planie
gospodarki odpadami 2010” (Kpgo 2010) jako jeden z kierunków dzia³añ wskazano in-
tensyfikacjê edukacji ekologicznej promuj¹cej w³aœciwe postêpowanie z odpadami oraz
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie. Ponadto
w dokumencie zawarte zosta³o zadanie dla Ministra Œrodowiska, dotycz¹ce przeprowa-
dzenia ogólnokrajowej kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e obowi¹zek prowadzenia dzia³alnoœci edukacyjnej zo-
sta³ na³o¿ony przepisami odrêbnymi m.in. na producentów opakowañ, wprowadza-
j¹cych sprzêt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory.

Wobec zapisów Kpgo 2010, w 2010 r. Ministerstwo Œrodowiska, zrealizowa³o kam-
paniê spo³eczn¹ pt. „Nie zaœmiecaj swojego sumienia”, maj¹c¹ na celu zapobieganie
powstawaniu odpadów i w³aœciwe z nimi postêpowanie. Kampania mia³a na celu
uœwiadamianie i informowanie spo³eczeñstwa, jak zmieniæ swoje zachowania na „przy-
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jazne œrodowisku” oraz jakie to mo¿e przynieœæ korzyœci ekologiczne, zdrowotne
i finansowe. W pierwszej kolejnoœci kampania mia³a na celu przekonaæ spo³eczeñstwo
do segregacji odpadów.

Przeprowadzona kampania okaza³a siê innowacyjnym oraz skutecznym sposobem
komunikacji administracji z obywatelami. Kampania by³a realizowana przez Minister-
stwo Œrodowiska, a wspó³finansowana ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w kwocie ok. 7.5 mln z³. Uzyskanie finansowania ze œrodków europej-
skich umo¿liwi³o zaplanowanie i realizacjê du¿ej, kompleksowej i innowacyjnej kam-
panii edukacyjnej nt. w³aœciwego postêpowania z odpadami.

Kampania zajê³a drugie miejsce w konkursie na najciekawsz¹ kampaniê spo³eczn¹
w zakresie ochrony œrodowiska organizowan¹ przez europejsk¹ sieæ ds. komunikacji
ochrony œrodowiska (Green Spider Network).

Trwaj¹ca ponad rok kampania „Nie zaœmiecaj swojego sumienia” sk³ada³a siê z na-
stêpuj¹cych komponentów:

– Weso³e œmieci i lekcja ministra w przedszkolu – konkursy dla dzieci,
– Reklama spo³eczna w radiu i telewizji,
– Dzia³ania ambientowe,
– Reklama w prasie,
– Kampania w Internecie,
– Konkurs dla dziennikarzy.
W nowym Krajowym planie gospodarki odpadami 2014, przyjêtym uchwa³¹ Nr 217

Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. Nr 101, poz. 1183), jednym z kierunków
dzia³añ jest prowadzenie edukacji ekologicznej promuj¹cej w³aœciwe postêpowanie z od-
padami. W dokumencie równie¿ zawarte zosta³o zadanie dla Ministra Œrodowiska: „Prze-
prowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat
postêpowania z odpadami w gospodarstwach domowych” jako kontynuacja kampanii
przeprowadzonej w 2010 r. Nowa kampania bêdzie kontynuowana w roku 2011 poprzez:

– Kampaniê informacyjn¹ w prasie regionalnej
G³ówny przekaz materia³ów drukowanych bêdzie nawi¹zywa³ do bloków kampanii, a je-

dnoczeœnie ma stanowiæ u¿yteczne dla odbiorców kampanii Ÿród³o informacji, gdzie w swo-
jej okolicy mog¹ np. oddaæ zu¿yte baterie, stary sprzêt AGD, czy przeterminowane leki.

– Kampaniê telewizyjn¹ (oparta na Idea placement)
Telewizja to medium kluczowe w kampanii informacyjnej, skierowanej do szerokie-

go odbiorcy. Promowanie tematów kampanii z wykorzystaniem niestandardowych
dzia³añ pozwoli na wiarygodne i skuteczne dotarcie do odbiorcy. G³ówne w¹tki kampa-
nii znajd¹ siê np. w audycjach o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w progra-
mach œniadaniowych, publicystycznych oraz w popularnych serialach.

– Konkurs dla gmin na akcjê edukacyjno-informacyjn¹ z zakresu gospodarki odpadami
Konkurs jest niestandardow¹ metod¹ dostarczenia informacji w sposób anga¿u-

j¹cy bezpoœrednio odbiorcê. Jest to równie¿ forma aktywizacji gmin, jako jednostek sa-
morz¹du odpowiedzialnych za gospodarkê odpadami do podejmowania dzia³añ
edukacyjnych. Przedmiotem konkursu bêd¹ akcje edukacyjne z zakresu gospodarki
odpadami przeprowadzone przez gminy, a skierowane do mieszkañców. Zak³ada siê, ¿e
motywacj¹ dla gmin do przeprowadzenia takiej akcji na swoim terenie bêd¹ atrakcyjne
i wartoœciowe nagrody np. zakup sprzêtu komunalnego lub sfinansowanie imprezy
masowej w porozumieniu z nagrodzonymi gminami.

Wspomniane kampanie dotycz¹ce w³aœciwego postêpowania z odpadami koncen-
truj¹ siê na segregacjê odpadów, w szczególnoœci w gospodarstwach domowych, jako
niezbêdn¹ aby odpady mog³y zostaæ poddane recyklingowi.

Wszelkie informacje dotycz¹ce kampanii edukacyjnych prowadzonych przez Mini-
sterstwo Œrodowiska s¹ dostêpnie na stronie internetowej pod adresem:
http://www.mos.gov.pl/kategoria/3230_kampanie/

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Romana Ludwiczuka

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Wraz z rozpoczêciem nowego roku Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzy-

ga³ konkursy na œwiadczenie opieki medycznej w Polsce. W zwi¹zku z tym
zwrócili siê do mnie radni powiatu dzier¿oniowskiego oraz radni miasta
Dzier¿oniowa zaniepokojeni decyzj¹ NFZ odnoœnie do rozstrzygniêcia kon-
kursu „Podstawowa opieka zdrowotna – œwiadczenia nocnej i œwi¹tecznej
opieki zdrowotnej”. Decyzja ta oznacza, ¿e dla mieszkañców miejskiej i wiej-
skiej gminy Dzier¿oniów, gmin Bielawa, Pieszyce i £agiewniki us³ugi POZ noc-
nej i œwi¹tecznej bêd¹ œwiadczone w przychodni miejskiej w Pieszycach.
W³adze powiatu dzier¿oniowskiego wyra¿aj¹ g³êboki sprzeciw wobec tej de-
cyzji. Swoje stanowisko w tej sprawie uzasadniaj¹ kilkoma argumentami.

Po pierwsze, mieszkañcy Dzier¿oniowa i Bielawy stanowi¹ najwiêkszy
procentowo udzia³ pacjentów obs³ugiwanych przez NFZ. Pozostawienie loka-
lizacji POZ w Dzier¿oniowie znacznie u³atwi³oby do niej dostêp mieszkañców
tych dwóch miast i okolic.

Po drugie, sieæ komunikacji zbiorowej w regionie funkcjonowa³a dotych-
czas tak, by mieszkañcy okolicznych miejscowoœci mieli ³atwy dojazd do
Dzier¿oniowa. Komunikacja zbiorowa w godzinach wieczornych i nocnych
oraz w œwiêta z okolicznych gmin do Pieszyc jest znacznie utrudniona.

Po trzecie, wy¿ej wymieniona decyzja stawia w niezrêcznej i trudnej sy-
tuacji zarówno pacjenta, jak i lekarza. Ten pierwszy musi zadecydowaæ, czy
jego przypadek kwalifikuje siê do skorzystania z us³ug medycznych w Szpi-
talu Powiatowym w Dzier¿oniowie, czy byæ mo¿e jego stan zdrowia jest na ty-
le dobry, ¿e mo¿e skorzystaæ z przychodni w Pieszycach. Z kolei lekarz
przyjmuj¹cy pacjenta w Szpitalu Powiatowym w Dzier¿oniowie musi podj¹æ
decyzjê, czy stan pacjenta jest na tyle powa¿ny, ¿e mo¿e go zatrzymaæ w pla-
cówce, czy byæ mo¿e kwalifikuje siê on do przyjêcia w przychodni w Pieszy-
cach.

Tym bardziej niezrozumia³a dla w³adz powiatu sta³a siê decyzja NFZ
o swoistym wydzieleniu z powiatu dzier¿oniowskiego gmin Niemcza i Pi³a-
wa Górna i przy³¹czeniu ich do powiatu z¹bkowickiego, co z kolei oznacza,
¿e nocna i œwi¹teczna podstawowa opieka zdrowotna œwiadczona jest
w Ziêbicach. Po³¹czenie komunikacji zbiorowej miêdzy tymi miejscowoœcia-
mi nie istnieje.

Zwracam siê zatem do Pani Minister z proœb¹ o ponowne przeanalizowa-
nie podjêtych decyzji. Wierzê, ¿e konsultacje z samorz¹dami pozwoli³yby na
wypracowanie wspólnego stanowiska, co w efekcie spowodowa³oby wzrost
jakoœci œwiadczonych us³ug zdrowotnych na terenie powiatu dzier¿oniow-
skiego i lepszy do nich dostêp.

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk
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OdpowiedŸ

Warszawa, 11.04.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Romana Ludwiczuka, Senatora RP, przekaza-

ne przy piœmie Wicemarsza³ka Senatu RP, z dnia 24 marca 2011 r., znak: BPS/DSK-
-043-3469/11, w sprawie nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej dla mieszkañców po-
wiatu dzier¿oniowskiego, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Wprowadzenie nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia
29 paŸdziernika 2010 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze œrodków publicznych oraz ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym i uprawnie-
niach przys³uguj¹cych cywilnym niewidomym ofiarom dzia³añ wojennych (Dz. U.
Nr 225, poz. 1465), która odnosi siê do przypadków nag³ego zachorowania lub nag³ego
pogorszenia stanu zdrowia œwiadczeniobiorcy, mia³o na celu zapewnienie lepszej do-
stêpnoœci oraz jakoœci przedmiotowych œwiadczeñ, poprzez to, ¿e Narodowy Fundusz
Zdrowia bêdzie mia³ mo¿liwoœæ wyboru najkorzystniejszej z ofert z³o¿onych w postêpo-
waniu konkursowym, co wp³ynie tak¿e na konkurencyjnoœæ wœród œwiadczeniodaw-
ców. Przyjête rozwi¹zania mia³y równie¿ na celu zast¹pienie dotychczasowego modelu
kontraktowania nocnej i œwi¹tecznej pomocy lekarskiej i pielêgniarskiej, której kilku-
letnie funkcjonowanie zosta³o zdiagnozowane jako dysfunkcjonalne z uwagi na prze-
rzucanie kosztów na wy¿sze poziomy systemu ochrony zdrowia – ratownictwo
medyczne, leczenie szpitalne tj. izby przyjêæ, szpitalne oddzia³y ratunkowe, powoduj¹c
tym samym ograniczenie dostêpnoœci do tych œwiadczeñ.

Odnosz¹c siê do kwestii dostêpnoœci do omawianych œwiadczeñ, uprzejmie wyjaœ-
niam, i¿ zgodnie z zapisami art. 107 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, ze zm.) przeprowadzanie postêpowañ o zawarcie umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz zawieranie umów nale¿y do zadañ dyrektora oddzia-
³u wojewódzkiego NFZ.

Zgodnie z warunkami zawierania i realizacji umów o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i œwi¹tecznej
opieki zdrowotnej, okreœlonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia za-
rz¹dzeniem nr 85/2010/DSOZ z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie okreœlenia warun-
ków zawierania i realizacji umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju
podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej,
zmienionym zarz¹dzeniem nr 10/2011/DSOZ z dnia 28 lutego 2011 r., Ÿród³em stano-
wi¹cym podstawê do okreœlenia wielkoœci populacji na danym obszarze zabezpieczenia
(od której zale¿y liczba zespo³ów – jeden lekarz i jedna pielêgniarka na ka¿de rozpoczête
50 tys. osób), s¹ aktualne w chwili og³oszenia postêpowania dane na temat ludnoœci
wed³ug G³ównego Urzêdu Statystycznego, tj. Rocznik Demograficzny. Natomiast
w przypadku obszarów mniejszych terytorialnie ni¿ gmina (np. dzielnica miasta), do-
puszcza siê dane pozyskane z w³aœciwych jednostek statystycznych dla danego obsza-
ru (urz¹d miasta).

Ponadto, Prezes NFZ w porozumieniu z dyrektorami oddzia³ów wojewódzkich Fun-
duszu podj¹³ decyzje maj¹ce na celu stworzenie warunków do uruchomienia dodatko-
wych punktów przyjmowania pacjentów w zale¿noœci od potrzeb i uwarunkowañ
lokalnych, co znalaz³o swoje odzwierciedlenie w zapisach zarz¹dzenia Prezesa NFZ
nr 10/2011/DSOZ z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie
okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i œwi¹tecznej opieki
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zdrowotnej. Dziêki realizacji przyjêtych ustaleñ, œwiadczeniodawcy mog¹, od 1 marca,
na mocy porozumienia z dyrektorem oddzia³u wojewódzkiego NFZ, przyjmowaæ pa-
cjentów w dodatkowych miejscach, co przyczyni siê niew¹tpliwie do zmniejszenia odleg-
³oœci od miejsca zamieszkania pacjenta do miejsca udzielania nocnej i œwi¹tecznej
opieki zdrowotnej.

W zwi¹zku z powy¿szym, uprzejmie informujê, i¿ mieszkañcy Bielawy, Dzier¿onio-
wa, Pi³awy Górnej, Niemczy oraz £agiewnik, w przypadku nag³ego zachorowania lub
nag³ego pogorszenia stanu zdrowia maj¹ mo¿liwoœæ korzystania ze œwiadczeñ nocnej
i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej u œwiadczeniodawcy – SPZOZ Przychodnia Miejska
w Pieszycach, ul. Kardyna³a B. Kominka 7, gdzie œwiadczenia udzielane s¹ przez dwa
zespo³y z³o¿one z lekarza i pielêgniarki, które w razie potrzeby udziel¹ pomocy nie tylko
w ambulatorium, ale tak¿e w domu chorego (odleg³oœæ pomiêdzy Pieszycami a Bielaw¹
wynosi 4,4 km, miêdzy Pieszycami a Dzier¿oniowem – 6,6 km, pomiêdzy Pieszycami
a Pi³aw¹ Górn¹ wynosi 16,3 km, miêdzy Pieszycami a Niemcz¹ – 20,2 km, pomiêdzy
Pieszycami a £agiewnikami – 20,5 km).

Nale¿y jednak przypomnieæ, i¿ obszary zabezpieczenia œwiadczeñ zosta³y przyjête
przez poszczególne oddzia³y wojewódzkie NFZ wy³¹cznie na potrzeby zawierania umów
ze œwiadczeniodawcami w zakresie nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej oraz okreœ-
lenia wysokoœci rycza³tu, natomiast ka¿dy ubezpieczony, bez wzglêdu na miejsce za-
mieszkania, bêdzie móg³ skorzystaæ z pomocy, tam gdzie bêdzie mia³ najbli¿ej, a nie jak
do tej pory, gdzie pacjent zobowi¹zany by³ do korzystania z placówki wskazanej przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jest zadeklarowany.

Jednoczeœnie, jak wynika z wyjaœnieñ Dolnoœl¹skiego Oddzia³u Wojewódzkiego Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, w ramach og³oszonego postêpowania konkursowego na
obszarze kontraktowania: powiat dzier¿oniowski bez gminy miejsko-wiejskiej Niemcza
i Miasta Pi³awa Górna, wp³ynê³y 2 oferty. W wyniku analizy z³o¿onej dokumentacji, wy-
ników przeprowadzonych kontroli oraz na podstawie rankingu Komisja Konkursowa
wybra³a jednego oferenta, zajmuj¹cego w rankingu pozycjê numer 1, a oferta NZOZ
Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Dzier¿oniowie zosta³a sklasyfikowana na pozycji nu-
mer 2 rankingu, z punktacj¹ ogóln¹ ni¿sz¹ o 22,596 pkt od oferty sklasyfikowanej na
pozycji numer 1. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ pozycja oferenta w rankingu jest wynikiem oceny
oferty oraz obliczeñ systemu, dokonywanego w oparciu o informacje zawarte w ofercie,
z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych kryteriów: ci¹g³oœci, kompleksowoœci, dostêpnoœci,
jakoœci udzielanych œwiadczeñ, kwalifikacji personelu, wyposa¿enia w sprzêt i apara-
turê medyczn¹ oraz na podstawie wewnêtrznej i zewnêtrznej oceny, która mo¿e byæ po-
twierdzona certyfikatem jakoœci, a tak¿e ceny i liczby oferowanych œwiadczeñ oraz
kalkulacji kosztów.

Maj¹c na uwadze przedstawione wyjaœnienia, nale¿y uznaæ, ¿e w wyniku porówna-
nia ofert, na podstawie kryteriów okreœlonych w art. 148 ustawy o œwiadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, wybrano ofertê zajmuj¹c¹
najwy¿sz¹ pozycjê w rankingu. Natomiast analiza dokumentacji postêpowania kon-
kursowego wykaza³a, i¿ postêpowanie Komisji Konkursowej, dotycz¹ce prowadzenia
postêpowania, by³o oparte na obowi¹zuj¹cych przepisach oraz procedurach i nie wy-
kazano naruszenia podstawowych zasad, tj. równego traktowania œwiadczeniodaw-
ców, niezmiennoœci warunków postêpowania.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Majkowskiego

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Kiedy dokonano ostatniej zmiany schematu organizacyjnego w Mini-

sterstwie Skarbu Pañstwa i jaki by³ cel tej zmiany?
2. Ile spó³ek Skarbu Pañstwa sprywatyzowano w latach 2008–2010 i ja-

kie z tego tytu³u by³y wp³ywy?
3. Ile spó³ek pozosta³o jeszcze do prywatyzacji?
4. Ilu urzêdników Ministerstwa Skarbu Pañstwa zasiada w radach nad-

zorczych spó³ek Skarbu Pañstwa (ile osób zasiada w jednej radzie, a ile
w dwóch)?

Krzysztof Majkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 4.04.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Krzysztofa Majkowskiego

podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2011 r., przekazanym przez Mar-
sza³ka Senatu RP w dniu 24 marca 2011 r. przy piœmie znak: BPS/DSK-043-3471/11,
poni¿ej przedstawiam odpowiedŸ na zadane pytania.

1. Kiedy dokonano ostatniej zmiany schematu organizacyjnego MSP i jaki by³
cel tej zmiany?

Schemat organizacyjny MSP stanowi za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra Skarbu
Pañstwa w sprawie podzia³u zadañ Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Pañstwa,
okreœlaj¹cy podleg³oœæ komórek organizacyjnych MSP poszczególnym Cz³onkom Kie-
rownictwa. Ostatnia zmiana schematu organizacyjnego mia³a miejsce w dniu 6 paŸ-
dziernika 2010 r. (Zarz¹dzenie Nr 40 Ministra Skarbu Pañstwa z dnia 6 paŸdziernika
2010 r. w sprawie podzia³u zadañ Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Pañstwa) i by³a
wynikiem wejœcia w ¿ycie z dniem 4 paŸdziernika 2010 r. Zarz¹dzenia Nr 71 Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 wrzeœnia 2010 r. w sprawie ustalenia statutu Ministerstwa
Skarbu Pañstwa.

Zmiana struktury organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Pañstwa by³a konsekwen-
cj¹ analizy dotychczasowej struktury organizacyjnej pod k¹tem usprawnienia prowa-
dzonych i przygotowywanych procesów prywatyzacyjnych w aspekcie realizacji „Planu
prywatyzacji na lata 2008–2011”. W celu u³atwienia przep³ywu informacji, jak i wyko-
rzystania wczeœniejszych doœwiadczeñ prywatyzacyjnych w przygotowywanych projek-
tach, skoncentrowano prowadzenie procesów prywatyzacyjnych w jednym departa-
mencie. Jednoczeœnie za niezbêdne uznano po³o¿enie nacisku na poszukiwanie i œciœ-
lejsz¹ wspó³pracê z potencjalnymi inwestorami. W efekcie powsta³ jeden Departament
Prywatyzacji, zajmuj¹cy siê ca³oœci¹ zagadnieñ prywatyzacyjnych prowadzonych poza
rynkiem regulowanym, oddzielnie od nadzoru w³aœcicielskiego. Ponadto utworzony zo-
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sta³ Departament Relacji Inwestorskich, którego zadaniem jest informowanie i pozys-
kiwanie potencjalnych inwestorów.

Za³o¿eniem nowej struktury organizacyjnej jest dalsze podnoszenie efektywnoœci
prowadzonego przez Ministra Skarbu Pañstwa nadzoru w³aœcicielskiego, przy uwzglêd-
nieniu dodatkowo specyfiki rynków kapita³owych oraz podmiotów o szczególnym zna-
czeniu dla Pañstwa. W zwi¹zku z tym zrezygnowano z tworzenia kilku Departamentów
Nadzoru W³aœcicielskiego i Prywatyzacji, na rzecz jednego Departamentu Nadzoru
W³aœcicielskiego oraz Departamentu Spó³ek Kluczowych i Departamentu Rynków Ka-
pita³owych. Dodatkowo utworzony zosta³ Departament Restrukturyzacji, do zadañ
którego nale¿y g³ównie wspieranie nadzorowanych przez Ministerstwo Skarbu Pañ-
stwa podmiotów w przygotowywaniu i realizacji projektów dotycz¹cych ich restruktu-
ryzacji naprawczej.

Ponadto po³¹czone zosta³y komórki organizacyjne, których zadania by³y ze sob¹
œciœle powi¹zane – dotychczasowe zadania Biura Komunikacji Spo³ecznej (z wy³¹cze-
niem relacji inwestorskich) przejê³o Biuro Ministra, natomiast w miejsce Departamen-
tu Prawnego i Departamentu Zastêpstwa Procesowego zosta³ utworzony jeden
Departament Prawny i Procesowy. Zlikwidowane zosta³o Biuro Informatyki, którego
zadania przejê³o Biuro Dyrektora Generalnego.

Zadania z zakresu kontroli i wspó³pracy z organami kontroli zewnêtrznej wykony-
wane dotychczas przez Departament Kontroli i Monitorowania Nale¿noœci Skarbu Pañ-
stwa zosta³y przejête przez Biuro Kontroli.

Podsumowuj¹c, nowa struktura organizacyjna mia³a na celu usprawnienie proce-
sów prywatyzacyjnych oraz dalsz¹ poprawê efektywnoœci nadzoru w³aœcicielskiego wy-
konywanego przez Ministra Skarbu Pañstwa, a tym samym zwiêkszenie
konkurencyjnoœci i efektywnoœci polskich przedsiêbiorstw.

2. Ile spó³ek Skarbu Pañstwa sprywatyzowano w latach 2008–2010 i jakie z te-
go tytu³u by³y wp³ywy?

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. zakoñczono realizacjê 867
projektów prywatyzacyjnych dla 638 spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa. Sukcesem
zakoñczono 462 projekty dla 439 spó³ek, w tym zawarto 349 umów prywatyzacyjnych
dla 336 spó³ek, a akcje/udzia³y Skarbu Pañstwa w 51 spó³kach wniesiono na podwy¿-
szenie kapita³u zak³adowego innych podmiotów. Dokonano równie¿ 62 komunalizacji
przekazuj¹c nieodp³atnie na rzecz jednostek samorz¹du terytorialnego akcje/udzia³y
Skarbu Pañstwa w 58 spó³kach (w 4 przypadkach mia³o miejsce dwukrotne przekaza-
nie akcji/udzia³ów Skarbu Pañstwa, nieobjêtych w okreœlonym terminie przez upraw-
nionych pracowników spó³ki na rzecz jednostki samorz¹du terytorialnego).

Pragnê równie¿ podkreœliæ, ¿e w latach 2008–2010 wprowadzono do obrotu na
gie³dzie papierów wartoœciowych akcje Skarbu Pañstwa w 7 spó³kach (Zak³ady Azoto-
we w Tarnowie-Moœcicach SA, ENEA SA, Lubelski Wêgiel Bogdanka SA, PGE Polska
Grupa Energetyczna SA, PZU SA, Tauron Polska Energia SA oraz Gie³da Papierów
Wartoœciowych w Warszawie SA). Pierwsze oferty publiczne spó³ek z udzia³em Skarbu
Pañstwa cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych i in-
dywidualnych. £¹czna wartoœæ debiutów gie³dowych spó³ek z udzia³em Skarbu Pañ-
stwa w danym okresie wynios³a ponad 22,3 mld z³.

W wyniku przeprowadzonych transakcji prywatyzacyjnych, w latach 2008–2010
uzyskano przychody z prywatyzacji i inne dochody dla Skarbu Pañstwa w wysokoœci
ponad 31 mld z³. Jednoczeœnie nale¿y zaznaczyæ, ¿e w przypadku 5 du¿ych projektów
prywatyzacyjnych, w których umowy prywatyzacyjne zawarto w 2010 r., nie uda³o siê
zrealizowaæ przychodów w 2010 r. ze wzglêdu na oczekiwanie na zgodê UOKiK. £¹czna
wartoœæ tych projektów wynosi³a ok. 7,77 mld z³.

3. Ile spó³ek pozosta³o jeszcze do prywatyzacji?
Obecnie w Ministerstwie Skarbu Pañstwa trwaj¹ procesy prywatyzacyjne w ponad

330 spó³kach, a ich zakoñczenie przewidywane jest w roku bie¿¹cym, a w przypadku
nieznalezienia inwestorów ewentualnie w latach nastêpnych. Projekty prywatyzacyjne
znajduj¹ siê na ró¿nych etapach zaawansowania procesu prywatyzacji, z czego ponad
150 procesów jest na etapie poszukiwania inwestora. W 16 przypadkach realizowany
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jest proces zwi¹zany z wniesieniem akcji/udzia³ów Skarbu Pañstwa na podwy¿szenie
kapita³u zak³adowego innych podmiotów, w 12 przypadkach przygotowywane jest nie-
odp³atne przekazanie akcji/udzia³ów Skarbu Pañstwa na rzecz jednostek samorz¹du
terytorialnego.

Prowadzone s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do prywatyzacji spó³ek kluczowych, z takich
sektorów jak: energetyczny, finansowy, chemiczny i turystyczny. Obecnie realizowane
s¹ przygotowania do debiutu gie³dowego Banku Gospodarki ¯ywnoœciowej SA, Ja-
strzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA oraz wspólnego upublicznienia spó³ek tworz¹cych Gru-
pê Polski Holding Nieruchomoœciowy SA (Dipservice SA, Towarzystwa Obrotu
Nieruchomoœciami Agro SA, Sk³adnicy Ksiêgarskiej Sp. z o.o., COBO Sp. z o.o., INTRA-
CO SA oraz „BUDEXPO” Sp. z o.o.) wraz ze strategi¹ docelowego pe³nego wyjœcia z jego
akcjonariatu. Ponadto Ministerstwo Skarbu Pañstwa planuje w porozumieniu z pozo-
sta³ymi akcjonariuszami ZE PAK SA wprowadzenie akcji spó³ki do publicznego obrotu
i sprzeda¿ akcji ZE PAK SA na rynku regulowanym.

W 2011 r. kontynuowana równie¿ bêdzie prywatyzacja spó³ek sektora chemicznego
(Zak³ady Chemiczne Police SA, Zak³ady Azotowe Pu³awy SA, Zak³ady Azotowe
w Tarnowie-Moœcicach SA, Zak³ady Azotowe Kêdzierzyn SA oraz Ciech SA) oraz prywa-
tyzacja 9 spó³ek z bran¿y uzdrowisk.

Ponadto, zgodnie z Wieloletnim Planem Finansów Pañstwa, od 2011 r. przewiduje
siê dalsz¹ prywatyzacjê PZU SA i PKO BP SA poprzez sprzeda¿ pakietów akcji do pozio-
mu pozwalaj¹cego na zachowanie w³adztwa korporacyjnego.

4. Ilu urzêdników Ministerstwa Skarbu Pañstwa zasiada w radach nadzor-
czych spó³ek Skarbu Pañstwa (ile osób zasiada w jednej radzie, a ile w dwóch)?

Obecnie w Ministerstwie Skarbu Pañstwa i Delegaturach terenowych Ministra
Skarbu Pañstwa pracuj¹ 504 osoby posiadaj¹ce uprawnienia do zasiadania w radach
nadzorczych, wynikaj¹ce ze zdania egzaminu dla kandydatów na cz³onków rad nadzor-
czych lub z faktu posiadania uprawnieñ zwalniaj¹cych z obowi¹zku jego zdawania (§ 5
pkt 2 i 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 wrzeœnia 2004 r. w sprawie szkoleñ
i egzaminów dla kandydatów na cz³onków rad nadzorczych spó³ek, w których Skarb
Pañstwa jest jedynym akcjonariuszem, ze zmianami).

Aktualnie funkcje w organach w³adz nadzoru podmiotów (rada nadzorcza, komisja
rewizyjna, pe³nomocnik wspólnika) pe³ni 418 pracowników Ministerstwa, z czego 190
w jednym podmiocie, a 228 – w dwóch.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Majkowskiego

skierowane do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paw³a Wojtunika

Szanowny Panie Ministrze!
Maj¹c na uwadze fakt, ¿e sprawy bezpieczeñstwa pañstwa s¹ najwa¿-

niejsze, w dniu 11 stycznia 2011 r. napisa³em do Pana Ministra pismo, w któ-
rym informowa³em o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa w firmie Energa
Elektrownie Ostro³êka SA.

Jakie¿ by³o moje zdziwienie, gdy po kilku tygodniach otrzyma³em pismo
z Prokuratury Okrêgowej w Ostro³êce, w którym pan prokurator So³dyna po-
informowa³ mnie o do³¹czeniu mojego pisma do akt sprawy prowadzonej
przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Ostro³êce od 2009 r.

Wobec powy¿szego pytam Pana Ministra, co powodowa³o podleg³ymi pa-
nu pracownikami, ¿e bez rozpoznania tej sprawy odes³ali j¹ do Prokuratury?

Na jakiej podstawie Pan Minister podj¹³ tê decyzjê bez konsultacji ze
mn¹, wiedz¹c, ¿e wskazujê na okolicznoœci, które mog¹ byæ zagro¿eniem dla
bezpieczeñstwa pañstwa?

Co wspólnego ma postêpowanie prowadzone od 2009 r. przez Prokuratu-
rê w Ostro³êce z zawiadomieniem z³o¿onym przeze mnie dnia 11 stycznia
2011 r.? Wed³ug mnie nic b¹dŸ niewiele.

Krzysztof Majkowski

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY SZEFA
CENTRALNEGO BIURA
ANTYKORUPCYJNEGO

Warszawa, 19 kwietnia 2011 r.

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo BPS/DSK-043-3472/11 z dnia 24 marca 2011 r., uprzej-

mie informujê Pana Marsza³ka, ¿e zawiadomienie Pana Senatora Krzysztofa Majkow-
skiego zosta³o przekazane zgodnie z w³aœciwoœci¹ miejscow¹ do Prokuratury
Okrêgowej w Ostro³êce, która w dniu 23 marca 2010 r. z zawiadomienia Pana Senatora
wszczê³a postêpowanie przygotowawcze w sprawie pope³nienia przestêpstwa niegospo-
darnoœci przez cz³onków Zarz¹du Energa Elektrownie Ostro³êka SA, sygn. akt Ds. 8/10.

W zwi¹zku z powy¿szym nie sposób zgodziæ siê z zarzutami Pana Senatora doty-
cz¹cymi braku reakcji Biura na jego zawiadomienie, poniewa¿ prowadzenie dwóch rów-
noleg³ych postêpowañ przygotowawczych w tym samym przedmiocie jest niecelowe
i sprzeczne z przepisami kodeksu postêpowania karnego.

Z powa¿aniem

Maciej Klepacz
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Misio³ka

skierowane do szefa s³u¿by cywilnej S³awomira Brodziñskiego

Wielce Szanowny Panie!
Art. 53 ustawy o s³u¿bie cywilnej wymienia kwalifikacje, jakie powinna

mieæ osoba ubiegaj¹ca siê o wy¿sze stanowisko w s³u¿bie cywilnej. Jednak-
¿e z analizy tego przepisu nie wynika jasno, co oznacza zapis, i¿ osoba taka
winna posiadaæ kompetencje kierownicze (art. 53 ust. 3 cytowanej ustawy).
Zatem rodzi siê pytanie: wed³ug jakich kryteriów odbywa siê ocena powy¿-
szego wymogu?

Z kolei w art. 53 ust. 4 i 5 przywo³anej ustawy jest mowa o posiadaniu
sta¿u pracy. Jednak¿e nale¿y pamiêtaæ, i¿ w dzisiejszych realiach doœwiad-
czenie zawodowe jest zdobywane nie tylko i wy³¹cznie w ramach sta¿u pra-
cy, ale tak¿e poprzez dzia³alnoœæ na podstawie umów cywilnoprawnych.
Przypadek taki bêdzie dotyczy³ w szczególnoœci osób wykonuj¹cych zawody
adwokata lub radcy prawnego w swych kancelariach, a prowadz¹cych ob-
s³ugê prawn¹ na podstawie umów, o których mowa powy¿ej; doœwiadczenie
zawodowe takich osób, przy uwzglêdnieniu specyfiki ich pracy, na pewno nie
jest mniejsze od doœwiadczenia osób wymienionych w art. 53 ust. 4 i 5 usta-
wy o s³u¿bie cywilnej.

Tym samym rodzi siê pytanie, czy na podstawie art. 59 pkt 1 przywo³anej
ustawy osoby wykonuj¹ce zawody, o których mowa w poprzednim akapicie,
równie¿ mog¹ siê ubiegaæ o stanowiska, o których mowa w art. 52 omawianej
ustawy?

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek

Stanowisko

Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2011 r. (BPS/DSK-043-3473/11), zgodnie

z art. 49 ust. 5 uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r.
Regulamin Senatu (M.P. Nr 39, poz. 542 ze zm.) w za³¹czeniu przekazujê na rêce Pana
Marsza³ka odpowiedŸ na oœwiadczenie Senatora Andrzeja Misio³ka z dnia 17 marca
2011 r.

Z powa¿aniem

S³awomir Brodziñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.

Pan
Andrzej Misio³ek
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora z dnia 17 marca 2011 r. uprzejmie

informujê, co nastêpuje.
Odnosz¹c siê do pojêcia kompetencji kierowniczych, których posiadanie warunku-

je zatrudnienie na wy¿szym stanowisku w s³u¿bie cywilnej oraz do sposobu ich oceny
nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o s³u¿bie
cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z póŸn. zm.) w toku naboru na wy¿sze stanowiska
w s³u¿bie cywilnej ocenie podlegaj¹ m.in. kompetencje kierownicze kandydatów.

W celu zdiagnozowania sposobów oceny kompetencji kierowniczych kandydatów
bior¹cych udzia³ w naborach na wy¿sze stanowiska w s³u¿bie cywilnej Szef S³u¿by
Cywilnej wyst¹pi³ do dyrektorów generalnych urzêdów z proœb¹ o przekazanie w ra-
mach corocznych sprawozdañ z realizacji zadañ wynikaj¹cych z ustawy o s³u¿bie cy-
wilnej informacji wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: oceniane kompetencje kierow-
nicze, podmiot przeprowadzaj¹cy ww. ocenê, przyjête metody i techniki oceny, sposób
ujmowania wyniku oceny, wskazanie etapu naboru, na których zostaje dokonana oce-
na kompetencji kierowniczych oraz jej wp³yw na kwalifikacjê kandydatów do kolejnych
etapów naboru.

Zebrane dane wskazuj¹, ¿e:
• kandydatom przystêpuj¹cym do naborów na wy¿sze stanowiska w s³u¿bie cywil-

nej, najczêœciej sprawdzano nastêpuj¹ce umiejêtnoœci i cechy osobowoœci: umie-
jêtnoœci z zakresu zarz¹dzania personelem (18%), umiejêtnoœci komunikacyjne
(12%), podejmowanie decyzji (11%), organizacja pracy (10%), myœlenie kreatywne
i strategiczne (9%), umiejêtnoœæ radzenia sobie ze stresem i d¹¿enie do osi¹gniêæ
(po 6%), umiejêtnoœæ planowania i odpowiedzialnoœæ (po 4%), zdolnoœci analitycz-
ne, umiejêtnoœæ rozwi¹zywania problemów, umiejêtnoœæ wspó³pracy, umiejêtnoœæ
prezentacji i wyst¹pieñ publicznych (po 3%), umiejêtnoœæ rozwi¹zywania konflik-
tów, asertywnoœæ, umiejêtnoœæ negocjacji i sumiennoœæ (po 2%);

• 58% przypadków oceny kompetencji kierowniczych dokona³y podmioty niebê-
d¹ce cz³onkami zespo³u ds. naboru (psycholog jako osoba fizyczna lub firma ze-
wnêtrzna). W 24 % przypadków ocena ta zosta³a dokonana przez zespó³ ds. nabo-
ru na podstawie opinii przedstawionej przez osobê spoza tego zespo³u posiada-
j¹c¹ odpowiednie kwalifikacje, zaœ w 18% oceny tej dokona³ samodzielnie zespó³
ds. naboru;

• w celu sprawdzenia umiejêtnoœci i cech osobowoœci po¿¹danych z punktu wi-
dzenia posiadania okreœlonych kompetencji kierowniczych najczêœciej wyko-
rzystano nastêpuj¹ce metody, techniki i narzêdzia badawcze: narzêdzia psy-
chologiczne (42%), rozmowy z kandydatami (18%), testy kompetencyjne (10%),
wywiady (8%), prezentacje (7%), Assessment Center i Metoda Thomas Interna-
tional (po 3%);

• prezentuj¹c sposób przedstawiania wyniku oceny kompetencji kierowniczych po-
s³ugiwano siê kolejno: wynikiem punktowym (34%), wynikiem opisowym (27%),
wynikiem opisowym oraz punktowym (27%) oraz u¿ywaj¹c stwierdzenia „posiada-
nie posiada” kompetencji kierowniczych (12%);

• oceny kompetencji kierowniczych kandydatów dokonywano najczêœciej podczas
dodatkowego etapu, tzw. oceny kompetencji lub testu psychologicznego (74%),
w ramach rozmowy kwalifikacyjnej (14%) oraz w trakcie dwóch etapów naboru –
zwykle podczas testu psychologicznego i rozmowy kwalifikacyjnej (14%);
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• ocena kompetencji kierowniczych mia³a w 54% charakter selekcyjny, tzn. kandy-
dat po otrzymaniu negatywnej oceny by³ wykluczony z udzia³u w kolejnych eta-
pach; natomiast w 46% dokonana ocena stanowi³a element sk³adowy wyniku koñ-
cowego naboru.

Analiza przekazanych informacji wskaza³a na ró¿norodnoœæ w zakresie sposobu
sprawdzania kompetencji kierowniczych kandydatów ubiegaj¹cych siê o wy¿sze sta-
nowiska w s³u¿bie cywilnej. W zwi¹zku z tym Szef S³u¿by Cywilnej powo³a³ Zespó³ za-
daniowy do spraw przegl¹du stosowanych metod oceny kompetencji kierowniczych
w trakcie naborów na wy¿sze stanowiska w s³u¿bie cywilnej oraz stworzenia wspólne-
go modelu oceny kompetencji kierowniczych kandydatów. Wyniki prac tego Zespo³u zo-
sta³y nastêpnie przekazane dyrektorom generalnym urzêdów jako organizatorom
naborów w celu ujednolicenia zasad dokonywania oceny kompetencji kierowniczych
kandydatów przystêpuj¹cych do prowadzonych naborów na wy¿sze stanowiska
w s³u¿bie cywilnej.

Jednoczeœnie dostrzegaj¹c trudnoœci, jakie mog¹ siê pojawiæ podczas przeprowa-
dzania naborów na wy¿sze stanowiska w s³u¿bie cywilnej, a w jego ramach przy ocenie
kompetencji kierowniczych kandydatów bior¹cych udzia³ w tych naborach, Szef S³u¿-
by Cywilnej wyda³ Rekomendacje dotycz¹ce przeprowadzania naboru na wy¿sze stano-
wiska w s³u¿bie cywilnej. W dokumencie tym podjêto m.in. próbê ukierunkowania
rozwi¹zañ s³u¿¹cych ocenie kompetencji kierowniczych jako nowego obligatoryjnego
elementu podlegaj¹cego ocenie w toku naboru, zwracaj¹c uwagê na potrzebê wdro¿e-
nia takich metod i technik, aby ocena kompetencji kierowniczych wyra¿a³a d¹¿enie do
maksymalnego zobiektywizowania i uproszczenia rezultatów.

Odnosz¹c siê do poruszonego przez Pana Senatora zagadnienia dotycz¹cego sta¿u
pracy wymaganego do zajmowania wy¿szych stanowisk w s³u¿bie cywilnej nale¿y
wskazaæ, ¿e zgodnie z art. 53 pkt 4 ustawy o s³u¿bie cywilnej o stanowisko dyrektora
generalnego urzêdu mo¿e ubiegaæ siê osoba posiadaj¹ca co najmniej szeœcioletni sta¿
pracy, w tym co najmniej trzyletni sta¿ pracy na stanowisku kierowniczym w jedno-
stkach sektora finansów publicznych. Natomiast w myœl przepisu art. 53 pkt 5
ww. ustawy o pozosta³e wy¿sze stanowiska w s³u¿bie cywilnej mo¿e ubiegaæ siê osoba
posiadaj¹ca co najmniej trzyletni sta¿ pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku
kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora fi-
nansów publicznych.

Przytoczone przepisy okreœlaj¹c wymagania w stosunku do osoby zajmuj¹cej wy¿-
sze stanowisko w s³u¿bie cywilnej nie pos³uguj¹ siê pojêciem: „doœwiadczenie zawodo-
we”, lecz wskazuj¹ na posiadanie odpowiedniego sta¿u pracy. Nale¿y uznaæ, i¿ sta¿
pracy to okres zatrudnienia, czyli pozostawania w stosunku pracy w rozumieniu prze-
pisów Kodeksu pracy. Zgodnie bowiem z art. 2 Kodeksu pracy pracownikiem jest oso-
ba zatrudniona na podstawie umowy o pracê, powo³ania, wyboru, mianowania lub
spó³dzielczej umowy o pracê. Cech¹ charakterystyczn¹ stosunku pracy jest to, ¿e pra-
cownik zobowi¹zuje siê œwiadczyæ na rzecz pracodawcy pracê w miejscu i czasie przez
niego okreœlonym i pod jego kierownictwem a pracodawca zobowi¹zuje siê do zap³aty
odpowiedniego wynagrodzenia. Podporz¹dkowanie pracownika w procesie pracy, czyli
wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy jest elementem charakterystycz-
nym stosunku pracy. Natomiast doœwiadczenie zawodowe mo¿e byæ efektem œwiadcze-
nia pracy na ró¿nych podstawach prawnych, np. umów cywilnoprawnych (w przy-
padku których podporz¹dkowanie pracownika w procesie pracy nie wystêpuje), a tak-
¿e maj¹cych na celu przysposobienie do zawodu (sta¿e, praktyki). Powoduje to, ¿e pojê-
cie sta¿u pracy oraz doœwiadczenia zawodowego nie s¹ to¿same, co nie pozwala na
zaliczenie doœwiadczenia zawodowego do sta¿u pracy, o którym mowa w art. 53 pkt 4
i 5 ustawy o s³u¿bie cywilnej.

Niew¹tpliwie osoby wykonuj¹ce zawód adwokata lub radcy prawnego na podsta-
wie umów cywilnoprawnych zdobywaj¹ doœwiadczenie zawodowe, które mo¿e byæ
przydatne do wykonywania zadañ na wy¿szych stanowiskach w s³u¿bie cywilnej.
Jednak¿e doœwiadczenie to nie mo¿e byæ traktowane jako sta¿ pracy, o którym mowa
w art. 53 pkt 4 i 5, a tym samym nie mo¿e prowadziæ do uznania spe³nienia warunku
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wskazanego w wymienionym przepisie przez osoby legitymuj¹ce siê takim doœwiad-
czeniem zawodowym.

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e w obecnym stanie prawnym zaliczenie okresu
umów cywilnoprawnych do sta¿u pracy, o którym mowa w art. 53 pkt 4 i 5 ustawy
o s³u¿bie cywilnej jest niemo¿liwe.

Z powa¿aniem

SZEF S£U¯BY CYWILNEJ
S³awomir Brodziñski
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Oœwiadczenie senatorów Andrzeja Misio³ka,
Paw³a Klimowicza, Leszka Piechoty

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall
oraz do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 26 czerw-

ca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU
nr 124, poz. 860 z póŸn. zm.) w zawodzie „technik prac biurowych” mo¿e
kszta³ciæ siê wy³¹cznie m³odzie¿ niewidoma i s³abowidz¹ca. Jednak w doku-
mencie „Podstawa programowa kszta³cenia w zawodzie technik prac biuro-
wych” (symbol cyfrowy 411 [01], obecnie 419 [01]), gdzie okreœlone zosta³y
wymagania psychofizyczne dla tego zawodu, miêdzy innymi wylicza siê: do-
bry wzrok i s³uch, spostrzegawczoœæ. Istnieje zatem oczywista sprzecznoœæ
pomiêdzy wymogami stawianymi kandydatom do kszta³cenia w tym zawo-
dzie w obu dokumentach.

Ponadto trudne do zrozumienia jest ograniczenie kszta³cenia w zawodzie
„technik prac biurowych” tylko do osób niewidomych i s³abowidz¹cych.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, prosimy uprzejmie o wyjaœnienia w obu
podnoszonych kwestiach.

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek
Leszek Piechota
Pawe³ Klimowicz

OdpowiedŸ
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 31 marca 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Misio³ka, z³o¿one wspólnie

z innymi senatorami podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2011 r., do-
tycz¹ce ograniczenia kszta³cenia w zawodzie technik prac biurowych tylko do osób nie-
widomych i s³abowidz¹cych, a tak¿e sprzecznoœci pomiêdzy wymogami psychofizycz-
nymi stawianymi kandydatom do kszta³cenia w tym zawodzie okreœlonymi w dwóch
dokumentach: rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego i podstawie programowej kszta³cenia w wymienio-
nym zawodzie, uprzejmie wyjaœniam.

Kszta³cenie zawodowe w systemie szkolnictwa zawodowego jest realizowane w za-
wodach ujêtych w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca
2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 83,
poz. 860, z póŸn. zm.). Zadania w zakresie ustalania wykazu zawodów w tej klasyfika-
cji, a tak¿e typów szkó³, w których mo¿e odbywaæ siê kszta³cenie w poszczególnych za-
wodach, form organizacyjnych i d³ugoœci okresów kszta³cenia, minister w³aœciwy do
spraw oœwiaty i wychowania wykonuje w uzgodnieniu z ministrami w³aœciwymi dla po-
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szczególnych zawodów – zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.). Jednym spoœród 213 zawodów ujêtych
w wymienionej klasyfikacji jest technik prac biurowych, dla którego minister do spraw
administracji publicznej jest ministrem w³aœciwym. Do roku szkolnego 2001/2002
kszta³cenie w tym zawodzie by³o prowadzone wy³¹cznie w powszechnie dostêpnych
2-letnich szko³ach policealnych.

W roku 2002, w przededniu Europejskiego Roku Osób Niepe³nosprawnych, wskutek
dzia³añ na szczeblu krajowym dotycz¹cych m.in. praw osób niepe³nosprawnych do równo-
œci w edukacji, w archiwalnym ju¿ rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.
U. Nr 63, poz. 571, z póŸn. zm.) zosta³a zamieszczona informacja, i¿ wy³¹cznie dla osób nie-
widomych i s³abowidz¹cych, zainteresowanych zawodem technik prac biurowych, istnieje
mo¿liwoœæ zak³adania i prowadzenia 4-letnich techników specjalnych. Nowa regulacja,
w po³¹czeniu z osi¹gniêciami postêpu technicznego w tyflo- informatyce, u³atwi³a osobom
z tego rodzaju niepe³nosprawnoœci¹ dostêp do czynnego uczestnictwa w œwiecie ludzi pracy.
Corocznie kilkunastu niewidomych i s³abowidz¹cych, po zdaniu egzaminu zewnêtrznego
z wynikiem pozytywnym, otrzymuje dyplom potwierdzaj¹cy kwalifikacje w tym zawodzie.
Ograniczenie kszta³cenia przysz³ych techników prac biurowych w technikum tylko do
osób z dysfunkcjami wzroku, przy równoczesnym szerokim dostêpie do kszta³cenia w tym
zawodzie w szkole policealnej, nie powinno byæ postrzegane jako nieuzasadnione uprzywile-
jowanie. W orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego utrwalone jest stanowisko dopusz-
czaj¹ce tzw. Dyskryminacjê pozytywn¹, polegaj¹c¹ na aktywnym preferowaniu pewnych
grup, gdy jest to konieczne dla doprowadzenia do faktycznej równoœci. W Karcie Praw Pod-
stawowych Unii Europejskiej w rozdziale „Równoœæ i Solidarnoœæ” zosta³o zapisane, ¿e Unia
ma szanowaæ prawa ludzi niepe³nosprawnych, gwarantowaæ im niezale¿noœæ oraz udzia³
w ¿yciu spo³ecznym. Wydaje siê wiêc, ¿e ograniczenie kszta³cenia techników prac biuro-
wych w technikum wy³¹cznie do osób niewidomych i s³abowidz¹cych stanowi formê inten-
sywnego wsparcia w wyrównywaniu szans tej grupy ludnoœci i nie powinno byæ
interpretowane jako dzia³anie zagra¿aj¹ce konstytucyjnej zasadzie równoœci wobec prawa.

Nadmieniæ tak¿e nale¿y, i¿ podstawa programowa kszta³cenia w zawodzie technik
prac biurowych, opublikowana jako za³¹cznik nr 9 do rozporz¹dzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kszta³cenia
w zawodach… (Dz. U. Nr 125, poz. 845), a tak¿e podstawy programowe kszta³cenia
w innych zawodach, okreœlone w drodze rozporz¹dzeñ przez ministra w³aœciwego do
spraw oœwiaty i wychowania po roku 2005, nie uwzglêdniaj¹ wymagañ psychofizycz-
nych, które powinien spe³niaæ kandydat na ucznia (s³uchacza). Tym samym, nie ma
miejsca podnoszony w oœwiadczeniu Pana Senatora Andrzeja Misio³ka problem sprzecz-
noœci w tym zakresie pomiêdzy dwoma wymienionymi wy¿ej, aktualnymi rozporz¹dze-
niami Ministra Edukacji Narodowej.

W konkluzji uprzejmie informujê, i¿ planowana od roku szkolnego 2012/2013 re-
forma systemu szkolnictwa zawodowego przewiduje wprowadzenie istotnych zmian
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, takich jak: podzia³ zawodów na kwa-
lifikacje, wykreœlenie z wykazu zawodów wchodz¹cych w zakres innych zawodów,
a tak¿e przypisanie ka¿demu zawodowi jednego typu szko³y, w którym bêdzie naucza-
ny. Wstêpne uzgodnienia w tym zakresie z ministrem w³aœciwym do spraw administra-
cji publicznej pozwalaj¹ prognozowaæ zakoñczenie kszta³cenia w zawodzie technik
prac biurowych w szko³ach policealnych, gdy¿ niezbêdny zakres wiadomoœci i umiejêt-
noœci w tym zawodzie w zasadzie zawiera siê w wymaganiach okreœlonych dla zawodu
technik administracji. Kszta³cenie w zawodzie technik prac biurowych pozostanie do-
stêpne wy³¹cznie w technikach specjalnych dla osób niewidomych i s³abowidz¹cych.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew W³odkowski
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 24 marca 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-3475/11) przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana An-
drzeja Misio³ka oraz grupy senatorów podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu
17 marca 2011 roku w sprawie kszta³cenia m³odzie¿y niewidomej i s³abowidz¹cej
w zawodzie technik prac biurowych, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie pragnê zauwa¿yæ, i¿ ograniczenie kszta³cenia w zawodzie technik prac
biurowych jedynie do osób niewidomych i s³abowidz¹cych wynika z przepisów rozpo-
rz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie klasy-
fikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860 z póŸn. zm.).

Z prowadzonych w latach ubieg³ych konsultacji z Polskim Zwi¹zkiem Niewidomych
wynika, ¿e kszta³cenie w zawodzie technika prac biurowych jest jedn¹ z niewielu mo¿li-
woœci zdobycia zawodu przez osoby niewidome lub s³abowidz¹ce.

Pragnê zatem dodaæ, i¿ MSWiA nie by³o inicjatorem zmian w zakresie kszta³cenia
m³odzie¿y niewidomej i s³abowidz¹cej w zawodzie technik prac biurowych.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 roku o dzia³ach administra-
cji rz¹dowej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.), minister kieruj¹cy
dzia³em administracji jest obowi¹zany do inicjowania i opracowywania polityki Rady
Ministrów w stosunku do dzia³u, którym kieruje, a tak¿e przedk³adania w tym zakresie
inicjatyw, projektów za³o¿eñ projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na po-
siedzenia Rady Ministrów – na zasadach i w trybie okreœlonych w regulaminie pracy
Rady Ministrów. W przypadku wspomnianego wy¿ej rozporz¹dzenia, ministrem w³a-
œciwym do ewentualnego podjêcia dzia³añ legislacyjnych jest Minister Edukacji Na-
rodowej.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Po wprowadzeniu ustawy przeciwpo¿arowej stra¿akom ochotnikom bio-

r¹cym udzia³ w dzia³aniu ratowniczym lub szkoleniu po¿arniczym przys³ugu-
je prawo otrzymania ekwiwalentu w kwocie ustalonej przez radê gminy.
Ustawa nie przewiduje jednak sytuacji, kiedy wspomniane powy¿ej prawo
do ekwiwalentu posiada radny rady gminy bêd¹cy cz³onkiem OSP.

W tym momencie dochodzi do pewnej niekorzystnej, dyskusyjnej zale¿-
noœci. Art. 28 ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej w obecnym brzmieniu da-
je mo¿liwoœæ wyp³acania niniejszego ekwiwalentu wszystkim osobom
bior¹cym udzia³ w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych. W trakcie obowi¹zy-
wania tej ustawy powsta³y jednak problematyczne sytuacje, które powodo-
wa³y ró¿ne interpretacje przepisów ustawy i wiele w¹tpliwoœci. W wypadku
radnego bêd¹cego cz³onkiem ochotniczej stra¿y po¿arnej nastêpuje sytuacja,
w której gmina wyp³aca mu ekwiwalent w wysokoœci uchwalonej przez niego
samego w g³osowaniu. W ustawie o samorz¹dzie gminnym nie istnieje zapis,
który jasno zabrania³by pobierania ekwiwalentu przez radnych bior¹cych
udzia³ w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych z uwagi na ich cz³onkostwo
w ochotniczej stra¿y po¿arnej, lecz mimo to wspomniana sytuacja, w niektó-
rych przypadkach, wywo³uje dyskusje.

Szanowny Panie Ministrze, czy dla klarownoœci litery prawa nie powinno
siê wprowadziæ do ustawy o samorz¹dzie gminnym zapisu dotycz¹cego ni-
niejszego problemu? Chodzi o zapis, który w sposób jasny okreœla³by mo¿li-
woœæ pobierania ekwiwalentu przez radnych bior¹cych udzia³ w dzia³aniach
ratowniczo-gaœniczych z uwagi na cz³onkostwo w ochotniczej stra¿y po¿arnej
i by prawo to nie powodowa³o zbêdnych w¹tpliwoœci.

Z powa¿aniem
Antoni Motyczka

OdpowiedŸ

Warszawa, 7 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 24 marca 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-3476/11), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana An-
toniego Motyczkê podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2011 roku
w sprawie pobierania ekwiwalentu przez radnych bior¹cych udzia³ w dzia³aniach
ratowniczo-gaœniczych, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpo-
¿arowej (t.j.: Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380 z póŸn. zm.), cz³onek ochotniczej
stra¿y po¿arnej, który uczestniczy³ w dzia³aniu ratowniczym lub szkoleniu po¿arniczym
organizowanym przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ lub gminê, otrzymuje ekwiwalent pie-
niê¿ny. Wysokoœæ ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwa³y.

Analiza normy prawnej zawartej w przytoczonym art. 28 ust. 1 ww. ustawy – w kon-
tekœcie zasad wyk³adni jêzykowej i celowoœciowej – pozwala na sformu³owanie wnios-

72. posiedzenie Senatu w dniu 17 marca 2011 r. 287



ku, ¿e wspomniany ekwiwalent nale¿y siê ka¿demu cz³onkowi ochotniczej stra¿y
po¿arnej, o ile uczestniczy³ w dzia³aniu ratowniczym lub szkoleniu po¿arniczym.

Przepisy ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej nie wprowadzaj¹ wy³¹czeñ odnoœnie
do kategorii cz³onków ochotniczej stra¿y po¿arnej, którzy s¹ uprawnieni do otrzymania
ekwiwalentu. Jedynym warunkiem jest uczestniczenie w dzia³aniu ratowniczym lub
szkoleniu po¿arniczym organizowanym przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ lub gminê.

W orzecznictwie s¹dów administracyjnych wskazuje siê, ¿e: „Ekwiwalent, o jakim
mowa w art. 28 ustawy, stanowi równowa¿nik, odpowiednik wk³adu wniesionego przez
cz³onka OSP, w postaci czasu, wysi³ku i zdrowia, w ochronê przeciwpo¿arow¹, czyli
w dzia³anie maj¹ce na celu ochronê ¿ycia, zdrowia, mienia innych osób lub ochronê
œrodowiska przed po¿arem, klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub innymi zagro¿eniami. (...) Ka¿dy cz³o-
nek ochotniczej stra¿y po¿arnej bior¹cy udzia³ w dzia³aniach ratowniczych lub szkole-
niu po¿arniczym winien otrzymaæ ekwiwalent za czas i trud zwi¹zany z dzia³aniami
ratowniczymi (...)”. (np.: wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego z dnia 3 grud-
nia 2009 roku, sygn. akt II SA/Op 380/09).

Nie ulega równie¿ w¹tpliwoœci, ¿e radni pe³ni¹ istotne spo³ecznie funkcje publiczne
w strukturach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego, realizuj¹c zada-
nia przypisane reprezentowanym przez nich wspólnotom samorz¹dowym. Mandat rad-
nego stanowi zatem – co do zasady – tytu³ do udzia³u w pracach organu kolegialnego
(na sesji i w komisjach), zaœ jego g³os o tyle ma znaczenie prawne dla osób trzecich, o ile
zostanie poparty przez wiêkszoœæ radnych uczestnicz¹cych w g³osowaniu. Uchwa³a, ja-
ko wyraz aktu woli organu stanowi¹cego jednostki samorz¹du terytorialnego jest wa-
runkowana podstaw¹ prawn¹, legitymuj¹c¹ ten¿e organ do podjêcia okreœlonych
dzia³añ.

Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e uchwa³a w sprawie ustalenia wysokoœci ekwiwalentu
pieniê¿nego dla cz³onków ochotniczych stra¿y po¿arnych stanowi jedynie jeden z przy-
k³adów rozstrzygniêæ dotycz¹cych radnych, którzy je podejmuj¹. W tym miejscu mo¿-
na równie¿ wskazaæ chocia¿by na uprawnienie rady gminy (a wiêc w konsekwencji
i samych radnych) do kszta³towania zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podró¿y
s³u¿bowych radnych [art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.)]. Nie sposób jednak
pomin¹æ, i¿ analogiczny mechanizm zastosowa³ ustawodawca tak¿e w odniesieniu do
innych grup osób pe³ni¹cych istotne funkcje publiczne, tj. np.: parlamentarzystów,
którzy de facto sami przes¹dzaj¹ o zakresie swych uprawnieñ do uposa¿enia poselskie-
go lub senatorskiego oraz diety parlamentarnej. Okreœlenie szczegó³owych zasad wy-
p³acania ww. œwiadczeñ oraz nale¿noœci pos³ów i senatorów delegowanych przez Sejm
i Senat poza granice kraju ustawodawca pozostawia wy³¹cznie w gestii Prezydium Sej-
mu i Prezydium Senatu [art. 25 oraz art. 42 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykony-
waniu mandatu pos³a i senatora (t.j.: Dz. U. z 2011 roku Nr 7, poz. 29)].

Maj¹c powy¿sze na uwadze uprzejmie informujê, ¿e w opinii Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, trudno znaleŸæ uzasadnienie dla w¹tpliwoœci odnoœnie
do mo¿liwoœci pobierania ekwiwalentu przez radnych bior¹cych udzia³ w dzia³aniach
ratowniczo-gaœniczych z uwagi na cz³onkostwo w ochotniczej stra¿y po¿arnej, jak rów-
nie¿ dla zmiany przepisów ustawy o samorz¹dzie gminnym w zakresie wskazanym
w wyst¹pieniu.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu

288 72. posiedzenie Senatu w dniu 17 marca 2011 r.



Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Przemys³ motoryzacyjny to druga co do wielkoœci obrotów bran¿a w Pol-

sce. Blisko 10% wartoœci polskiej produkcji przemys³owej i co szósta z³otówka
z polskiego eksportu pochodzi z motoryzacji.

Polski eksport w du¿ej mierze zale¿y od rozwoju œwiatowego przemys³u
motoryzacyjnego. Wed³ug Polskiego Zwi¹zku Przemys³u Motoryzacyjnego
ponad 90% naszej produkcji motoryzacyjnej przeznaczone jest na rynki ze-
wnêtrzne. W segmencie samochodów osobowych wspó³czynnik ten przekra-
cza 98%. Dziêki dzia³aniom rz¹dów europejskich, przede wszystkim dziêki
dop³atom unijnym do zakupu nowych samochodów, kryzys polskiej motory-
zacji nie by³ tak dotkliwy, jak w innych krajach. Niezale¿nie od odnotowane-
go w statystykach eksportu, co szósty nowy samochód osobowy kupiony
w 2010 r. w Polsce wyje¿d¿a³ za granicê. Dop³atom unijnym przypisuje siê
35% nowych rejestracji w Niemczech, czyli w kraju, który by³ g³ównym od-
biorc¹ polskiej produkcji. Naszym problemem jest wiêc ogromne uzale¿nie-
nie bran¿y od koniunktury w innych krajach, a tak¿e coraz mniejsza
dynamika nowych inwestycji w przemyœle motoryzacyjnym. Pragnê zwróciæ
uwagê, ¿e programy zachêt i dop³at dobiegaj¹ koñca. Zasadnym jest zatem
pytanie o dalsz¹ dynamikê polskiej produkcji i eksportu w przemyœle moto-
ryzacyjnym po zakoñczeniu programów dop³at. Wobec niewielkiej roli ryn-
ku wewnêtrznego mo¿e to oznaczaæ k³opoty w bran¿y kluczowej dla
polskiej gospodarki.

W celu zachowania pozycji polskiej motoryzacji na œwiecie i utrzyma-
nia jej udzia³u w zatrudnieniu polskich pracowników trzeba stworzyæ regu-
lacje systemowe, które umo¿liwi¹ w Polsce wiêksz¹ sprzeda¿ i w efekcie
przynios¹ stabilizacjê rynku nowych samochodów na poziomie odpowia-
daj¹cym aspiracjom polskich u¿ytkowników samochodów.

W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pana Ministra
z proœb¹ o zajêcie stanowiska w przedmiocie proponowanych rozwi¹zañ
strukturalnych gwarantuj¹cych rozwój polskiego przemys³u motoryzacyj-
nego.

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ

Warszawa, 20.04.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do otrzymanego przy piœmie z dnia 24 marca 2011 roku znak:

BPS/DSK-043-3477/11 oœwiadczenia Pana Senatora Rafa³a Muchackiego z³o¿onego
podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2011 r. z proœb¹ o zajêcie stano-
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wiska w przedmiocie proponowanych rozwi¹zañ strukturalnych gwarantuj¹cych roz-
wój polskiego przemys³u motoryzacyjnego, w za³¹czeniu przesy³am informacjê w tej
sprawie.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Gra¿yna Henclewska
Podsekretarz Stanu

Informacja dla Pana Senatora Rafa³a Muchackiego
ws. rozwoju polskiego przemys³u motoryzacyjnego

W latach 2000–2010, pomimo istotnego spadku sprzeda¿y nowych samochodów
na rynku krajowym, dynamicznie rozwija³a siê w Polsce produkcja samochodów oso-
bowych. Samochody osobowe produkowane by³y w Polsce przez cztery firmy: Fiat Auto
Poland, General Motors Manufacturing Poland (dawniej Opel Polska), Volkswagen Po-
znañ oraz Fabrykê Samochodów Osobowych (FSO). Produkty polskiego przemys³u mo-
toryzacyjnego sta³y siê specjalnoœci¹ polskiego eksportu. Niemal 98% produkowanych
w Polsce przez ww. firmy samochodów osobowych przeznaczone by³o na eksport. Do
najlepiej sprzedaj¹cych siê w Europie „polskich” samochodów nale¿a³y: Fiaty Panda
i 500, nowy model Opel Astra, nowy model Volkswagen Caddy.

Sprzeda¿ tylko 2% samochodów na rynku krajowym oznacza³a, ¿e niewielkie wzro-
sty lub spadki sprzeda¿y nowych samochodów w kraju nie maj¹ istotnego wp³ywu na
wielkoœci krajowej produkcji, która jest przede wszystkim uzale¿niona od koniunktury
panuj¹cej na rynkach europejskich, g³ównie Niemiec, W³och i Francji. Za³amanie
sprzeda¿y na tych rynkach odbija siê bardzo niekorzystnie na wielkoœci produkcji kra-
jowej. Ró¿nego rodzaju zachêty – jak np. dop³aty do z³omowania – wprowadzane na
tych rynkach stanowi³y w okresie kryzysu sprzyjaj¹c¹ okolicznoœæ do utrzymania,
a nawet zwiêkszenia produkcji w fabrykach samochodów osobowych w Polsce – co by³o
bardzo widoczne w latach 2009–2010. Wp³yw na taki stan rzeczy mia³a tak¿e struktura
produkowanych w Polsce samochodów – ma³e i œrednie, stosunkowo niedrogie, poszu-
kiwane przez zachodnioeuropejskich klientów. Dlatego te¿ w porównaniu z innymi
krajami Unii Europejskiej polski przemys³ motoryzacyjny zosta³ stosunkowo ma³o do-
tkniêty przez kryzys œwiatowy.

Na podstawie obserwacji krajowego rynku motoryzacyjnego mo¿na z du¿ym praw-
dopodobieñstwem przyj¹æ, ¿e wprowadzenie ew. regulacji pobudzaj¹cych krajowy po-
pyt na nowe samochody raczej spowoduje zwiêkszenie zakupów samochodów
importowanych, a nie istotne zwiêkszenie popytu na samochody produkowane w Pol-
sce. Utrzymuj¹ca siê od paru lat struktura polskiego rynku i parku samochodowego
nie wskazuje na rosn¹cy popyt na nowe, dobrze wyposa¿one samochody. Na krajowy
rynek nadal wprowadzanych jest ok. trzy razy wiêcej samochodów u¿ywanych, ni¿ sa-
mochodów nowych. Œrednia wieku samochodów w Polsce kszta³tuje siê w granicach
12–14 lat. St¹d te¿ nie nale¿y spodziewaæ siê, aby zmieni³y siê znacz¹co oferty Fiata,
General Motors i Volkswagena ukierunkowane na rynek krajowy.

Polska postrzegana jest przez œwiatowe koncerny samochodowe jako kraj, w któ-
rym produkowane s¹ najwy¿szej jakoœci samochody, a fabryki, w których s¹ one pro-
dukowane, uznawane s¹ za jedne z najlepszych na œwiecie. Podobnie, jako jedne
z najlepszych (je¿eli nie najlepsze), oceniane s¹ polskie zak³ady produkcyjne nale¿¹ce
m.in. do Volkswagena, Skanii, MAN’a oraz Brembo, Valeo i wielu innych renomowa-
nych producentów komponentów motoryzacyjnych.

Polska sta³a siê jednym z najwiêkszych producentów samochodów w regionie Eu-
ropy Œrodkowo-Wschodniej – spoœród 40 fabryk zajmuj¹cych siê monta¿em samocho-
dów i silników a¿ 16 znajduje siê w Polsce. W roku 2010 wyprodukowano w Polsce 800
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tys. samochodów osobowych (nieznaczny spadek o ok. 4% w stosunku do roku 2009)
oraz 88 tys. samochodów u¿ytkowych (istotny wzrost o 32% w stosunku do roku
2009). Polskê wyprzedzaj¹ jedynie Niemcy, Hiszpania, Francja, W. Brytania i Czechy.
Wg wstêpnych informacji pochodz¹cych bezpoœrednio od producentów, w roku 2011
wyprodukowane zostanie w Polsce ok. 900 tys. samochodów osobowych, tj. o ok. 12%
wiêcej ni¿ w roku 2010 i to pomimo zaprzestania produkcji w Fabryce Samochodów
Osobowych FSO w Warszawie.

Polska jest zdecydowanym liderem w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej
w produkcji samochodów dostawczych. Jest znacz¹cym w Europie producentem auto-
busów. MAN Bus, Solaris Bus & Coach, Volvo Polska, Scania Production S³upsk, Au-
tosan produkuj¹ autobusy miejskie, miêdzymiastowe i turystyczne. Od paru lat
produkcja utrzymuje siê na poziomie powy¿ej 4 tys. autobusów rocznie (4500 szt. w ro-
ku 2008 r., w 2009 ponad 4600, a w roku 2010 ok. 4200). Polsk¹ specjalnoœci¹ s¹ tak-
¿e silniki samochodowe, których w roku 2010 wyprodukowano w Polsce powy¿ej
1,5 mln sztuk. W roku ubieg³ym w zak³adach Fiat Powertrain Technologies urucho-
miono produkcjê nowego, nowoczesnego silnika benzynowego TWIN-AIR z docelow¹
produkcj¹ rzêdu 450 tys. szt. rocznie. Toyota Motor Industries Poland rozpoczê³a pro-
dukcjê nowego silnika wysokoprê¿nego o pojemnoœci 1,4 litra z docelow¹ produkcj¹ 70
tys. szt. rocznie.

Ministerstwo Gospodarki jest nadal zainteresowane tworzeniem nowych miejsc
pracy w przemyœle motoryzacyjnym, zwi¹zanych z realizacj¹ nowych projektów inwe-
stycyjnych, ale tak¿e stwarza sprzyjaj¹ce warunki do rozwoju inwestycji realizowa-
nych w Polsce w ubieg³ych latach. Z funkcjonuj¹cego obecnie systemu zachêt, z tytu³u
dzia³alnoœci w specjalnej strefie ekonomicznej, korzystaj¹ m.in. spó³ki Fiat-GM Power-
train (aktualnie w 100% nale¿¹ca do Fiata) oraz General Motors Manufacturing Poland
(dawniej Opel Polska). Szereg innych zagranicznych inwestorów po pierwszych uda-
nych inwestycjach rozwija³o nastêpne, jak np. MAN i Volkswagen, czy te¿ producenci
komponentów, jak np. Delphi, Faurecia, Valeo, Lear, TRW i Toyota. Jesteœmy otwarci
na podjêcie rozmów z nowymi inwestorami, zarówno zainteresowanymi inwestycjami
typu green field (zlokalizowanych np. w preferowanych przez przemys³ motoryzacyjny
wybranych Specjalnych Strefach Ekonomicznych), jak równie¿ realizacj¹ projektów ty-
pu joint venture.

Kwestie dalszego rozwoju polskiego przemys³u i rynku motoryzacyjnego sta³y siê
kluczowymi tematami dyskusji prowadzonej w ramach powo³anego przez Prezesa Ra-
dy Ministrów „Miêdzyresortowego Zespo³u do spraw Wzrostu Konkurencyjnoœci Prze-
mys³u Motoryzacyjnego”. Rozwi¹zania, nad którymi rozpocz¹³ prace Zespó³ wpisuj¹ siê
w zg³aszane przez bran¿ê motoryzacyjn¹ propozycje wsparcia wymiany parku samo-
chodowego m.in. poprzez wprowadzenie systemu zachêt do nabywania nowszych sa-
mochodów. Wprowadzenie w Polsce systemu maj¹cego na celu promowanie pojazdów
eko i energoefektywnych, zdecydowanie przyczyni³oby siê do stopniowego odnowienia
parku samochodowego, ograniczenia nap³ywu z zagranicy pojazdów niespe³niaj¹cych
wymagañ ekologicznych oraz przyspieszy³oby rozbudowê infrastruktury dla pojazdów
z alternatywnymi napêdami.

Przemys³ motoryzacyjny jest przemys³em globalnym. Polska musi produkowaæ na
rynki zagraniczne. Pragnie pozostaæ krajem, w którym produkowane s¹ nowoczesne
konstrukcje samochodów, wdra¿ane s¹ innowacyjne technologie, które w przysz³oœci
mog¹ daæ jakoœciowy impuls dla nowych, ekologicznych koncepcji rozwoju transportu
samochodowego. Przy du¿ym stopniu globalizacji polskiego przemys³u motoryzacyjne-
go, trzeba tak¿e braæ pod uwagê aktualnie liczne uwarunkowania zewnêtrzne, tak¿e
zwi¹zane ze œwiatowym kryzysem finansowym:

– zmniejszenie siê europejskiego rynku motoryzacyjnego,
– zawieszenie planowanych inwestycji i koniecznoœæ przeprowadzenia restruktury-

zacji zak³adów produkcyjnych,
– koniecznoœæ zmiany planów produkcyjnych, tak¿e przez koncerny maj¹ce zak³ady

produkcyjne w Polsce,
– koniecznoœæ wprowadzania nowych eko i energoefektywnych technologii,
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– zagro¿enie delokalizacj¹ produkcji (np. do Azji czy Ameryki £aciñskiej).
Bêd¹c jednym z kluczowych producentów samochodów w Europie Œrodkowo-

-Wschodniej oraz europejskim zag³êbiem produkcji komponentów motoryzacyjnych
i czêœci zamiennych dla wielu marek œwiatowych, Polska jest ¿ywotnie zainteresowana
wypracowaniem wspólnych rozwi¹zañ s³u¿¹cych stabilizacji sytuacji w tym sektorze.
Dlatego te¿ przedstawiciele Polski, praktycznie na wszystkich szczeblach, uczestnicz¹
czynnie w ró¿nego rodzaju forach i pracach instytucji miêdzynarodowych. Jako swoi-
st¹ formê uznania znaczenia Polski dla europejskiego sektora motoryzacyjnego, nale¿y
wymieniæ zaproszenie Polski do udzia³u w pracach Grupy Wysokiego Szczebla
CARS21, reaktywowanej przez Komisjê Europejsk¹ w paŸdzierniku ubieg³ego roku.

W œwietle wyzwañ przed jakimi stan¹³ przemys³ europejski w wyniku œwiatowego
kryzysu finansowego, przysz³e dzia³ania powinny iœæ w kierunku zagwarantowania
warunków dla jego stabilnej odbudowy i rozwoju w okresie post-kryzysowym. Otwiera-
nie motoryzacyjnego rynku Unii Europejskiej musi byæ powi¹zane z podobnym podej-
œciem naszych partnerów z krajów trzecich w zakresie redukcji ce³, regu³ pochodzenia,
zasady zwrotu ce³ oraz rygorystycznych standardów i wymagañ technicznych. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e wszystkie decyzje o charakterze regulacyjnym musz¹ przede wszystkim
mieæ na uwadze koniecznoœæ utrzymania rentownoœci tego przemys³u i tym samym
utrzymania istotnej liczby miejsc pracy w tym przemyœle.

MINISTER
z up. Gra¿yna Henclewska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Motoryzacja jest jednym z wiêkszych Ÿróde³ dochodów bud¿etu. Dziêki

produkcji samochodów, czêœci oraz paliw do bud¿etu trafia spory wolumen
podatkowy z tytu³u VAT oraz akcyzy.

Ze wzglêdu na dochody publiczne konieczne jest stworzenie sprzyja-
j¹cych warunków do inwestowania w obszarze motoryzacji, tak aby œwiato-
we koncerny wybiera³y Polskê, a nie inne kraje. W obecnych warunkach
motoryzacja jest w Polsce jednym z kluczowych sektorów dla utrzymania pol-
skich rodzin. W kwestii stymulacji popytu wp³ywaj¹cego znacz¹co na koniun-
kturê gospodarcz¹ inne kraje europejskie mog¹ stanowiæ dla nas Ÿród³o
nowych rozwi¹zañ – dobrych, bo ju¿ sprawdzonych, i to w warunkach global-
nego kryzysu. Przyk³adu nie trzeba szukaæ daleko – w Czechach motoryzacja
opar³a siê kryzysowi, a nawet odnotowano tam w ubieg³ym roku dwudziesto-
dwuprocentowy wzrost liczby wyprodukowanych samochodów. Tak znacz-
ny wzrost sprzeda¿y nast¹pi³ w tym kraju tu¿ po wprowadzeniu tak
zwanego podatku ekologicznego i pe³nego odpisu VAT na samochody firmo-
we. Tymczasem w Polsce ca³kowitego odpisu podatku VAT na samochody fir-
mowe mo¿na dokonaæ jedynie wówczas, gdy samochód taki jest
zarejestrowany jako ciê¿arowy. Takie ograniczenie dotyczy wiêc równie¿ sa-
mochodów, które s¹ narzêdziem pracy wielu ma³ych i œrednich przedsiêbior-
ców – filaru polskiej gospodarki. Wydaje siê, ¿e najrozs¹dniejszym
rozwi¹zaniem mo¿e byæ uznanie ka¿dego samochodu firmowego za narzê-
dzie pracy i, co za tym idzie, umo¿liwienie pe³nego odpisu podatku VAT.

Tak zwany podatek ekologiczny, jako rozwi¹zanie zastêpuj¹ce akcyzê,
którego wysokoœæ uzale¿niana by³aby od poziomu emisji szkodliwych sub-
stancji w spalinach, z oczywistych wzglêdów wymaga analizy. Nale¿y jed-
nak zauwa¿yæ, ¿e opodatkowanie wed³ug ni¿szych stawek pojazdów wyko-
rzystuj¹cych nowe technologie mog³oby stanowiæ narzêdzie pobudzenia po-
pytu, ochrony œrodowiska naturalnego i odm³odzenia parku samochodowego
w Polsce, a jednoczeœnie zapewniaæ wp³ywy do bud¿etu.

W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pana Ministra
z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci przeanalizowania przedmiotowych za-
gadnieñ.

Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ

Warszawa, 26 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka, znak BPS/DSK-043-3478/11 z dnia 24 mar-

ca 2011 r., przy którym zosta³o przes³ane oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora
Rafa³a Muchackiego w sprawie rozwa¿enia mo¿liwoœci odliczenia w pe³nej wysokoœci
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podatku VAT od ka¿dego samochodu firmowego oraz zast¹pienie podatku akcyzowego
podatkiem ekologicznym, uprzejmie informujê.

W zakresie podatku od towarów i us³ug
Zgodnie z systemowymi za³o¿eniami podatku od wartoœci dodanej, a w szczególno-

œci z zasad¹ neutralnoœci, podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczone-
go zawartego w nabywanych towarach i us³ugach, które s¹ zwi¹zane z czynnoœciami
opodatkowanymi w ramach prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej. Istniej¹ jednak to-
wary i us³ugi, których natura powoduje, ¿e mog¹ byæ one wykorzystywane zarówno
w dzia³alnoœci gospodarczej podatnika, jak równie¿ w ³atwy sposób mog¹ byæ przezna-
czone na cele niezwi¹zane z t¹ dzia³alnoœci¹, od której odliczenie podatku naliczonego,
co do zasady, nie przys³uguje. Oznacza to, ¿e zasada neutralnoœci, zgodnie z prawem
wspólnotowym, mo¿e podlegaæ ograniczeniom, je¿eli realizacja prawa do odliczenia po-
datku przy nabyciu niektórych towarów lub us³ug powodowa³aby brak opodatkowania
konsumpcji, co narusza³oby zasadê systemu podatku VAT opieraj¹c¹ siê na opodatko-
waniu konsumpcji.

Konstrukcja niektórych pojazdów samochodowych (np. samochodów osobowych
i im podobnych) powoduje, ¿e bardzo ³atwo mog¹ byæ one wykorzystywane zarówno do
dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej przez podatnika jak i na jego u¿ytek prywatny
niezwi¹zany z t¹ dzia³alnoœci¹. Bardzo czêsto nie jest przy tym mo¿liwe rozgraniczenie
w jakim stopniu te samochody s¹ wykorzystywane na potrzeby prowadzonej dzia³alno-
œci, a w jakim podlegaj¹ prywatnej konsumpcji. W sytuacji nawet, gdyby mo¿liwe by³o-
by okreœlenie stopnia wykorzystywania tych samochodów na cele niezwi¹zane
z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹, to procedura w tym zakresie by³aby zbyt skomplikowana
i kontrolowanie podatników w tym zakresie – przy uwzglêdnieniu zasady, i¿ kontrola
nie powinna byæ nadmiernie uci¹¿liwa – by³oby doœæ trudne. Problemy zwi¹zane
z ustaleniem w jakim stopniu samochód osobowy (lub jemu podobny) jest wykorzysty-
wany do celów prowadzonej przez podatnika dzia³alnoœci gospodarczej, a w jakim do
celów niezwi¹zanych z t¹ dzia³alnoœci¹ prowadzi³oby do ryzyka uchylania siê lub uni-
kania opodatkowania. Ponadto przyjêcie rozwi¹zania, uprawniaj¹cego podatnika do
odliczenia podatku w pe³nej wysokoœci od wszystkich nabywanych przez podatnika sa-
mochodów firmowych, poci¹ga³oby za sob¹ znaczne ujemne skutki dla bud¿etu,
w zwi¹zku z nieuzasadnionym wykorzystywaniem takiego uprawnienia.

Wprowadzenie zatem regulacji uprawniaj¹cej podatnika do odliczenia kwoty po-
datku od towarów i us³ug w pe³nej wysokoœci od ka¿dego nabywanego samochodu fir-
mowego, z powodów wy¿ej wskazanych nie znajduje uzasadnienia i przemawia za
ograniczonym prawem do odliczenia podatku od samochodów osobowych (i im podob-
nych). Niebezpieczeñstwo dopuszczenia do nieuprawnionego odliczenia podatku nali-
czonego dostrzeg³ równie¿ prawodawca wspólnotowy, który w myœl art. 176 dyrektywy
Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci
dodanej (2006/112/WE, z póŸn. zm.), zezwala na ograniczenia w prawie do odliczenia
wydatków, które nie s¹ œciœle zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Przyjête w Polsce
regulacje dotycz¹ce rozliczania podatku VAT w ograniczonej wysokoœci w odniesieniu
do niektórych pojazdów samochodowych nie s¹ wyj¹tkowe na tle innych pañstw cz³on-
kowskich UE, gdy¿ oprócz Polski tego rodzaju ograniczenia stosuj¹ równie¿ niektóre
inne pañstwa cz³onkowskie (np. Wielka Brytania, Szwecja). Przywo³ane w oœwiadcze-
niu Czechy stosuj¹ równie¿ regulacje, zgodnie z którymi w przypadku wykorzystywa-
nia pojazdów firmowych na cele niezwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ podatnik
uprawniony jest do dokonania odliczenia podatku na zasadzie proporcji w takim stop-
niu, w jakim wykorzystuje te pojazdy do prowadzenia tej dzia³alnoœci.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, uprzejmie informujê, i¿ nie przewiduje siê obecnie
wprowadzenia pe³nego odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich firmowych po-
jazdów samochodowych.

W zakresie podatku ekologicznego
Odnoœnie do propozycji zast¹pienia podatku akcyzowego od samochodów osobo-

wych podatkiem ekologicznym, którego wysokoœæ uzale¿niana by³aby od poziomu emi-
sji szkodliwych substancji w spalinach uprzejmie informujê, i¿ prowadzone by³y prace
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w zakresie analiz za³o¿eñ do ewentualnych zmian systemu opodatkowania samocho-
dów. Rz¹d nie podj¹³ jednak decyzji o zast¹pieniu podatku akcyzowego nowym roz-
wi¹zaniem, w zwi¹zku z czym nie s¹ prowadzone prace zwi¹zane ze zmian¹ systemu
opodatkowania samochodów osobowych. Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, i¿ wprowa-
dzenie nowych rozwi¹zañ w zakresie opodatkowania mo¿e nie zagwarantowaæ obec-
nych wp³ywów z tytu³u podatku akcyzowego od samochodów osobowych, co
w kontekœcie trudnej sytuacji bud¿etu jest nie do zaakceptowania, a ponadto mo¿e na-
raziæ podatników na dodatkowe obci¹¿enie.

Maj¹c na uwadze powy¿sze nie sposób odnieœæ siê do kwestii dotycz¹cych szczegó-
³owych rozwi¹zañ w kontekœcie wprowadzenia podatku ekologicznego z uwagi na to, i¿
obecnie nie s¹ prowadzone prace w powy¿szym zakresie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Dominik
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowni Panowie!
Skierowa³em do Pana Ministra Kwiatkowskiego i Pana Prokuratora Ge-

neralnego wiele pism i oœwiadczeñ w sprawie pani Ireny P., dewelopera, oso-
by nienale¿ycie realizuj¹cej zobowi¹zania dotycz¹ce budowy domów na
rzecz szeregu pokrzywdzonych osób. Toczy siê kilka postêpowañ badaj¹cych
kwestie doprowadzenia kontrahentów do niekorzystnego rozporz¹dzenia
mieniem i fa³szowania dokumentów urzêdowych.

Zwraca³em siê ju¿ w sprawie pañstwa Barbary i Wies³awa M., ale spra-
wa skoñczy³a siê negatywnie i bez nale¿ytej, w mojej ocenie, starannoœci
i rozpatrzenia. Obecnie tocz¹ siê co najmniej dwie takie same sprawy prze-
ciwko Irenie P.:

— Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga-Po³udnie, pokrzywdzeni:
F. O. i E. K.

— Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga-Po³udnie, pokrzywdzeni: Ag-
nieszka i Marek R.

Wydaje siê, ¿e w œwietle tych faktów uporczywe decyzje prokuratury,
niedostrzegaj¹cej przes³anek do postawienia Irenie P. zarzutów pope³nienia
oszustwa na szkodê Barbary i Wies³awa M., nie bêd¹ uzasadnione. Widz¹c
szansê na zakoñczenie absurdalnego, tocz¹cego siê od lat procederu upra-
wianego przez p. Irenê P., zwracam siê do Pana Prokuratora Generalnego
z proœb¹ o spowodowanie objêcia wskazanych postêpowañ nadzorem s³u¿-
bowym (specjalnym) przez prokuratora okrêgowego Warszawa-Praga, a tak-
¿e o to, aby w toku nadzoru nast¹pi³o ponowne zbadanie sprawy pokrzyw-
dzonych Barbary i Wies³awa M.

Do Pana Ministra zwracam siê z wnioskiem o przygotowanie audytu w to-
cz¹cych siê sprawach, tak aby doprowadziæ do koniecznej inicjatywy usta-
wodawczej uniemo¿liwiaj¹cej takie oszustwa, jakich dopuœci³a siê pani Irena P.

Nawi¹zuj¹c do moich wczeœniejszych próœb, proszê Pana Prokuratora
o spotkanie w tej bulwersuj¹cej sprawie.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 6.04.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 10 marca 2011 r. Nr BPS/DSK-

-043-3429/11 oœwiadczenie Pana Senatora W³adys³awa Ortyla, z³o¿one podczas
71. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 marca 2011 r. oraz na jego oœwiadczenie przekaza-
ne przy piœmie z dnia 30 marca 2011 r. Nr BPS/DSK-043-3481/11, z³o¿one podczas
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72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2011 r., uprzejmie przedstawiam co na-
stêpuje.

Sprawa Prokuratora Rejonowego Warszawa-Praga-Po³udnie, której dotycz¹ oba
przekazane oœwiadczenia Pana Senatora by³a ju¿ w przesz³oœci dwukrotnie przedmio-
tem oœwiadczeñ z³o¿onych przez niego podczas 50. i 58. posiedzenia Senatu RP, na
które Prokurator Generalny udzieli³ odpowiedzi pismami z dnia 16 kwietnia 2010 r.
oraz z dnia 20 sierpnia 2011 r.

Wymienione postêpowanie prowadzone by³o w sprawie doprowadzenia do nieko-
rzystnego rozporz¹dzenia mieniem o wartoœci 650.000 z³ Wies³awa i Barbary M.
w okresie od stycznia 2008 r. do dnia 1 maja 2009 r. poprzez wprowadzenie ich w b³¹d
co do zamiaru realizacji inwestycji budowlanej w Warszawie przez Irenê P., to jest
o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i zakoñczone zosta³o postanowieniem
z dnia 3 listopada 2009 r. o umorzeniu œledztwa na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. –
wobec braku znamion czynu zabronionego. Decyzjê tê utrzyma³ w mocy S¹d Okrêgowy
Warszawa-Praga w Warszawie po rozpoznaniu za¿alenia pe³nomocnika pokrzywdzo-
nych. S¹d podzieli³ bowiem stanowisko zajête przez prokuratora, ¿e zachowanie Ireny
P. nie wyczerpa³o znamion przestêpstwa oszustwa, ale stanowi³o niew³aœciwe wykona-
nie umowy, wobec czego pokrzywdzeni winni dochodziæ swoich roszczeñ nie w postê-
powaniu karnym, lecz cywilnym.

W zwi¹zku z oœwiadczeniami sk³adanymi w tej sprawie przez Pana Senatora oraz
podnoszonymi przez niego w¹tpliwoœciami co do zasadnoœci decyzji umarzaj¹cej œledz-
two, akta postêpowania by³y dwukrotnie badane przez Prokuratora Apelacyjnego
w Warszawie, który nie znalaz³ podstaw do podjêcia na nowo prawomocnie umorzone-
go œledztwa.

Oprócz wymienionych oœwiadczeñ Pan Senator podj¹³ w tej sprawie interwencjê
kierowan¹ do Prokuratora Generalnego, wskazuj¹c na potrzebê kontynuowania
umorzonego postêpowania. W odpowiedzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. Pana Senatora
poinformowano, ¿e w zwi¹zku z wprowadzonym ustaw¹ z dnia 9 paŸdziernika 2009 r.
o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178,
poz. 1375 z póŸn. zm.) rozdzia³em funkcji Ministra Sprawiedliwoœci i Prokuratora
Generalnego prokuratura przesta³a byæ podmiotem, o którym mowa w art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (j.t. w Dz. U.
z 2003 r. Nr 221, poz. 2199), wobec czego brak jest podstaw do interweniowania
przez parlamentarzystów w indywidualnych sprawach nale¿¹cych do kompetencji
prokuratury.

Nie przyjmuj¹c tego wyjaœnienia Pan Senator skierowa³ kolejne pismo w tej sprawie
z dnia 29 paŸdziernika 2010 r. ponawiaj¹ce interwencjê i odwo³uj¹ce siê do przepisów
ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (j.t. w Dz. U.
z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 z póŸn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostê-
pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póŸn. zm.). Wymienione pismo
jest to¿same w treœci z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora w dniu 3 marca
2011 r. podczas 71. posiedzenia Senatu RP.

Odnosz¹c siê do podniesionej przez Pana Senatora argumentacji nale¿y stwierdziæ,
¿e nie wydaje siê ona s³uszna.

W szczególnoœci budzi w¹tpliwoœci pogl¹d, ¿e podstaw¹ do interwencji w indywi-
dualnej sprawie mo¿e byæ art. 16 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i sena-
tora. Przepis ten istotnie stanowi, ¿e pos³owie i senatorowie maj¹ prawo uzyskiwaæ od
cz³onków Rady Ministrów oraz przedstawicieli w³aœciwych organów i instytucji pañ-
stwowych i samorz¹dowych informacje i wyjaœnienia w sprawach wynikaj¹cych z obo-
wi¹zków poselskich lub senatorskich. Uprawnienie wynikaj¹ce z tego przepisu ³¹czyæ
wszak¿e nale¿y w mojej ocenie z obowi¹zkami parlamentarzysty zwi¹zanymi z jego
uczestnictwem w pracach wewn¹trz parlamentu (np.: w ramach w³aœciwych komisji),
na co wskazuje umieszczenie go w Rozdziale 3 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a
i senatora zatytu³owanym „Prawa i obowi¹zki pos³ów i senatorów w Sejmie i w Sena-
cie”. Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za s³usznoœci¹ tej tezy s¹ przepisy
Rozdzia³u 4 nosz¹cego tytu³ „Inne prawa i obowi¹zki pos³ów i senatorów”, które doty-
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cz¹ wykonywania mandatu. Poœród tych przepisów zaœ brak jest takich, które nak³a-
daj¹ na prokuraturê obowi¹zki analogiczne do ci¹¿¹cych na organach administracji
rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego, zak³adach lub przedsiêbiorstwach pañstwo-
wych, organizacjach spo³ecznych czy jednostkach gospodarki niepañstwowej.

Przyjêcie stanowiska prezentowanego przez Pana Senatora prowadzi³oby do wnios-
ku, ¿e wprowadzone przywo³an¹ wczeœniej ustaw¹ z dnia 9 paŸdziernika 2009 r.
o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw rozwi¹zania w istocie
nie zmieni³y pozycji ustrojowej prokuratury, co pozostaje w sprzecznoœci z intencjami
ustawodawcy.

Gdyby jednak nawet uznaæ powy¿sz¹ interpretacjê art. 16 ust. 1 ustawy o wykony-
waniu mandatu pos³a i senatora za b³êdn¹, to nie mo¿e byæ w¹tpliwoœci, ¿e obowi¹zko-
wi informacji, o którym mowa w tym przepisie Prokurator Generalny uczyni³ ju¿
zadoœæ odpowiadaj¹c dwukrotnie na oœwiadczenia Pana Senatora dotycz¹ce wymie-
nionej na wstêpie sprawy, z³o¿one podczas 50. i 58. posiedzenia Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Podstaw¹ do podjêcia oczekiwanych przez Pana Senatora dzia³añ nie mog¹ byæ
w przedmiotowym przypadku tak¿e przepisy ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostê-
pie do informacji publicznej. Nie neguj¹c bowiem aprobowanego w orzecznictwie i dok-
trynie pogl¹du, ¿e prokuratura jest organem w³adzy publicznej zobowi¹zanym do
udzielania informacji zauwa¿yæ trzeba, ¿e adresatem ¿¹dania jej udostêpnienia w tym
konkretnym przypadku nie powinien byæ Prokurator Generalny.

Przedmiotem zainteresowania Pana Senatora jest zakoñczona prawomocn¹ decy-
zj¹ o umorzeniu postêpowania sprawa Prokuratora Rejonowego Warszawa-Praga-Po-
³udnie. A zatem to wymieniony Prokurator Rejonowy jest organem w³aœciwym do roz-
poznania wniosku o udostêpnienie informacji zgromadzonych w aktach tej sprawy
oraz podjêcia decyzji czy i w jakim zakresie informacje te mog¹ byæ udostêpnione.

Podobnie to Prokurator Rejonowy Warszawa-Praga-Po³udnie, zgodnie z art. 327 § 1
Kodeksu postêpowania karnego, jest kompetentny do oceny, czy zachodz¹ przes³anki
do podjêcia na nowo umorzonego postêpowania. O ile zatem znane s¹ Panu Senatoro-
wi fakty i okolicznoœci, które nie by³y dotychczas oceniane przez prokuratora prowa-
dz¹cego postêpowanie oraz przez S¹d Okrêgowy w Warszawie (z³o¿one pisma
i oœwiadczenia na takie nie wskazuj¹), a mog¹ce doprowadziæ do wzruszenia decyzji
o umorzeniu œledztwa w tej sprawie, móg³ Pan Senator przekazaæ je bezpoœrednio w³a-
œciwemu do ich procesowego rozpoznania prokuratorowi.

Maj¹c wszak¿e na uwadze treœæ oœwiadczenia Pana Senatora z³o¿onego podczas
72. posiedzenia Senatu RP, odwo³uj¹cego siê do innych postêpowañ prowadzonych
w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga-Po³udnie w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ Ire-
ny P., Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie zobligowano do zbadania prawid³owoœci
przebiegu spraw prowadzonych w wymienionej wy¿ej jednostce oraz do spowodowania
objêcia ich zwierzchnim nadzorem s³u¿bowym przez Prokuratora Okrêgowego Warsza-
wa-Praga w Warszawie.

Równoczeœnie, w zwi¹zku z zawart¹ w oœwiadczeniu Pana Senatora proœb¹ o spot-
kanie w tej sprawie, pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e Pierwszy Zastêpca Pro-
kuratora Generalnego przyjmie Pana Senatora podczas dy¿uru w dniu 9 maja 2011 r.
o godzinie 15.00. Wyra¿am przy tym nadziejê, ¿e spotkanie to pozwoli wyjaœniæ wszel-
kie w¹tpliwoœci Pana Senatora dotycz¹ce przedmiotowego postêpowania.

Z powa¿aniem

Andrzej Seremet
w z. PIERWSZY ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Jamrogowicz
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 19.04.2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

W³adys³awa Ortyla, z³o¿onym podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca
2011 r. odnosz¹cym siê, miêdzy innymi, do sprawy Pañstwa Barbary i Wies³awa M.,
uprzejmie przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.

Pan Senator skierowa³ do Ministerstwa Sprawiedliwoœci trzy wyst¹pienia doty-
cz¹ce spraw tocz¹cych siê z udzia³em Pani Ireny P. oraz Pañstwa Barbary i Wies³awa M.
Pierwsze pismo z dnia 10 marca 2010 r. odnosi³o siê do postêpowania Prokuratury
Rejonowej Warszawa-Praga-Po³udnie w Warszawie i Dyrektor Biura Ministra Spra-
wiedliwoœci udzieli³ na nie odpowiedzi w dniu 2 czerwca 2010 r., za nr
BM-III-R-051-3022/2010/2.

Kolejne pismo oznaczone dat¹ 8 czerwca 2010 r. by³o zaadresowane do Prokurato-
ra Generalnego – Pana Andrzeja Seremeta, a nades³ane do wiadomoœci tutejszego Mi-
nisterstwa.

W zwi¹zku z powy¿szym Dyrektor Biura Ministra Sprawiedliwoœci udzieli³ wyjaœ-
nieñ Panu Senatorowi w dniu 30 czerwca 2010 r., za nr BM-III-R-051- 3456/10/2,
w zakresie dotycz¹cym sprawy S¹du Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Po³udnie w War-
szawie oraz sprawy o wpisanie w³asnoœci na zasadach wspólnoœci ustawowej w ksiêdze
wieczystej, rozpoznawanej przez S¹d Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
a tak¿e postêpowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika S¹dowego przy
S¹dzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Po³udnie w Warszawie.

Nastêpnie w odpowiedzi na kolejne wyst¹pienie z dnia 21 czerwca 2010 r., pismem
z dnia 20 lipca 2010 r., za nr BM-III-R-051-3456/10/4, podtrzymano poprzednie wy-
jaœnienia, uzupe³niaj¹c je o dodatkowe informacje odnoœnie do postêpowania egzeku-
cyjnego.

Kopie przedmiotowych odpowiedzi pozwalam sobie przedstawiæ Pani Marsza³ek
w za³¹czeniu. W celu ich uzupe³nienia o aktualne informacje co do toku postêpowania
o wpisanie w³asnoœci na zasadach wspólnoœci ustawowej w ksiêdze wieczystej, uprzej-
mie wskazujê, i¿ po rozpoznaniu wniesionego przez Pañstwa Barbarê i Wies³awa M.
œrodka odwo³awczego, S¹d Okrêgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 6 wrzeœnia
2010 r. postanowi³ zmieniæ zaskar¿one postanowienie s¹du I instancji w ten sposób, ¿e
nakaza³ S¹dowi Rejonowemu dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wpisanie udzia³u
wynosz¹cego 16/1512 czêœci na prawach wspólnoœci ustawowej maj¹tkowej ma³¿eñ-
skiej na rzecz Barbary M. i Wies³awa M. zgodnie z wnioskiem z dnia 18 lutego 2010 ro-
ku.

Nastêpnie S¹d Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, wobec wy¿ej wy-
mienionego orzeczenia S¹du Okrêgowego, w dniu 19 stycznia 2011 r. dokona³ wpisu
zgodnie z dyspozycj¹ zawart¹ w postanowieniu z dnia 6 wrzeœnia 2010 r.

Wskazane wy¿ej orzeczenie s¹dowe, jak równie¿ rozstrzygniêcia zapad³e w sprawie
S¹du Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Po³udnie w Warszawie, nie mog³y zostaæ podda-
ne merytorycznej ocenie Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

Na mocy przepisów art. 9 i 39 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Minister Sprawiedliwoœci wypo-
sa¿ony jest jedynie w instrumenty zwi¹zane z wykonywaniem zwierzchniego nadzoru
nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹ s¹dów powszechnych i nie posiada uprawnieñ do
ingerowania w ich dzia³alnoœæ orzecznicz¹ (judykacyjn¹).
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Natomiast strona postêpowania mo¿e weryfikowaæ niekorzystne dla siebie roz-
strzygniêcie, d¹¿¹c jednoczeœnie do kontroli jego prawid³owoœci, wy³¹cznie z zachowa-
niem toku instancji, a wiêc na skutek przewidzianych prawem œrodków odwo³awczych
(apelacja, za¿alenie) wnoszonych w terminie i w sposób przewidziany przepisami pra-
wa, z czego Pañstwo Barbara i Wies³aw M. skorzystali w sprawie o wpisanie w³asnoœci
na zasadach wspólnoœci ustawowej.

W z³o¿onym oœwiadczeniu Pan Senator W³adys³aw Ortyl prosi Ministra Sprawiedli-
woœci o „przygotowanie audytu w tocz¹cych siê sprawach, tak aby doprowadziæ do ko-
niecznej inicjatywy ustawodawczej uniemo¿liwiaj¹cej takie oszustwa, jakich dopuœci³a
siê Pani Irena P.”, co jak nale¿y wnioskowaæ stanowi proœbê o podjêcie dzia³añ kontrol-
nych wzglêdem wyszczególnionych w oœwiadczeniu postêpowañ przygotowawczych.

Minister Sprawiedliwoœci nie jest jednak¿e kompetentny do zajmowania stanowis-
ka w zakresie dotycz¹cym dzia³alnoœci jednostek organizacyjnych prokuratury (zarów-
no powszechnych, jak i wojskowych).

Z uwagi na rozdzia³ funkcji Ministra Sprawiedliwoœci i Prokuratora Generalnego,
Minister Sprawiedliwoœci nie posiada uprawnieñ do oceny konkretnego postêpowania
przygotowawczego, zarówno w aspekcie zgodnoœci z prawem podejmowanych czynno-
œci procesowych, jak równie¿ sprawnoœci i efektywnoœci tego postêpowania.

Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê, ¿e postêpowanie przygotowawcze podlega nadzoro-
wi wewnêtrznemu sprawowanemu przez prokuratora bezpoœrednio prze³o¿onego nad
prokuratorem prowadz¹cym lub nadzoruj¹cym to postêpowanie, w zakresie i na zasa-
dach okreœlonych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. – o prokuraturze
(Dz. U. z 2008 r., Nr 7, poz. 39 z póŸn. zm.).

Nadto szereg czynnoœci postêpowania przygotowawczego podlega bezpoœredniej
kontroli sprawowanej przez s¹d, a uruchamianej w drodze za¿alenia wniesionego przez
stronê postêpowania przygotowawczego.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z oœwiadczeniem senatorskim i proszê o zaintereso-

wanie siê przedstawion¹ dalej bardzo skomplikowan¹ spraw¹ i negatywn¹,
w moim mniemaniu, praktyk¹ samorz¹du. Obowi¹zuj¹ce ustawodawstwo,
jak to zwykle bywa, nie jest zdolne do zabezpieczenia wszelkich sytuacji.

Dom Ludowy w Dobrzechowie gmina Strzy¿ów posadowiony jest na
dwudziestoarowej dzia³ce, zakupionej przez posiadaj¹c¹ osobowoœæ prawn¹
OSP w Dobrzechowie. W 1971 r. rozpoczêto budowê, zakupiono drewno, nie-
zbêdne materia³y budowlane, ustalono liczbê dniówek do odpracowania oraz
zorganizowano wiele imprez w celu pozyskania finansów na budowê. Dom
Ludowy oddano do u¿ytku w 1976 r. Jest on funkcjonuj¹cym do dzisiaj obiek-
tem s³u¿¹cym wszystkim organizacjom wiejskim jako miejsce spotkañ oraz
najemcom lokali u¿ytkowych i wynajmuj¹cym pomieszczenia g³ównie na za-
bawy, wesela i inne uroczystoœci.

Pierwsz¹ formaln¹ dyskusjê dotycz¹c¹ komunalizacji Domu Ludowego
podjêli stra¿acy na nadzwyczajnym walnym zebraniu OSP w roku 2005. Nie
przyjêto wówczas uchwa³y ze wzglêdu na nisk¹ frekwencjê na zebraniu. Ko-
lejnym forum by³o zebranie wiejskie, które odby³o siê 4 listopada 2007 r. I tak
jak w ka¿dej sprawie, opinie by³y podzielone. Jedni, bêd¹cy przeciw komu-
nalizacji, przypominali o spo³ecznym zaanga¿owaniu i wielkim trudzie, w ja-
kim budowano obiekt, i twardo podkreœlali, ¿e powinien on pozostaæ
w wy³¹cznym w³adaniu organizacji wiejskich. Drudzy uwa¿ali, ¿e nale¿y
przekazaæ dzia³kê na rzecz samorz¹du gminnego. Zgromadzeni podjêli wów-
czas uchwa³ê, aby to stra¿acy na swoim walnym zebraniu jeszcze raz rozwa-
¿yli mo¿liwoœæ przekazania nieruchomoœci na rzecz samorz¹du. Zebranie
sprawozdawcze OSP odby³o siê 26 stycznia 2009 r. Po burzliwej dyskusji
i tajnym g³osowaniu wyra¿ono negatywn¹ opiniê na temat przekazania nie-
ruchomoœci na rzecz gminy. Od¿y³y obawy, ¿e gmina mo¿e przeznaczyæ Dom
Ludowy na cele niekoniecznie s³u¿¹ce wsi. Od tego momentu zarz¹d OSP,
maj¹c poczucie odpowiedzialnoœci, podj¹³ dzia³ania, zgodnie z zapisami sta-
tutu OSP, zmierzaj¹ce do zachowania Domu Ludowego dla spo³ecznoœci lo-
kalnej. Burmistrz zaœ wyst¹pi³ przeciwko OSP do s¹du oraz do starosty
i wojewody o przejêcie Domu Ludowego na rzecz Skarbu Pañstwa. 14 marca
2009 r. burmistrz z³o¿y³ w S¹dzie Rejonowym w Strzy¿owie pozew o tak zwa-
ne zasiedzenie, który jednak wycofa³ na pierwszej rozprawie. Drugi pozew
z³o¿ony przez burmistrza, 28 sierpnia 2009 r., w Wydziale Cywilnym S¹du
Rejonowego w Strzy¿owie dotyczy³ ochrony posiadania. Burmistrz z³o¿y³ rów-
nie¿ za poœrednictwem starostwa powiatowego w Strzy¿owie wniosek
o przejêcie Domu Ludowego wraz z dzia³k¹ na rzecz Skarbu Pañstwa. Pierw-
sza rozprawa odby³a siê pod koniec paŸdziernika.

Wszystkie zabiegi ze strony burmistrza, reprezentanta gminy Strzy¿ów,
s¹ pozbawione logicznych zasad, jakimi powinien kierowaæ siê samorz¹do-
wiec. Poprzez s¹d, gro¿¹c „reakcj¹” oraz doniesieniem do organów œcigania,
walczy on z lokaln¹ spo³ecznoœci¹. Nie widz¹c ¿adnej chêci porozumienia ze
strony burmistrza, zarz¹d OSP podj¹³ decyzjê o zarz¹dzaniu obiektem od
dnia 11 sierpnia, o czym powiadomi³ burmistrza pismem z dnia 8 sierpnia
2009 r. Przed sezonem grzewczym dokonano przegl¹du pieca c.o. i ze wzglê-
du na jego z³y stan techniczny wymieniono go na nowy. Zarz¹d powiadomi³
burmistrza o stanie pieca i poprosi³ o dotacjê na zakup nowego, ale w wyniku
negatywnej opinii nie otrzyma³ dodatkowych œrodków finansowych. Zarz¹d
inwentaryzuje obiekt oraz dokonuje przegl¹du stanu technicznego instalacji.
Powiadamia te¿ wszystkich najemców o zmianie zarz¹dcy, przygotowuje no-
we umowy. Jednoczeœnie dba o stronê prawn¹ podjêtych decyzji. 21 wrzeœ-
nia 2009 zarz¹d wniós³ do S¹du Rejonowego w Strzy¿owie pozew o ochronê
w³asnoœci oraz pismo procesowe o dokonanie rzetelnej wyceny wartoœci
przedmiotu sporu. Urz¹d gminy wyceni³ pierwotne wartoœci budynku i dzia³ki
na kwotê 39 459,26 z³, zaœ wartoœæ Domu Ludowego i dzia³ki ustalona przez
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rzeczoznawcê maj¹tkowego wynosi 857 677 z³. Gmina przedstawi³a spo-
rz¹dzon¹ przez jej pracownika wycenê na kwotê oko³o 400 tysiêcy z³, a po
przedstawieniu w s¹dzie wyceny dokonanej na zlecenie zarz¹du OSP przez
bieg³ego skorygowa³a tê wycenê o prawie 100%, powo³uj¹c siê na niezawinio-
ne b³êdy w dokonanej wycenie, i poda³a, ¿e wartoœæ nieruchomoœci to oko³o
750 tysiêcy z³.

Przedstawi³em tê sprawê bardzo szczegó³owo i bardzo proszê o opiniê
oraz ewentualne wnioski ministerstwa w tej sprawie.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 24 marca 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-3479/10), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana W³a-
dys³awa Ortyla podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2011 roku
w sprawie komunalizacji Domu Ludowego w Dobrzechowie, uprzejmie przedstawiam
nastêpuj¹ce informacje.

Kwestie dotycz¹ce komunalizacji mienia reguluje ustawa z dnia 10 maja 1990 roku
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach
samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z póŸn. zm.). Przedmiotem postêpowania ko-
munalizacyjnego s¹ przekszta³cenia w³asnoœciowe, zachodz¹ce pomiêdzy Skarbem
Pañstwa a gminami w odniesieniu do mienia ogólnonarodowego (pañstwowego), ma-
j¹ce na celu uw³aszczenie gmin.

Podkreœliæ nale¿y, i¿ komunalizacja mo¿e dotyczyæ tylko mienia, które stanowi w³a-
snoœæ Skarbu Pañstwa. Ponadto, dla komunalizacji mienia ogólnonarodowego z mocy
prawa decyduj¹ce znaczenie ma stan prawny i faktyczny dotycz¹cy tego mienia istnie-
j¹cy w dniu 27 maja 1990 roku, to jest w dniu wejœcia w ¿ycie ww. ustawy.

Z wyjaœnieñ przekazanych przez Wicewojewodê Podkarpackiego pismem z dnia
11 kwietnia 2011 roku (sygn. NI-7731-1/10) wynika, i¿ Burmistrz Strzy¿owa nie sk³a-
da³ wniosku do Wojewody Podkarpackiego o nabycie Domu Ludowego w Dobrzechowie
na rzecz Gminy Strzy¿ów w trybie ustawy Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samo-
rz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych. W przedmiotowej
sprawie Burmistrz Strzy¿owa pismem z dnia 1 paŸdziernika 2009 roku (sygn.
UM-Iw.28-7142/9/09) zobligowa³ Starostê Strzy¿owskiego do wytoczenia powództwa
przeciwko Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Dobrzechowie o uzgodnienie treœci ksiêgi
wieczystej nr 1033 dla nieruchomoœci po³o¿onej w Dobrzechowie, oznaczonej jako
dzia³ka nr 1357, na której posadowiony jest budynek Domu Ludowego z rzeczywistym
stanem prawnym, poprzez dokonanie w dziale II tej¿e ksiêgi w miejsce wpisu prawa
w³asnoœci na rzecz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Dobrzechowie, wpisu prawa w³asno-
œci na rzecz Skarbu Pañstwa. Starosta Strzy¿owski w dniu 27 paŸdziernika 2009 roku
z³o¿y³ przedmiotowy wniosek w S¹dzie Rejonowym w Strzy¿owie. S¹d Rejonowy w Strzy-
¿owie wyrokiem z dnia 28 grudnia 2009 roku (sygn. I C 132/09) oddali³ powództwo
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Skarbu Pañstwa – Starosty Strzy¿owskiego przeciwko Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Dobrzechowie o uzgodnienie treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem praw-
nym. S¹d Okrêgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2010 roku (sygn. I Ca
138/10) oddali³ apelacjê Skarbu Pañstwa – Starosty Strzy¿owskiego od ww. wyroku
S¹du Rejonowego w Strzy¿owie.

Z przedmiotowego wyst¹pienia wynika, i¿ w sprawie komunalizacji Domu Ludowe-
go w Dobrzechowie Burmistrz Strzy¿owa z³o¿y³ równie¿ pozew do S¹du Rejonowego
w Strzy¿owie o ochronê posiadania, natomiast Zarz¹d Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w Dobrzechowie z³o¿y³ do S¹du Rejonowego w Strzy¿owie pozew o ochronê w³asnoœci.
Powy¿sze ¿¹dania maj¹ charakter cywilnoprawny, a ich rozpatrzenie nale¿y do w³aœci-
woœci s¹du powszechnego.

W zwi¹zku z powy¿szym, uznaæ nale¿y, i¿ ¿¹dania Burmistrza Strzy¿owa i Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej w Dobrzechowie maj¹ charakter cywilnoprawny i s¹ dochodzone
w postêpowaniach przed S¹dem Rejonowym w Strzy¿owie. Podkreœliæ nale¿y, i¿ organy
administracji publicznej nie ingeruj¹ w dzia³alnoœæ s¹dów powszechnych.

Odnoœnie do oceny dzia³añ podejmowanych przez Burmistrza Strzy¿owa, wyjaœniæ
nale¿y, i¿ Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji nie jest organem nadzoru nad
dzia³alnoœci¹ jednostek samorz¹du terytorialnego.

Niezale¿nie od powy¿szego wskazaæ nale¿y, i¿ Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Dobrze-
chowie, jako stowarzyszenie, w myœl art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 ro-
ku – Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855 z póŸn. zm.),
jest dobrowolnym, samorz¹dnym, trwa³ym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, sa-
modzielnie okreœlaj¹cym swoje cele, programy dzia³ania i struktury organizacyjne oraz
uchwalaj¹cym akty wewnêtrzne dotycz¹ce jego dzia³alnoœci. Nie zachodzi równie¿ za-
le¿noœæ nadzoru Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji nad ww. jednostk¹,
gdy¿ nie jest ona wpisana do krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego [vide: art. 12
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpo¿arowej (t.j.: Dz. U. z 2009
roku Nr 178, poz.1380 z póŸn.zm.)].

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Owczarka

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Od szeœciu lat organizujê bale charytatywne, z których dochód przezna-
czany jest na pomoc dla chorych dzieci oraz na stypendia dla maturzystów,
których rodziny objête s¹ opiek¹ spo³eczn¹.

W bie¿¹cym roku przekaza³em pomoc finansow¹ dla rodziców siedmior-
ga dzieci, w tym 5 tysiêcy z³ dla rodziców malutkiej Lenki, która urodzi³a siê
z ogromnym naczyniakiem g³owy, szyi i klatki piersiowej. Z powodu braku
odpowiednich urz¹dzeñ dziecko nie mog³o byæ operowane w Polsce. Dziêki
b³yskawicznej zgodzie NFZ dziecko zosta³o zoperowane w Berlinie i to urato-
wa³o mu ¿ycie. £¹czny koszt tej operacji wyniós³ 39 tysiêcy z³, a dziewczynka
ma wyznaczon¹ kolejn¹ wizytê w Berlinie.

Zainteresowa³o mnie, czy te wyjazdy, na które zgodê musi wyraziæ szef
NFZ (procedura ta powoduje ogromny stres u rodziców), s¹ niezbêdne. Czy
zakup urz¹dzeñ medycznych i wykonywanie operacji w Polsce nie okaza³yby
siê rozwi¹zaniem mniej kosztownym? W Polsce jest kilku lekarzy, którzy ma-
j¹ odpowiednie przygotowanie medyczne, w tym tak¿e szkolenia w renomo-
wanych szpitalach w USA. W Klinice Chirurgii Onkologii Dzieciêcej Uniwersy-
tetu Medycznego w £odzi jest Poradnia Leczenia Anomalii Naczyniowych.

Koszt zakupu lasera pulsacyjnego barwnikowego wynosi oko³o 300 ty-
siêcy z³. Dzieci rodz¹cych siê z naczyniakami i malformacjami naczyniowymi
jest od 5 do 10%. Czasami, jak w przypadku Lenki, zagro¿one jest ich ¿ycie,
a w ³agodniejszych przypadkach dzieci te s¹ oszpecone na zawsze.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o informacjê, ile pieniêdzy zap³aci³ NFZ
za tego typu operacje za granic¹ oraz o podjêcie niezbêdnych dzia³añ w celu
zakupu lasera pulsacyjnego barwnikowego.

Andrzej Owczarek

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.04.14

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Andrzeja Owczarka, Senatora Rzeczypospolitej

Polskiej, z³o¿one podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2011 r., w spra-
wie „leczenia za granic¹ dzieci urodzonych z anomaliami naczyniowymi”, które zosta³o
przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu RP, z dnia 24 marca 2011 r. (znak:
BPS/DSK-043-3482/11), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

Zadania z zakresu okreœlania jakoœci i dostêpnoœci oraz analizy kosztów œwiadczeñ
opieki zdrowotnej w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów o udzie-
lanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowañ i za-
wieranie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, a tak¿e monitorowanie ich
realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
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(Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.) nale¿¹ do kompetencji Narodowego
Funduszu Zdrowia.

Uwzglêdniaj¹c to, w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora, Minister Zdrowia
wyst¹pi³ do Narodowego Funduszu Zdrowia z proœb¹ o przedstawienie stanowiska
w przedmiotowej sprawie.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia poinformowa³, odnosz¹c siê do kosztów le-
czenia laserem pulsacyjno-barwnikowym dzieci ze zmianami naczyniowymi i malfor-
macjami naczyniowymi poza granicami kraju, ¿e w latach 2008–2010 Prezes NFZ
rozpatrzy³ 17 wniosków o leczenie poza granicami kraju dzieci w ww. zakresie. Proce-
dura wszystkich wniosków zosta³a zakoñczona wydaniem przez Prezesa NFZ decyzji
pozytywnej: w 2008 r. – 2 wnioski, w 2009 r. – 8 wniosków, w 2010 r. – 7 wniosków.

Ogó³em wartoœæ œwiadczeñ w zakresie leczenia zmian naczyniowych laserem pul-
sacyjno-barwnikowym, na realizacjê których Prezes NFZ wyrazi³ zgodê, szacowana jest
na kwotê 279.274 � i 13.150 £, w tym: w 2008 r. – 21.500 �, w 2009 r. – 97.674 � i 6.450 £,
w 2010 r. – 160.100 � i 6.700 £.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia poinformowa³ równie¿, ¿e koszt jednego za-
biegu szacowany jest œrednio na kwotê ok. 2.500 � – 5.000 �. Wnioski o przeprowadze-
nie leczenia zmian naczyniowych laserem pulsacyjno-barwnikowym dotycz¹ w g³ównej
mierze leczenia obejmuj¹cego cykl od kilku do kilkunastu zabiegów. Niektóre z wnios-
ków o leczenie za granic¹ dotyczy³y po³¹czenia usuwania zmian naczyniowych za po-
moc¹ lasera pulsacyjno-barwnikowego z leczeniem operacyjnym.

Odnosz¹c siê do sprawy dotycz¹cej mo¿liwoœci zakupu lasera pulsacyjno-barw-
nikowego, uprzejmie informujê, ¿e w Ministerstwie Zdrowia okreœlone zosta³y proce-
dury umo¿liwiaj¹ce przyznanie Szpitalowi œrodków na sfinansowanie indywidualnych
zakupów inwestycyjnych, o czym wszystkie jednostki s¹ corocznie informowane.

Uwzglêdniaj¹c trudn¹ sytuacjê leczonych za granic¹ dzieci urodzonych z anomalia-
mi naczyniowymi, Ministerstwo Zdrowia w dniu 31 marca 2011 r. skierowa³o pismo do
dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej w £odzi,
przypominaj¹ce o koniecznoœci dope³nienia formalnoœci w celu z³o¿enia, za poœrednic-
twem Uczelni, wniosku o zakup lasera pulsacyjno-barwnikowego. Szpital zosta³ tak¿e
poinformowany, ¿e wniosek ten bêdzie móg³ zostaæ pozytywnie rozpatrzony w przypad-
ku pozyskania dodatkowych œrodków lub uzyskania oszczêdnoœci w trakcie realizacji
tegorocznego bud¿etu.

Do chwili obecnej stosowny wniosek do Ministerstwa Zdrowia nie wp³yn¹³.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do odpowiedzi udzielonej przez podsekretarza stanu, pa-

na Dariusza Daniluka (sygn. FN7/0602/11-1/MJO/BMI9-17683/2011, pis-
mo z dnia 21 stycznia 2011 r.) w sprawie oœwiadczenia przekazanego do
ministra finansów przez marsza³ka Senatu (pismo z dnia 23 grudnia 2010 r.,
sygnatura BPS/DSK-043-3198/10) dotycz¹cego wprowadzenia w ¿ycie
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych implementu-
j¹cych dyrektywê PSD, pozwalam sobie zauwa¿yæ, i¿ wskazane tam terminy
zwi¹zane z implementacj¹ PSD nie zosta³y dotrzymane. Projekt ustawy o us³u-
gach p³atniczych nie zosta³ w przyrzeczonym terminie, tzn. po planowanym
na 21 stycznia 2011 r. zakoñczeniu prac Komisji Prawniczej, przekazany do
Rady Ministrów. Nie zosta³ równie¿ w przyrzeczonym w przywo³anym piœmie
trybie pilnym formalnie przekazany do prac parlamentarnych.

Nale¿y zwróciæ uwagê na to, i¿ w „Programie prac legislacyjnych Rady
Ministrów na 2011” opublikowanym 24 lutego 2011 r. projekt ustawy o us³u-
gach p³atniczych nie zosta³ zakwalifikowany na listê trzydziestu szeœciu
ustaw najpilniejszych do uchwalenia do koñca obecnej kadencji RM. Ponadto
w uzasadnieniu Ministerstwa Finansów, znajduj¹cym siê w treœci opubliko-
wanego programu, nie ma informacji o tym, ¿e data implementacji PSD w ca³ej
UE/EOG up³ynê³a 1 listopada 2009 r. oraz ¿e Polska pozostaje jedynym unij-
nym krajem z niewdro¿on¹ do prawa krajowego dyrektyw¹ o us³ugach p³at-
niczych, co uniemo¿liwia ujednolicenie przep³ywów kapita³owych w UE, gdy¿
dzia³a tutaj zasada naczyñ po³¹czonych. Zabrak³o równie¿ informacji o tym,
¿e konsekwencj¹ tego by³o skierowanie przez Komisjê Europejsk¹ skargi
przeciwko Polsce do Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE (sygnatura akt
C-542/10). W zwi¹zku z tym ponownie zwracam siê do Pana Ministra z proœ-
b¹ o udzielenie mi rzetelnych i precyzyjnych informacji o nastêpuj¹cych
kwestiach.

1. Na jakim etapie zaawansowania prac legislacyjnych znajduje siê pro-
jekt ustawy o us³ugach p³atniczych implementuj¹cy PSD do prawa polskiego?

2. W jakim terminie projekt ustawy o us³ugach p³atniczych zostanie for-
malnie skierowany do Sejmu? Czy s¹ szanse na uchwalenie ustawy przed
koñcem kadencji obecnego Sejmu?

3. Jaka jest planowana data wejœcia w ¿ycie ustawy o us³ugach
p³atniczych?

4. Jak Polska zamierza broniæ siê przed ETS? Podane w odpowiedzi argu-
menty s¹ nieadekwatne do treœci skargi, która dotyczy implementacji ca³o-
œciowej, a nie fragmentarycznej. Kto w zwi¹zku z tym bêdzie ponosiæ koszty
procesu?

Jednoczeœnie z uwagi na pilnoœæ prac implementacyjnych oraz ze wzglêdu
na tocz¹cy siê przed ETS proces zwracam siê do Pana Ministra z wnioskiem
o potraktowanie ustawy o us³ugach p³atniczych jako priorytetowej i podjêcie
takich dzia³añ, by zosta³a ona uchwalona do koñca obecnej kadencji.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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OdpowiedŸ

Warszawa, 26 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odnosz¹c siê do oœwiadczenia Pana Senatora Andrzeja Persona z³o¿onego na

72. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 marca 2011 r. (przekazane-
go do Ministra Finansów przez Marsza³ka Senatu w piœmie z dnia 24 marca 2011 roku
sygn. BPS/DSK-043-3483/11), dotycz¹cego kwestii wyjaœnienia opóŸnieñ w imple-
mentacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych implementu-
j¹cych dyrektywê 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada
2007 r. w sprawie us³ug p³atniczych w ramach rynku wewnêtrznego, zmieniaj¹c¹
dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylaj¹c¹ dyrek-
tywê 97/5/WE (dalej: dyrektywa 2007/64/WE), pragnê uprzejmie przekazaæ nastêpu-
j¹ce informacje.

Zgodnie z polskim porz¹dkiem prawnym Minister Finansów jest odpowiedzialny za
wdro¿enie do krajowego porz¹dku prawnego przepisów dyrektywy 2007/64/WE. Dy-
rektywa ta zostanie transponowana w przepisach ustawy o us³ugach p³atniczych.

1. Odpowiadaj¹c na pytanie dotycz¹ce etapu zaawansowania prac legislacyjnych
nad przedmiotowym projektem ustawy w Ministerstwie Finansów, pragnê uprzejmie
poinformowaæ Pana Senatora, i¿ projekt ustawy o us³ugach p³atniczych zosta³ w dniu
19 kwietnia br. Przyjêty przez Radê Ministrów. W najbli¿szym czasie zostanie skiero-
wany do laski marsza³kowskiej celem prowadzenia dalszych prac nad projektem
w Parlamencie.

2. Odpowiadaj¹c na pytanie dotycz¹ce terminu skierowania projektu ustawy o us³u-
gach p³atniczych do Sejmu pragnê poinformowaæ, i¿ nast¹pi to niezw³ocznie po przy-
gotowaniu materia³ów zwi¹zanych z projektem przez Kancelariê Prezesa Rady Mini-
strów. Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Finansów wynika, i¿ nast¹pi to na
pocz¹tku maja br.

3. Odnosz¹c siê do pytania o planowan¹ datê wejœcia w ¿ycie ustawy o us³ugach
p³atniczych, pragnê poinformowaæ, i¿ termin wejœcia w ¿ycie przepisów bêdzie uzale¿-
niony od postêpów prac nad projektem w Parlamencie. Art. 180 projektu przewiduje
30-dniowe vacatio legis.

4. Odnosz¹c siê do pytania o liniê obrony, przyjêtej przez Polskê w sprawie
C-542/10 (brak implementacji dyrektywy PSD), która toczy siê przed Europejskim
Trybuna³em Sprawiedliwoœci uprzejmie informujê, i¿ Rzeczpospolita Polska, w przed-
stawionej odpowiedzi na skargê nie zgodzi³a siê z zarzutami Komisji Europejskiej, al-
bowiem czêœæ postanowieñ dyrektywy 2007/64/WE zosta³a transponowana do
polskiego porz¹dku prawnego w przepisach krajowych, które zosta³y wskazane w od-
powiedzi na skargê. Ponadto Rzeczpospolita Polska stoi na stanowisku, ¿e w³adze pol-
skie podjê³y dzia³ania w celu zapewnienia skutecznej realizacji celów ww. dyrektywy.
W ten sposób prawa podmiotowe, wynikaj¹ce z dyrektywy 2007/64/WE, s¹ dostatecz-
nie chronione, a cel dyrektywy zosta³ osi¹gniêty, w stopniu o jakim mo¿na mówiæ w sy-
tuacji braku obowi¹zywania przepisów implementuj¹cych.

Strona polska w odpowiedzi na stanowisko Komisji Europejskiej podkreœli³a kolej-
ny raz, i¿ dok³ada wszelkich starañ, ¿eby dokonaæ jak najpe³niejszej implementacji dy-
rektywy 2007/64/WE.

Strona polska wyjaœni³a, i¿ przed³u¿aj¹ca siê procedura implementacji wynika
z przyjêcia niestandardowej procedury legislacyjnej, której celem by³o odpowiednie
uzgodnienie przepisów ustawy na pocz¹tkowym etapie prac, aby unikn¹æ koniecznoœci
wprowadzania czasoch³onnych zmian w czasie póŸniejszych prac nad ustaw¹ wdra¿a-
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j¹c¹ oraz sprostanie oczekiwaniom Komisji Europejskiej w zakresie podejmowania
kampanii informacyjno-konsultacyjnych.

Strona polska podkreœli³a równie¿ w swojej odpowiedzi, i¿ przeprowadzenie kon-
sultacji projektu ustawy wdra¿aj¹cej dodatkowo komplikowa³a liczba i zró¿nicowanie
podmiotów konsultowanych. Na podstawie informacji przekazanej przez Narodowy
Bank Polski, na koniec 2009 r. liczba instytucji i ich oddzia³ów objêtych oddzia³ywa-
niem ustawy wdra¿aj¹cej dyrektywê 2007/64/WE wynosi³a 22 254.

Ze stanowiska Komisji Europejskiej wynika, i¿ wnioskuje ona o obci¹¿enie Polski
kosztami postêpowania.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Wies³aw Szczuka
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Polskie rzemios³o organizuje naukê zawodu dla m³odocianych pracowni-

ków. Owa nauka sk³ada siê z dwóch czêœci: teoretycznej i praktycznej.
W praktycznej czêœci nauki zawodu to pracodawca ma bezpoœredni wp³yw
na jak najlepsze wyszkolenie m³odego pracownika, który w ten sposób zdo-
bywa odpowiednie kwalifikacje. Dzia³aj¹c wed³ug takiego systemu, praco-
dawcy mog¹ wyszkoliæ bardzo dobrze przygotowan¹ kadrê. Niestety nie
wszyscy pracodawcy mog¹ sobie pozwoliæ na szkolenie uczniów, gdy¿ wi¹¿e
siê to z licznymi obowi¹zkami, które s¹ narzucone przez przepisy. W zwi¹zku
z tym powsta³y instrumenty finansowe wspomagaj¹ce pracodawców. Najwa¿-
niejszymi z nich s¹ miêdzy innymi dofinansowanie pracodawcom kosztów
kszta³cenia m³odocianego pracownika oraz refundacje kosztów wynagrodzeñ
i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne m³odocianego pracownika.

Jednak¿e ju¿ pod koniec ubieg³ego roku pojawi³y siê pierwsze problemy
zwi¹zane z podpisywaniem z pracodawcami umów o refundacjê. Do wszyst-
kich komend wojewódzkich OHP zosta³o wówczas wystosowane pismo doty-
cz¹ce wstrzymania wyp³acanych z Funduszu Pracy refundacji wynagrodzeñ
m³odocianych pracowników. W roku szkolnym 2010/2011 nie uda³o siê pod-
pisaæ oko³o 30 tysiêcy umów. Pracodawcy z³o¿yli wnioski do jednostek insty-
tucji pracy w odpowiednich terminach, wnioski te jednak nie s¹ rozpatry-
wane w prawnie ustalonym czasie. Jest to spowodowane zmian¹ w planie fi-
nansowym Funduszu Pracy na rok 2011, w którym to zmniejszono œrodki
w kategorii „m³odociani pracownicy” oraz œrodki przewidziane na dofinanso-
wanie pracodawcom kosztów kszta³cenia m³odocianych pracowników, a tak-
¿e na przygotowanie zawodowe osób doros³ych.

Kszta³cenie zawodowe ma istotny wp³yw na rynek pracy. Obecna sytua-
cja sprawia, i¿ pracodawcy odczuwaj¹ brak wykwalifikowanych kadr na
stanowiskach pracowniczych. Sytuacja ta jest pog³êbiana przez dotychcza-
sowe postêpowanie resortu edukacji, promuj¹ce kszta³cenie ogólne. Powodu-
je to koniecznoœæ podejmowania przez pañstwo konkretnych dzia³añ
maj¹cych na celu zabezpieczenie dop³ywu wyspecjalizowanych kadr ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw w sferze us³ug i produkcji, które stanowi¹ ponad
95% potencja³u gospodarczego w kraju. Refundowanie kosztów zwi¹zanych
z kszta³ceniem m³odocianych pracowników jest traktowane przez Uniê Euro-
pejsk¹ jako pomoc publiczna udzielana przedsiêbiorcom na szkolenia ogólne.
Konieczne jest wspieranie form kszta³cenia zawodowego, które tym samym
zwiêkszy liczbê absolwentów bezpoœrednio przygotowanych do pracy.
Przedsiêbiorcy potrzebuj¹ rzetelnie przygotowanych pracowników. Temu s³u-
¿y nauka zawodu organizowana w procesie pracy podjêtej na podstawie
umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego. Umieszczenie wydatków
zwi¹zanych z refundacj¹ wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracow-
nikom oraz sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne od refundowanych wyna-
grodzeñ w tworzonym przez pracowników Funduszu Pracy oznacza, ¿e
partycypuj¹ oni w kosztach kszta³cenia zawodowego. Na uwagê zas³uguje
fakt, i¿ absolwenci nauki zawodu organizowanej u pracodawców nie zasilaj¹
szeregów bezrobotnych – po zakoñczeniu przygotowania zawodowego bez
problemu znajduj¹ zatrudnienie.

Omawiane wczeœniej problemy mog¹ zostaæ spotêgowane dodatkowo
poprzez inicjatywy s¹siednich krajów. Wyszkoleni przez zagranicznych pra-
codawców pracownicy nie wróc¹ do naszego kraju i nie do³¹cz¹ do grona wy-
kwalifikowanych kadr gospodarki.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozpo-
rz¹dzenia wykonawcze ustalaj¹ warunki, jakie musi spe³niaæ pracodawca,
aby umowa o dokonanie refundacji mog³a byæ zawarta. Nie powinna mieæ
miejsca taka sytuacja, ¿e pracodawca warunki spe³ni³, a odmówiono mu pod-
pisania przedmiotowej umowy. Polscy pracodawcy powinni mieæ wsparcie ze
strony pañstwa!
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Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o wyjaœnienie, dlaczego œrodki
na kszta³cenie zawodowe zosta³y zablokowane wraz z refundacj¹ kosz-
tów wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne m³odocianych
pracowników.

Andrzej Person

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.04.22

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Persona z³o¿one na 72. po-
siedzeniu Senatu w dniu 17 marca 2011 r. w sprawie œrodków na kszta³cenie zawodo-
we m³odocianych pracowników przedstawiam poni¿sze wyjaœnienie.

Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, i¿ minister w³aœciwy do spraw pracy, pomimo posia-
dania w swych kompetencjach pewnych zadañ z zakresu wspierania pracodawców
prowadz¹cych przygotowanie zawodowe m³odocianych, nie jest w³aœciwym organem
odpowiadaj¹cym za edukacjê m³odzie¿y na poziomie zawodowym. Za kszta³cenie osób
m³odych objêtych obowi¹zkiem nauki, tj. osób do 18 roku ¿ycia, odpowiada Minister
Edukacji Narodowej i do jego kompetencji nale¿y wprowadzenie zmian w szkolnictwie
zawodowym. Aktualnie prowadzone s¹ prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy
o systemie oœwiaty i niektórych innych ustaw, zawieraj¹cym propozycjê nowych regu-
lacji prawnych reformuj¹cych system kszta³cenia zawodowego. Przygotowywane obec-
nie przez resort edukacji zmiany legislacyjne sprawi¹, ¿e kszta³cenie i szkolenie
zawodowe szybciej i elastyczniej bêdzie reagowa³o na zachodz¹ce na rynku pracy zmia-
ny. Zatem system edukacji bêdzie lepiej przygotowywa³ absolwentów szkó³ zawodo-
wych do podjêcia zatrudnienia.

Ponadto nale¿y tak¿e wyjaœniæ, ¿e zgodnie z §3 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.
Nr 113, poz. 998, z póŸn. zm.) praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana
przez szko³ê, natomiast praktyczna nauka zawodu m³odocianych jest organizowana przez
pracodawcê, który zawar³ z nimi umowê o pracê w celu przygotowania zawodowego.

W warunkach polskich od lat po³owa osób uczêszczaj¹cych do szkó³ zawodowych
to m³odociani pracownicy – osoby objête obowi¹zkiem nauki, zgodnie z przepisami
oœwiatowymi, ale jednoczeœnie zatrudnione przez pracodawców w celu przygotowania za-
wodowego. To rozwi¹zanie przeznaczone jest dla m³odzie¿y, która cechuje siê przewag¹
uzdolnieñ praktycznych i w zwi¹zku z tym preferuje naukê poprzez dzia³anie. Dodatko-
wym atutem tej formy edukacji jest niewielkie wynagrodzenie wyp³acane m³odocianym
(a refundowane pracodawcom ze œrodków Funduszu Pracy), co oznacza wsparcie so-
cjalne m³odzie¿y z rodzin ubogich. Przygotowanie zawodowe m³odocianych pracowni-
ków z za³o¿enia powinno jedynie uzupe³niaæ system edukacji szkolnej.

Fundusz Pracy wspomaga finansowanie kszta³cenia zawodowego m³odocianych na
dwa sposoby:

1) po pierwsze, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415 z póŸn. zmia-
nami), jest to MO¯LIWOŒÆ REFUNDACJI WYNAGRODZEÑ pracodawcom
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i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne dla m³odocianych pracowników, którzy maj¹
umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego, realizowanego w dwóch for-
mach: nauki zawodu (2–3 lata) lub przyuczenia do pracy (3–6 miesiêcy); zgodnie
z przepisami wynagrodzenie m³odocianych mo¿e byæ refundowane w kolejnych la-
tach nauki zawodu odpowiednio w wysokoœci 4%, 5% i 6% przeciêtnego miesiêcz-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i s¹ to obecnie kwoty rzêdu 137 z³,
171 z³ i 206 z³; przy formie przyuczenia do pracy refunduje siê 4% przeciêtnego wy-
nagrodzenia (137 z³). Dystrybucj¹ tych œrodków zajmuj¹ siê Ochotnicze Hufce Pra-
cy. Samorz¹d województwa okreœla, po zasiêgniêciu opinii wojewódzkiej rady za-
trudnienia, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalnoœci, wykaz zawodów,
w których za przygotowanie zawodowe m³odocianych pracowników mo¿e byæ do-
konywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcê na wynagrodzenia
i sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne m³odocianych. Zawody, za które mo¿liwe jest
dokonywanie refundacji, powinny byæ zawodami, na które jest zapotrzebowanie
(tzw. deficytowymi pod wzglêdem poda¿y si³y roboczej) na rynku pracy, aby m³odo-
ciani koñcz¹cy kszta³cenie zawodowe nie zasilali szeregów bezrobotnych;

2) po drugie, od 2009 roku na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 55 ustawy o promocji

zatrudnienia (...) z Funduszu Pracy wyp³acana jest pracodawcom obligato-
ryjna dotacja za wykszta³cenie m³odocianego po zakoñczeniu przygotowania
zawodowego (wczeœniej finansowana z bud¿etu); przy 2-letnim okresie kszta³cenia
w wysokoœci 4 587 z³, przy 3-letnim okresie kszta³cenia – 7 645 z³, a w przypadku
przyuczenia do pracy – 240 z³ za ka¿dy miesi¹c kszta³cenia; kwoty te podlegaj¹ wa-
loryzacji o wskaŸniki inflacji, a ich wysokoœæ wynika z przepisu art. 70b ustawy
z dn. 7 wrzeœnia 1991 o systemie oœwiaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z póŸn.
zm.). Dystrybucja tych œrodków realizowana jest przez gminy.

W planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2011, przyjêtym w ustawie bud¿eto-
wej, œrodki przeznaczone dla Ochotniczych Hufców Pracy na refundowanie wynagro-
dzeñ i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne m³odocianych pracowników okreœlone
zosta³y na kwotê 170 mln z³. Tak¹ kwot¹ œrodków dysponuje Komendant G³ówny OHP
z przeznaczeniem na zawieranie nowych umów z pracodawcami oraz na wyp³atê refun-
dacji wynikaj¹cych z umów zawartych w roku 2009 i 2010. W ubieg³ym roku wydano
na ten cel kwotê 230 mln z³.

Zdaniem Komendanta G³ównego OHP ustalona w planie finansowym Funduszu
Pracy na 2011 r. kwota œrodków na refundacjê wynosz¹ca 170 mln z³ nie zabezpieczy
nawet w ca³oœci zobowi¹zañ wynikaj¹cych z ju¿ zawartych przez OHP umów z praco-
dawcami. Niezbêdne œrodki Funduszu Pracy do pe³nej realizacji wyp³at na podstawie
zawartych umów, to kwota ponad 205,6 mln z³. W zwi¹zku z powy¿szym deficyt œrod-
ków na pokrycie wydatków zwi¹zanych z podpisanymi umowami wynosi 35,6 mln z³.
Natomiast brakuj¹c œrodki na refundacje wynikaj¹ce z wniosków zg³oszonych przez pra-
codawców w 2010 roku i zaopiniowanych pozytywnie przez OHP to kwota 113,7 mln z³.

Ponadto œrodki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2010 roku na obligatoryjne do-
tacje za wykszta³cenie m³odocianych pracowników by³y znacznie wy¿sze ni¿ œrodki
skierowane na refundacjê wynagrodzeñ i przekroczy³y 330 mln z³. Natomiast w planie
Funduszu Pracy na rok 2011 przewidziano kwotê 303 mln z³.

Komendant G³ówny OHP dysponuje œrodkami finansowymi Funduszu Pracy prze-
znaczonymi na refundacjê wynagrodzeñ i w zwi¹zku z tym mo¿e podejmowaæ zobo-
wi¹zania finansowe tylko do wysokoœci œrodków zabezpieczonych na ten cel w planie
finansowym, gdy¿ zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z póŸn. zm.), jednostki sektora finansów
publicznych mog¹ zaci¹gaæ zobowi¹zania do sfinansowania w danym roku do wysoko-
œci wynikaj¹cej z planu wydatków (...) pomniejszonej o p³atnoœci wynikaj¹ce z zobo-
wi¹zañ zaci¹gniêtych w latach poprzednich (...).

W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, ¿e Komendant G³ówny OHP jest w³aœci-
wym organem do podjêcia decyzji o zawieraniu umów o refundacjê wynagrodzeñ wy-
p³acanych m³odocianym pracownikom, a tak¿e o wstrzymaniu zawierania umów
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w sytuacji braku mo¿liwoœci sfinansowania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z tych umów
w ramach œrodków Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel w planie Funduszu
Pracy na 2011 r.

Rada Ministrów okreœlaj¹c wydatki Funduszu Pracy na rok bie¿¹cy kierowa³a siê
m.in. koniecznoœci¹ ograniczeñ wydatków publicznych w celu korekty deficytu sektora
instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych do poziomu nie wy¿szego ni¿ 3% PKB oraz ogra-
niczenia potrzeb po¿yczkowych bud¿etu pañstwa, zwi¹zanych z koniecznoœci¹ uzu-
pe³niania niedoboru w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (FUS), wynikaj¹cego
z dotychczasowego systemu emerytalnego, powstaj¹cego w wyniku przekazywania
czêœci sk³adki emerytalnej do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), powoduj¹cych
narastaj¹ce zagro¿enia dla d³ugu publicznego, który zbli¿a siê do II progu ostro¿no-
œciowego, okreœlonego w ustawie o finansach publicznych na poziomie 55% PKB.

Maj¹c powy¿sze na uwadze Rada Ministrów przyjê³a propozycjê zmiany w funkcjo-
nowaniu OFE. Ich celem jest z jednej strony zabezpieczenie interesów przysz³ych eme-
rytów, z drugiej – zmniejszenie narastaj¹cego zad³u¿enia pañstwa. Na 700 mld z³
zad³u¿enia, a¿ 200 mld z³ jest wynikiem finansowania OFE tym d³ugiem. Tylko w 2010 r.
wysokoœæ refundacji FUS sk³adki przekazywanej do OFE wynios³a 22,5 mld z³ zaœ od
pocz¹tku reformy emerytalnej w 1999 r. do 2010 r. bezpoœredni koszt refundacji z bud-
¿etu pañstwa ubytku sk³adki emerytalnej w FUS wskutek jej przekazania do OFE wy-
niós³ ok. 162 mld z³. Po uwzglêdnieniu kosztu finansowania koszt refundacji wzrasta
o kolejne 61,5 mld z³. Reforma okaza³a siê wiêc bezwzglêdnie konieczna. Zgodnie z pro-
jektem rz¹dowym, w latach 2012–2013 zmniejszeniu z 7,3% do 2,3% ulegnie sk³adka
przekazywana do OFE. W kolejnych latach sk³adka przekazywana do OFE bêdzie stop-
niowo rosn¹æ, tak aby w 2017 roku osi¹gn¹æ 3,5%. Ustawa o zmianie niektórych ustaw
zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeñ spo³ecznych zosta³a uchwalona
przez Sejm w dniu 28 marca i wejdzie w ¿ycie z dniem 1 maja br.

Wejœcie w ¿ycie ustawy spowoduje istotne ograniczenie wydatków bud¿etu pañ-
stwa na pokrycie niedoboru w FUS z tytu³u przekazywania do OFE czêœci sk³adki eme-
rytalnej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e deficyt bud¿etu pañstwa z ww. tytu³u roœnie w tempie
ok. 2.000 mln z³ miesiêczne. Taka oszczêdnoœæ ograniczy potrzeby po¿yczkowe pañ-
stwa, realizowane dotychczas na rynku pieniê¿nym oraz zwi¹zane z tym koszty, przez
co zmniejszy siê równie¿ zagro¿enie wspomnianego wy¿ej przekroczenia II progu
ostro¿noœciowego. Ograniczenia wydatków bud¿etowych skutkuj¹cych zmniejszeniem
deficytu bud¿etowego warunkuj¹ uzyskanie ewentualnej zgody Ministra Finansów na
zmianê planu finansowego Funduszu Pracy i zwiêkszenie jego wydatków w 2011 r.
w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.

Decyzja w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy oraz zwiêkszenia je-
go wydatków na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu zgodnie z wnioskiem Mi-
nistra Pracy i Polityki Spo³ecznej nale¿y do Ministra Finansów. Tak przewiduje art. 29
ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym
zmiany kwot przychodów i kosztów pañstwowego funduszu celowego ujêtych w planie
finansowym dokonuje odpowiednio minister lub organ dysponuj¹cy tym funduszem,
po uzyskaniu zgody Ministra Finansów i opinii sejmowej komisji do spraw bud¿etu. Is-
totnym elementem takiej decyzji jest wiêc opinia komisji Sejmu. Bez pozytywnej opinii
Komisji do Spraw Finansów Publicznych Sejmu oraz zgody Ministra Finansów zwiêk-
szenie wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu nie
jest mo¿liwe.

Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej wyst¹pi³ w dniu 25 lutego 2011 r. do Ministra
Finansów o wyra¿enie zgody na zwiêkszenie wydatków Funduszu Pracy w 2011 r.
o kwotê 1.200 mln z³. W dniu 7 marca 2011 r. Minister Finansów odmówi³ udzielenia
takiej zgody uzasadniaj¹c j¹ wdro¿eniem procedur oszczêdnoœciowych dotycz¹cych
koniecznoœci ograniczenia nadmiernego deficytu instytucji rz¹dowych i samorz¹do-
wych do 3% PKB w 2012 r. Z t¹ sam¹ dat¹ Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej wyst¹pi³
o opiniê Komisji Finansów Publicznych Sejmu. Do chwili obecnej taka opinia nie wp³y-
nê³a do resortu.
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Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej w dniu 11 kwietnia 2011 r. ponownie wyst¹pi³
z wnioskami do Ministra Finansów i Komisji Finansów Publicznych Sejmu w celu do-
konania zwiêkszenia wydatków Funduszu Pracy w 2011 r. na aktywne formy przeciw-
dzia³ania bezrobociu, tym razem o kwotê 1.500 mln z³.

W dniu 13 kwietnia 2011 r. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej wyst¹pi³ tak¿e o wy-
ra¿enie zgody przez Ministra Finansów na dokonanie zwiêkszenia w planie finanso-
wym Funduszu Pracy wydatków na realizacjê umów w sprawie refundacji pracodaw-
com kosztów wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom zatrudnionym na
podstawie umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego oraz sk³adek na ubezpie-
czenia spo³eczne od refundowanych wynagrodzeñ m³odocianych pracowników
kszta³c¹cych siê w zawodach wysoce deficytowych na rynku pracy i uczestników
Ochotniczych Hufców Pracy.

Nale¿y tak¿e wyjaœniæ, i¿ ograniczenie œrodków Funduszu Pracy na refundowanie
pracodawcom wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym nie pozbawia m³odzie¿y mo¿li-
woœci kszta³cenia w formie praktycznej nauki zawodu, gdy¿ pracodawcy, którzy podpi-
sali z m³odocianymi umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego s¹ tymi
umowami zwi¹zani i powinni je kontynuowaæ. Pracownicy m³odociani stanowi¹c nie-
wykwalifikowan¹ si³ê robocz¹ przyczyniaj¹ siê do wypracowania okreœlonego zysku.
Nawet jeœli pracodawca nie otrzymuje refundacji wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpie-
czenie spo³eczne pracownika m³odocianego, to przeznaczane na te zobowi¹zania kwoty
s¹ i tak znacznie ni¿sze ni¿ wydatki, jakie musia³by ponieœæ na wynagrodzenie i sk³adki
pracownika niewykwalifikowanego, zatrudnionego w to miejsce. Natomiast ci m³odzi
ludzie, z którymi pracodawcy rozwi¹¿¹ umowy o pracê mog¹ kontynuowaæ obowi¹zek
nauki w systemie szkó³ zawodowych, gdzie tak¿e w planie nauczania s¹ przewidziane
praktyki zawodowe. Osoby pochodz¹ce z rodzin najbiedniejszych powinny zaœ uzyskaæ
wsparcie systemu stypendialnego.

Na koniec pragnê zapewniæ, i¿ jestem g³êboko przekonana o koniecznoœci wspiera-
nia kszta³cenia m³odych ludzi odbywaj¹cych przygotowanie zawodowe u pracodaw-
ców, a ograniczenie œrodków na refundacjê pracodawcom wynagrodzeñ wyp³acanych
m³odocianym pracownikom nie wynika z moich decyzji, lecz okolicznoœci opisanych
powy¿ej.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Moje oœwiadczenie zwi¹zane jest z planowan¹ od ponad trzydziestu lat
budow¹ obwodnicy dla miejscowoœci £apczyca, po³o¿onej w powiecie bo-
cheñskim (województwo ma³opolskie).

Sprawa budowy obwodnicy dla miejscowoœci £apczyca podnoszona jest
ju¿ przesz³o trzy dekady. Pomimo tego budowa nie jest rozpoczêta, a inwesty-
cji poza nazw¹ „Budowa obwodnicy £apczycy na drodze krajowej nr 4” nie
uwzglêdnia równie¿ „Program budowy dróg krajowych na lata 2011–2015”.
Jako senator RP i mieszkaniec Ma³opolski jestem zdumiony, i¿ tak istotny po-
stulat, podnoszony od wielu lat, po raz kolejny nie doczeka³ siê uwzglêdnienia.

O tym, jak wielkie znaczenie budowa tej obwodnicy ma dla mieszkañców
i samorz¹du miejscowoœci £apczyca, œwiadcz¹ liczne dzia³ania podejmowa-
ne w tym kierunku. W lecie 2009 r. mieszkañcy £apczycy zablokowali na kil-
ka godzin miêdzynarodow¹ trasê nr 4. W 2010 r. sporz¹dzona zosta³a lista
osób, które kategorycznie domagaj¹ siê budowy obwodnicy w £apczycy; wid-
nieje na niej oko³o dziewiêciuset podpisów. Inwestor posiada prawomocn¹
decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przed-
siêwziêcia nr RiG-7639/58/17/06/08/10 z dnia 16 czerwca 2010 r., wyda-
n¹ przez wójta gminy Bochnia. Ju¿ w 2009 r. parlamentarzyœci z Ma³opolski,
interweniuj¹cy w zwi¹zku z blokad¹ miêdzynarodowej trasy nr 4, uzyskali
zapewnienie Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Minister-
stwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ¿e
temat budowy obwodnicy bêdzie jednym z priorytetów w najbli¿szych latach.

Od wielu lat wielkim problemem £apczycy jest natê¿enie ruchu na drodze
krajowej nr 4, która prowadzi przez œrodek tej miejscowoœci. Natê¿enie to –
ju¿ teraz bardzo du¿e – z roku na rok wzrasta. Wraz z nim prawdopodobnie
wzrastaæ bêdzie liczba ofiar œmiertelnych i liczba rannych w wypadkach bê-
d¹cych skutkiem braku obwodnicy, a tak¿e iloœæ emitowanych spalin, d³u-
goœæ i czas trwania korków oraz natê¿enie ha³asu. Nie jest prawd¹
twierdzenie, jakoby rozwi¹zaniem problemów mieszkañców mia³a byæ budo-
wa autostrady A4, przebiegaj¹cej w pobli¿u £apczycy i Bochni. Budowa ta
nie doprowadzi ani do znacznego zmniejszenia natê¿enia ruchu w tej miej-
scowoœci, ani do poprawy bezpieczeñstwa jej mieszkañców. Bez budowy ob-
wodnicy problemy te z biegiem czasu bêd¹ coraz bardziej narastaæ.

Bardzo proszê Pana Ministra o podjêcie interwencji w tej niecierpi¹cej
zw³oki sprawie w ramach posiadanych œrodków i kompetencji.

Tadeusz Skorupa

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2011 r. sygn. akt BPS/DSK-043-3485/11

przekazuj¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Tadeusza Skorupê podczas 72. po-
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siedzenia Senatu RP. dotycz¹ce zadania budowy obwodnicy m. £apczyca na drodze
krajowej nr 4 w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015,
uprzejmie przekazujê informacje w przedmiotowej sprawie.

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

Niestety zakres rzeczowy zawarty w Programie musia³ zostaæ dostosowany do aktu-
alnych mo¿liwoœci finansowych pañstwa i opiera siê na trzech dokumentach finanso-
wych:

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

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

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

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

Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e resort infrastruktury dostrzega koniecznoœæ od-
powiedniego przygotowania zadañ do realizacji jako czynnika niezbêdnego dla zacho-
wania ci¹g³oœci realizacji inwestycji drogowych. W zwi¹zku z powy¿szym proces
przygotowania zadañ do realizacji bêdzie kontynuowany w ramach dostêpnych œrod-
ków finansowych, w pierwszej kolejnoœci dla zadañ ujêtych w Programie tak, aby w sy-
tuacji pojawienia siê dodatkowych œrodków p³ynnie przejœæ w fazê realizacji.

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

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

W zwi¹zku z nieobecnoœci¹ Pani Minister na posiedzeniu komisji proszê
o odniesienie siê do przedstawionych w trosce o rozwój szkolnictwa wy¿sze-
go uwag, pytañ, propozycji oraz niepokojów studentów i œrodowisk akade-
mickich.

Wydatki na szkolnictwo wy¿sze stanowi¹ w projekcie bud¿etu 3,7% wy-
datków i tylko 0,83% PKB prognozowanego na przysz³y rok w wysokoœci
1 miliarda 496 milionów 300 tysiêcy z³. Ten udzia³ spada od lat, jest to regu-
larna tendencja spadkowa.

W jakiej to pozostaje incydencji z postulatem budowania spo³eczeñstwa
wiedzy?

Najwiêksz¹ czêœæ jak zawsze zajmuje dzia³alnoœæ dydaktyczna – 9 milio-
nów 500 tysiêcy – oraz pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 1 mi-
lion 600 tysiêcy z³, w tym niepublicznych: 339 tysiêcy z³. Niema³e s¹ te¿
w szkolnictwie wy¿szym publicznym wydatki maj¹tkowe na inwestycje –
460 milionów, z czego niemal po³owê poch³aniaj¹ trzy uniwersytety: UJ, UAM
i UWr, co uwa¿am za po¿¹dan¹ koncentracjê œrodków.

Jednak czy wysi³ek inwestycyjny w szko³ach publicznych jest nadrabia-
niem zaleg³oœci w bazie dydaktycznej i jej infrastrukturze, czy te¿ w warun-
kach ni¿u demograficznego oka¿e siê gigantomani¹? W uczelniach
publicznych kszta³ciæ siê bowiem bêdzie o 19 tysiêcy 500 osób mniej ni¿
w 2010 r. i ten proces bêdzie narasta³, bo ni¿ demograficzny ma osi¹gn¹æ
40% obecnej liczby maturzystów. Wzrost liczby studentów w 2011 r. w uczel-
niach niepublicznych o 8 tysiêcy 600 to rzecz jasna efekt wyboru lepszych
uczelni zaocznych na rynku p³atnych us³ug edukacyjnych. Oczywiœcie polep-
szenie bazy dydaktycznej i badawczej uczelni jest wskazane ze wszech
miar, pozostaje jednak pytanie, czy w obecnej sytuacji bud¿etowej to zadanie
numer jeden. Z tego punktu widzenia wspó³finansowanie projektów Unii Eu-
ropejskiej wartych 907 milionów – w tym œrodki z bud¿etu to 160 milionów z³
– mo¿e byæ bardziej racjonalne.

Maleje liczba studentów w uczelniach finansowanych z bud¿etu pañ-
stwa, zw³aszcza na studiach niestacjonarnych. To efekt wyczerpywania siê
od³o¿onego popytu, co dotyczy uczelni publicznych. Roœnie liczba studentów
uczelni artystycznych, wojskowych, medycznych, stabilizuje siê liczba
ucz¹cych siê w uczelniach niepublicznych oraz koœcielnych. Czy nie jest to
wskazówka, aby jednak uczelnie niepubliczne obdzielaæ cz¹stk¹ bud¿etowe-
go tortu – uczelnie koœcielne ju¿ bior¹ w tym udzia³.

Fundusz porêczeñ kredytów studenckich roœnie co prawda o 25%, ale je-
¿eli nie zadbamy o ³atwy dostêp do kredytu, to z jednej strony utrudnimy ¿y-
cie 55,8% studentów op³acaj¹cych edukacjê, a z drugiej zamkniemy drogê do
nieuchronnego mechanizmu odp³atnoœci za wszystkie rodzaje studiów przy
³atwym i powszechnym kredycie.

Zwraca siê uwagê miêdzy innymi na pozycjê „pomoc materialna dla stu-
dentów”. Czy preliminowana kwota oko³o 1 miliona 500 tysiêcy z³ uwzglêd-
nia przewidziane w ustawie o szkolnictwie wy¿szym zmiany w sposobie
przyznawania stypendiów?

Planuje siê wiêcej stypendiów zwi¹zanych z sytuacj¹ materialn¹. Praw-
dopodobne (33%?) jest przy tym fa³szowanie przygotowywanych dokumen-
tów wobec niema³ej szarej strefy dochodów, bez mo¿liwoœci weryfikacji ze
strony uczelni. Mniej bêdzie zaœ stypendiów za wyniki w nauce, w przypad-
ku których obowi¹zywa³y precyzyjne kryteria.

Taka sama dotacja podmiotowa, czyli minimalna, dla uczelni niepublicz-
nych to utrwalenie z³ej tradycji dzielenia Polaków i ich dzieci na dwie katego-
rie, przy tym biedniejsi jak zwykle p³ac¹ wiêcej.

W czêœci 38 bud¿etu s¹ niezmiennie ma³e kwoty na promocjê w³aœciwego
wizerunku RP na forum miêdzynarodowym i na promowanie Polski za grani-
c¹. To nie da nam wiêkszej liczby studentów zagranicznych i innych efektów
globalizacji.
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Uwagi odwieczne: bud¿et nie mo¿e abstrahowaæ od wizji szkolnictwa
wy¿szego, gdy¿ powinien on wp³ywaæ na jej kszta³towanie ju¿ dzisiaj. Nowa
ustawa o szkolnictwie wy¿szym jest g³ucha na postulaty niema³ej czêœci œro-
dowiska, lansuje siê w niej w³asn¹, ministerialn¹ wizjê. Tak jak mówi³em
w poprzednich latach, rzecz w tym, aby przygotowaæ system dywersyfikacji
ról w szkolnictwie wy¿szym. Chodzi o to, aby uczelnie o du¿ym potencjale
skupi³y siê przede wszystkim na kszta³ceniu w zakresie studiów II i III stop-
nia, badaniach naukowych oraz wspó³pracy z gospodark¹. Te zaœ uczelnie,
które nie posiadaj¹ odpowiedniego potencja³u naukowo-badawczego, ale po-
trafi¹ dobrze kszta³ciæ, powinny skupiæ siê na prowadzeniu studiów I stopnia.

Sposób finansowania powinien byæ do tego dostosowany i winien obej-
mowaæ przygotowanie systemu dofinansowania uczelni niepublicznych
z bud¿etu pañstwa – przede wszystkim studiów stacjonarnych, ale mo¿e nie
tylko, gdy¿ obecny system finansowania kszta³cenia zachêca wrêcz do byle-
jakoœci i jest niesprawiedliwy dla blisko 60% studentów. Wielkoœæ dotacji sil-
nie zale¿y od liczby studentów, a wiêc wzrost wymagañ jest wrêcz
szkodliwy, poniewa¿ redukuje liczbê studentów, a tym samym równie¿ dota-
cjê. Algorytm dotacyjny nale¿y ograniczyæ tylko do kosztów kszta³cenia, przy
czym dotacja na kszta³cenie na poziomie studiów I stopnia powinna byæ ni¿-
sza od dotacji na studia II stopnia. Z kolei niesprawiedliwoœæ polega na p³at-
noœci za studia przez wiêkszoœæ studiuj¹cych. Czy wzorem studentów
brytyjskich nie wyjd¹ oni jutro na ulice?

W pierwszym etapie nale¿y przygotowaæ rozwi¹zanie, które opisze spo-
sób dofinansowania studiów stacjonarnych w uczelniach niepublicznych. Sy-
stem powinien wspieraæ dobre uczelnie niepubliczne, Ÿród³em finansowania
mog¹ zaœ byæ pieni¹dze marnowane poprzez dotowanie kilku tysiêcy poli-
cealnych szkó³, w tym równie¿ prowadz¹cych zajêcia w trybie niestacjonar-
nym – to jakaœ niekonsekwencja systemu edukacji – a tak¿e PWSZ, czêsto
o aspiracjach akademickich.

Tadeusz Skorupa

OdpowiedŸ

Warszawa, 13 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Tadeusza Skorupy z³o¿onego na

72. posiedzeniu Senatu RP w dniu 17 stycznia 2011 r., przes³anego przy piœmie BPS/DSK-
-043-3486/11 przedstawiam, co nastêpuje.

1. Wzrostu znaczenia szkolnictwa wy¿szego w budowaniu spo³eczeñstwa wiedzy
nie nale¿y uzale¿niaæ od poziomu finansowania relacjonowanego do PKB. Nale¿y bo-
wiem zauwa¿yæ, ¿e na poziom i dynamikê zmian PKB wp³ywa z³o¿ona gama czynników
wewnêtrznych i zewnêtrznych, a w tym kontekœcie poziom finansowania szkolnictwa
wy¿szego by³by pochodn¹ tych uwarunkowañ.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ relacje udzia³u wydatków publicznych na szkolnictwo wy¿sze
w Polsce s¹ zbli¿one do realizowanych w wielu krajach cz³onkowskich Unii Europej-
skiej. W œwietle danych ujêtych w publikacji Education at a Glance 2010 (OECD),
udzia³ w PKB wydatków publicznych na szkolnictwo wy¿sze w wybranych krajach eu-
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ropejskich w 2007 r. kszta³towa³ siê na poziomie: Polska – 0,9; Hiszpania – 1,0; Irlan-
dia – 1,1; Niemcy – 1,1; Wielka Brytania – 0,9; W³ochy – 0,8.

Pozwolê sobie wyraziæ pogl¹d, ¿e w najbli¿szych latach istotne znaczenie dla szkol-
nictwa wy¿szego bêdzie mia³a przede wszystkim poprawa efektywnoœci wykorzystania
œrodków publicznych. Wi¹¿e siê to zarazem z istotnymi uwarunkowaniami funkcjono-
wania uczelni w sytuacji d³ugofalowej perspektywy zmiany struktury kszta³cenia na
studiach wy¿szych w wyniku procesów demograficznych oraz potrzeby optymalnego
wi¹zania dzia³alnoœci dydaktycznej oraz badawczej z gospodark¹ i zmieniaj¹cymi siê
potrzebami spo³ecznymi.

2. Jak zauwa¿y³ Pan Senator, wysi³ek inwestycyjny w uczelniach publicznych jest
niew¹tpliwie nadrabianiem wieloletnich zaleg³oœci i wynika z koniecznoœci unowoczeœ-
nienia ich infrastruktury dydaktycznej i badawczej. Dzia³ania te s¹ równie¿ konieczne
dla stworzenia warunków do skutecznego konkurowania polskich uczelni na global-
nym rynku edukacyjnym. Istotnie w perspektywie wielu najbli¿szych lat spodziewaæ
siê nale¿y zmniejszenia liczby studentów studiów wy¿szych w wyniku ni¿u demograficz-
nego, jednak¿e wzrastaæ bêdzie coraz bardziej liczba uczestników studiów podyplo-
mowych, wynikaj¹ca z koniecznoœci zdobywania nowych kwalifikacji lub aktualizacji
wiedzy. Liczba uczestników studiów podyplomowych prowadzonych w uczelniach
w okresie 1989–2009 wzros³a ponaddziesiêciokrotnie, i tak w 1989 r. kszta³towa³a siê
na poziomie 19 061, w 1999 r. – 87 869, a w 2009 r. – 192 815. Pragnê równie¿ nadmie-
niæ, i¿ wysi³ek inwestycyjny uczelni, o którym wspomina Pan Senator w znacznej mie-
rze pokrywany jest ze œrodków unijnych, z których korzystaj¹ równie¿ uczelnie
niepubliczne. Obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego zakontraktowa³o
na cele inwestycyjne 3,3 mld z³.

3. Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ zmiany w obszarze pomocy materialnej dla
studentów i doktorantów wynikaj¹ce z ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie usta-
wy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule nauko-
wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
maj¹ przede wszystkim na celu zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy materialnej dla
osób w trudnej sytuacji materialnej, a tak¿e zwiêkszenie przejrzystoœci i uproszczenie
systemu.

Przepisy ww. ustawy wchodz¹ce w ¿ycie ju¿ z pocz¹tkiem nowego roku akademic-
kiego 2010/2011 zapewni¹ wiêcej œrodków na pomoc dla najubo¿szych studentów,
dziêki zmianie proporcji wydatkowania przez uczelnie dotacji bud¿etowej na korzyœæ
stypendiów socjalnych – œrodki na te stypendia nie mog¹ byæ ni¿sze ni¿ 60% ³¹cznej
kwoty œrodków przeznaczonych w uczelni na stypendia socjalne, stypendia rektora dla
najlepszych studentów i zapomogi (dotychczas by³o to 50%). Zwiêkszeniu finansowa-
nia pomocy dla m³odzie¿y w trudnej sytuacji materialnej towarzyszy zmiana polega-
j¹ca na podniesieniu o 30% minimalnej wysokoœci dochodu na osobê w rodzinie,
gwarantuj¹cej studentom i doktorantom stypendium socjalne (w odniesieniu do aktu-
alnych wartoœci oznacza to wzrost z 351 z³ do 456,3 z³ netto na osobê w rodzinie), jak
równie¿, o tê sam¹ wartoœæ procentow¹, maksymalnej wysokoœci dochodu (analogicz-
nie z 602 z³ do 782,6 z³ netto na osobê), przy której uczelnie bêd¹ mog³y przyznawaæ
stypendia socjalne.

W efekcie powy¿szych zmian stypendia socjalne bêd¹ wyp³acane wiêkszej liczbie
studentów i doktorantów, a ich wysokoœæ mo¿e znacznie wzrosn¹æ. Ponadto wzroœnie
prawdopodobieñstwo, i¿ stypendia te trafi¹ wy³¹cznie do osób uprawnionych, bê-
d¹cych w trudnej sytuacji materialnej, dziêki wprowadzeniu do systemu nowej regula-
cji umo¿liwiaj¹cej uczelniom uwzglêdnianie, w toku postêpowania o przyznanie
stypendium socjalnego, opinii jednostki odpowiedzialnej w systemie pomocy spo³ecz-
nej za ustalenie sytuacji dochodowej i maj¹tkowej osób i ich rodzin. Narzêdzie to s³u¿yæ
bêdzie do ustalania rzeczywistej sytuacji materialnej studenta w przypadku w¹tpliwo-
œci dotycz¹cych zasadnoœci przyznania stypendium ze œrodków bud¿etowych. Przy-
znanie organom uczelni i komisjom stypendialnym wiêkszych kompetencji
w powy¿szym zakresie w sposób istotny ograniczy przypadki nieuprawnionego ubiega-
nia siê o pomoc materialn¹.
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4. W roku 2010 zosta³ wypracowany nowy rz¹dowy pakiet prawny u³atwiaj¹cy do-
stêp do kredytów studenckich poprzez uproszczenie procedury ich udzielania, a tak¿e
poprawiaj¹cy efektywnoœæ dzia³ania systemu porêczeñ tych kredytów.

W kwestii porêczeñ kredytów studenckich, rozszerzony zosta³ zakres porêczenia
dla osób najubo¿szych, dla których do tej pory koniecznoœæ przedstawienia porêczenia
by³a istotn¹ barier¹ w dostêpie do kredytu. Od nowego roku akademickiego
2010/2011 studenci osi¹gaj¹cy dochód na osobê w rodzinie do 600 z³ uzyskaj¹ stupro-
centowe porêczenie kredytu, zaœ osoby z dochodami do 1.000 z³ – porêczenie siedem-
dziesiêcioprocentowe. Zmiana ta ma ogromne znaczenie dla osób, które mia³y
trudnoœci ze znalezieniem odpowiedniego porêczyciela kredytu studenckiego, a tak¿e
obawy przed zaci¹gniêciem kredytu i jego sp³at¹ po ukoñczeniu studiów.

Ponadto, w dniu 1 paŸdziernika 2010 r. wesz³o w ¿ycie nowe rozporz¹dzenie Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegó³owych za-
sad, trybu i kryteriów udzielania, sp³acania oraz umarzania kredytów i po¿yczek
studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560, z póŸn. zm.). Zmiany w stosunku do poprzedniego
rozporz¹dzenia obejmuj¹ m.in.: wprowadzenie legitymacji studenckiej lub doktoranc-
kiej jako dokumentu potwierdzaj¹cego posiadanie statusu studenta, uniezale¿nienie
wyp³aty kredytu od postêpów w nauce, now¹ definicjê dochodu na osobê w rodzinie
studenta oraz wprowadzenie mo¿liwoœci zawieszenia sp³aty kredytu wraz z odsetkami
na okres do 12 miesiêcy.

5. W znowelizowanej ustawie – Prawo o szkolnictwie wy¿szym przewidziano now¹
dotacjê podmiotow¹ na finansowanie zadañ projakoœciowych, która zasilana bêdzie
przez wzrost wydatków pañstwa na szkolnictwo wy¿sze. Dotacja ta przeznaczona bê-
dzie na finansowanie najlepszych jednostek organizacyjnych uczelni publicznych
i niepublicznych, które uzyskaj¹ status Krajowych Naukowych Oœrodków Wiod¹cych
(KNOW), na zwiêkszenie wysokoœci stypendiów doktoranckich dla 30% najlepszych
doktorantów, dodatkowe finansowanie jednostek organizacyjnych uczelni posiada-
j¹cych ocenê wyró¿niaj¹c¹ Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), finansowanie stu-
diów doktoranckich w uczelniach niepublicznych oraz wdro¿enie wewnêtrznych
systemów zapewnienia jakoœci kszta³cenia w powi¹zaniu z Krajowymi Ramami Kwalifi-
kacji (KRK). Chcemy w coraz wiêkszym stopniu premiowaæ jakoœæ kszta³cenia.

Od szeregu miesiêcy prowadzona jest debata nad rozszerzeniem finansowania
uczelni niepublicznych z bud¿etu pañstwa. Po wypracowaniu wspólnego stanowiska
w tej kwestii bêdzie mo¿liwe przygotowanie odpowiedniego rozporz¹dzenia, jako aktu
wykonawczego do ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, i¿ uczelnie niepubliczne mog¹ równie¿ ubiegaæ siê
o œrodki finansowe na naukê, w trybie i na zasadach okreœlonych w ustawie o zasa-
dach finansowania nauki, w tym o dotacjê na dzia³alnoœæ statutow¹.

Ponadto szereg uczelni niepublicznych otrzyma³o œrodki finansowe w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapita³ Ludzki – ³¹cznie to 626,9 mln z³. Priorytet IV PO KL, który
koncentruje siê na podwy¿szaniu jakoœci funkcjonowania instytucji szkolnictwa wy¿-
szego, zarówno poprzez stworzenie korzystnych warunków systemowo-organizacyj-
nych dla efektywnego zarz¹dzania szkolnictwem wy¿szym, jak te¿ poprzez wywo³ywa-
nie impulsów rozwojowych wp³ywaj¹cych na dostêpnoœæ i rozwój tych kierunków
kszta³cenia, których znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy jest najwiêksze.

£¹czê wyrazy szacunku

prof. Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W 2007 r. podczas kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Donald Tusk
obiecywa³ w tak zwanych dziesiêciu zobowi¹zaniach Platformy, ¿e „wybudu-
jemy nowoczesn¹ sieæ autostrad, dróg ekspresowych, mostów i obwodnic”,
a w swoim exposé deklarowa³ wyeliminowanie barier prawnych blokuj¹cych
szybki rozwój infrastruktury.

Jednak, jak siê okazuje, po trzech latach rz¹dów PO–PSL Ministerstwo
Infrastruktury oficjalnie og³asza, ¿e obecna ekipa rz¹dowa nie zd¹¿y z budo-
w¹ dróg na Euro 2012. Jak zapowiedzia³ szef resortu Cezary Grabarczyk, na
tê miêdzynarodow¹ imprezê powstanie o po³owê mniej dróg, ni¿ planowano.
W œwietle informacji rz¹du ograniczenia budowy dróg spowodowane s¹ prze-
szkodami zwi¹zanymi z koniecznoœci¹ budowy dróg na obszarze Natu-
ra 2000. Tymczasem Donald Tusk obiecywa³, ¿e po objêciu w³adzy zniesie
bariery œrodowiskowe.

W zwi¹zku z tak¹ sytuacj¹ zamiast nowych dróg Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad proponuje, aby w celu usprawnienia ruchu samochodo-
wego w miejscach budów zosta³y wyznaczone objazdy.

Takie doraŸne dzia³ania podobno profesjonalnych kadr w administracji
i agencjach z ramienia Platformy Obywatelskiej to ¿art z kierowców. To ba-
nalne rozwi¹zanie oœmiesza rz¹dz¹cych i wprost ukazuje ³amanie w³asnych
obietnic PO sprzed trzech lat. W praktyce sprowadza siê to do rêcznego stero-
wania ruchem, a wyznaczenie objazdu i czêœciowe dopuszczenie jakiegoœ od-
cinka do ruchu to nic szczególnego ani pozytywnego. Rzeczywistoœæ drogowa
w wydaniu Platformy Obywatelskiej jest ¿artobliwa i ¿enuj¹ca, gdy¿ wicemi-
nister infrastruktury odpowiedzialny za budowê dróg jeŸdzi na rowerze ze
Strykowa do Katowic, bo przegra³ zak³ad z gazet¹. To naprawdê nie jest
œmieszne, to jest kpina z u¿ytkowników dróg, Panie Ministrze.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastê-
puj¹ce pytania.

1. Ile dok³adnie mniej ni¿ zaplanowano zostanie zbudowanych dróg i au-
tostrad?

2. Dlaczego GDDKiA jest tak nieudolna w prowadzeniu inwestycji?
3. Gdzie s¹ te profesjonalne kadry w administracji z ramienia PO?
4. Dlaczego premier nie usun¹³ barier œrodowiskowych w budowie dróg,

co zapowiada³ w 2007 r.?
5. Ile objazdów i w jakich miejscach planuje wprowadziæ GDDKiA, aby

by³o po³¹czenie miêdzy miastami przed Euro 2012?
6. Czy miasta, w których bêd¹ siê odbywa³y mecze w ramach Euro 2012,

bêd¹ po³¹czone przyzwoitymi drogami?

Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez pana senatora Wojciecha Skurkiewi-

cza podczas 72. posiedzenia Senatu RP z dnia 17 marca 2011 r., przekazane przy piœ-
mie przewodnim z dnia 24 marca br. (sygnatura BPS/DSK-043-3487/11), dotycz¹ce
postêpu prac w budowaniu nowoczesnej sieci infrastruktury drogowej, uprzejmie
przedstawiam informacje w przedmiotowej sprawie.

Na wstêpie pragnê zauwa¿yæ, ¿e od listopada 2007 r., w Polsce oddano do ruchu
1210,2 km autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic i przebudowanych dróg. Podpisa-
no równie¿ umowy na budowê kolejnych 1853,7 km, w tym 780,8 km autostrad. Pol-
ska od przesz³o 3 lat pozostaje najwiêkszym placem budowy Europy – obecnie
w budowie i przebudowie s¹ 1456 km dróg krajowych. Ten ogromny wysi³ek inwesty-
cyjny jest efektem przy³o¿enia bardzo du¿ej wagi do kwestii powstania nowoczesnej in-
frastruktury drogowej w Polsce i ogromnej determinacji w osi¹gniêciu tego celu.

W tym miejscu warto równie¿ podkreœliæ, ¿e wysokie tempo prac jest mo¿liwe dziêki
wprowadzeniu licznych zmian w krajowym prawodawstwie.

Jedn¹ z najwa¿niejszych zmian by³a nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z 25 lipca 2008 r.,
kiedy to wprowadzono szereg udogodnieñ w procesie inwestycyjnym. Nowelizacja
z 2008 r., bowiem uproœci³a procedurê administracyjn¹ (po³¹czenie decyzji o ustaleniu
lokalizacji drogi i decyzji o pozwoleniu na budowê w jedn¹ decyzjê o zezwoleniu na rea-
lizacjê inwestycji drogowej) oraz wprowadzi³a dodatkowe przepisy przyspieszaj¹ce na-
bywanie gruntów pod budowê dróg (ustalenie terminu na wydanie decyzji o ustaleniu
odszkodowania za przejmowan¹ nieruchomoœæ, a tak¿e bonusy pieniê¿ne za wczeœ-
niejsze wydanie nieruchomoœci przez ich w³aœcicieli).

Kolejnym milowym krokiem by³a implementacja dyrektywy Rady Nr 85/337 EWG
z dnia 27 czerwca 1985 r. dotycz¹cej kwestii ocen oddzia³ywania na œrodowisko. Do
polskiego porz¹dku prawnego, poprzez ustawê 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, wprowadzono tzw. decyzjê
œrodowiskow¹, której wydanie poprzedza zezwolenie na inwestycje drogowe.

Kluczow¹ zmian¹ w zakresie finansowania drogowych inwestycji infrastruktural-
nych by³a równie¿ zmiana ustawy o autostradach p³atnych oraz Krajowym Funduszu
Drogowym z dnia 22 maja 2009 r. Stworzono wówczas nowy system finansowania bu-
dowy dróg krajowych przyjmuj¹c, ¿e œrodki na inwestycje (budowê i przebudowê) na
drogach krajowych bêd¹ pochodziæ z KFD, natomiast wydatki w zakresie utrzymania,
remontów i zarz¹dzania drogami krajowymi a tak¿e prace przygotowawcze s¹ finansowa-
nie z bud¿etu pañstwa. Taka zmiana pozwoli³a przede wszystkim na uelastycznienie
systemu finansowania inwestycji drogowych a tym samym dopasowanie systemu fi-
nansowania do specyfiki i cyklu powstawania du¿ych projektów infrastrukturalnych.

Na zakoñczenie warto równie¿ wspomnieæ o uchwale Rady Ministrów z dnia 25 stycz-
nia 2011 roku przyjmuj¹cej nowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015.
Dokument ten jest drugim œredniookresowym dokumentem programowym w sektorze
infrastruktury dróg krajowych. W odró¿nieniu od poprzednika (dokumentu uchwalo-
nego w dniu 25 wrzeœnia 2007 roku), przyjêcie Programu na lata 2011–2015 poprze-
dzone by³o wykonaniem strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Tym
samym obecny dokument posiada Prognozê oddzia³ywania na œrodowisko skutków re-
alizacji, której wyniki by³y równie¿ umieszczone w jednym z rozdzia³ów Programu.
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Dzia³ania te maj¹ ogromne znaczenie dla mo¿liwoœci dalszego sprawnego pozyskiwa-
nia œrodków unijnych na inwestycje drogowe.

We wspomnianym Programie ujêto inwestycje, które pozwol¹ na pod³¹czenie do po-
wstaj¹cej sieci nowoczesnej infrastruktury drogowej nie tylko miast, w których bêd¹
rozgrywane mecze Euro 2012, ale równie¿ innych oœrodków, dla których inwestycje in-
frastrukturalne realizowane przez obecny gabinet s¹ jednym z g³ównych motorów dal-
szego rozwoju.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Jako senator Ziemi Radomskiej proszê o rzeteln¹ i aktualn¹ informacjê
od ministra infrastruktury w sprawie remontu i rozbudowy linii kolejowej
nr 8 na trasie Warszawa – Radom, a w szczególnoœci na odcinku Warka –
Radom.

Obecny stan trasy kolejowej Radom – Warszawa przedstawia siê fatal-
nie i podró¿ z Warszawy do Radomia trwa ponad dwie godziny. Od wielu lat
jest to utrudnienie dla osób doje¿d¿aj¹cych do Warszawy lub do Radomia.
S³aby stan torów kolejowych oraz jednotorowy odcinek miêdzy Wark¹ i Ra-
domiem – pokonanie go jest bardzo czasoch³onne – wp³ywaj¹ na punktual-
noœæ przybywania poci¹gów do stacji docelowych i poœrednich. Jest to bardzo
istotna kwestia ze wzglêdu to, ¿e tysi¹ce mieszkañców regionu codziennie
korzystaj¹ z tej trasy.

Ogólnie, przedstawiaj¹c sprawê modernizacji linii kolejowej nr 8, nale¿y
stwierdziæ, ¿e od trzech lat nic siê w tej sprawie nie dzieje, a w ostatnich tygo-
dniach pojawi³ siê w tej kwestii du¿y szum informacyjny. Zgodnie z informa-
cj¹ prasow¹ z pocz¹tku marca 2011 r. spó³ka PKP PLK podpisa³a umowê na
opracowanie dokumentacji projektowej i materia³ów przetargowych na wy-
bór wykonawcy, który przeprowadzi modernizacjê linii kolejowej nr 8 z Rado-
mia do stacji Warszawa Okêcie. Wartoœæ tego zamówienia wynosi oko³o
16 milionów z³. Zakres prac, jakie ma wykonaæ firma, obejmuje wiele elemen-
tów, miêdzy innymi opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, doku-
mentacji geotechnicznej i geologiczno-in¿ynierskiej, przygotowanie dokumen-
tów niezbêdnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
opracowanie projektów budowlanych itp. Zgodnie ze wspomnian¹ informacj¹
prasow¹ PKP PLK deklaruje, ¿e prace modernizacyjne bêd¹ prowadzone
w latach 2013–2014.

Nastêpnie, jak mo¿na siê dowiedzieæ z lektury bran¿owego magazynu
„Rynek Kolejowy” z po³owy lutego 2011 r., wiceminister Andrzej Massel po-
wiedzia³, ¿e na odcinku Warka – Radom s¹ bardzo du¿e problemy z decyzj¹
œrodowiskow¹ i realizacj¹ zadañ, gdy¿ linia przechodzi przez rzeki i obszary
lêgowe ptaków, a to uniemo¿liwia modernizacjê tego odcinka. Zaznaczmy, ¿e
chodzi o odcinek newralgiczny, bo jednotorowy, czyli o tak zwane w¹skie
gard³o. Wspomnian¹ wypowiedŸ pana Andrzeja Massela oficjalnie zakwe-
stionowa³a Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska w Warszawie podaj¹c,
¿e decyzja œrodowiskowa zosta³a wydana w 2009 r. Za to organizacja ekolo-
giczna Zielone Mazowsze poinformowa³a wprost w swoim oficjalnym liœcie do
wiceministra Andrzeja Massela, ¿e koniecznoœæ ochrony œrodowiska w bar-
dzo ma³ym stopniu ogranicza mo¿liwoœæ modernizacji linii Warszawa – Ra-
dom. Pod koniec stycznia 2011 r. w gazecie „Rzeczpospolita” wiceminister
infrastruktury Andrzej Massel poinformowa³, ¿e modernizacja linii kolejowej
nr 8 nie bêdzie finansowana z unijnego bud¿etu na lata 2007–2013, bo bê-
dzie problem z jej rozliczeniem. Cytujê: „Wiemy ju¿, ¿e nie zd¹¿ymy z moder-
nizacj¹ ca³ej linii z Warszawy do Radomia”.

Powy¿sza chronologia zdarzeñ informacyjnych œwiadczy o braku pano-
wania nad spraw¹ modernizacji linii nr 8 przez ministra infrastruktury lub
o szukaniu przez wiceministra infrastruktury Andrzeja Massela jakiegoœ po-
wodu, dziêki któremu obecny rz¹d móg³by siê wyt³umaczyæ przed wyborcami
z niemodernizowania linii nr 8. Po tym, co siê dzieje w tej sprawie, mo¿na do-
mniemywaæ, ¿e rz¹d PO-PSL nie chce zrealizowaæ modernizacji szlaku kolejo-
wego nr 8.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Kiedy realnie rozpoczn¹ siê prace modernizacyjne na odcinku Warsza-

wa Okêcie – Radom?
2. Kiedy realnie rozpoczn¹ siê prace na odcinku Warka – Radom?
3. Kiedy na odcinku Warka – Radom powstan¹ dwa tory?
4. Czy powodem niemodernizowania linii kolejowej s¹ wzglêdy œrodo-

wiskowe czy problemy z rozliczeniem z Komisj¹ Europejsk¹?
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5. Jakie jest ostateczne stanowisko wiceministra Andrzeja Massela
w kwestii remontu linii kolejowej nr 8?

6. Czy minister infrastruktury wyda oficjalnie oœwiadczenie w tej
sprawie?

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 27 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Wojciecha Skurkiewicza na

72. posiedzeniu Senatu w dniu 17 marca 2011 roku, skierowanym do Ministra Infra-
struktury Pana Cezarego Grabarczyka pismem BPS/DSK-043-3487/11 z dnia
24 marca 2011 roku w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa
– Radom, przedk³adam poni¿sze odpowiedzi na pytania zadane w przedmiotowym
oœwiadczeniu.

Ad 1. i 2. Kiedy realnie rozpoczn¹ siê prace modernizacyjne na odcinku

Warszawa Okêcie – Radom? oraz Kiedy realnie rozpoczn¹ siê prace na odcinku

Warka – Radom?
W opracowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA Wieloletnim Programie Inwe-

stycji Kolejowych na lata 2010–2013 dla linii nr 8 Warszawa – Radom przewidziane s¹
dwa projekty inwestycyjne, które realizowane bêd¹ w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Œrodowisko:

1. Projekt POIiŒ 7.1–19.1 pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa
Okêcie – Radom”;

2. Projekt POIiŒ 7.1–19.2 pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa
Okêcie – Radom – PRACE PRZYGOTOWAWCZE”.

W ramach przedmiotowych projektów og³oszono m.in. nastêpuj¹ce przetargi:
– Przetarg na „Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych niezbêd-

nej do przeprowadzenia modernizacji linii nr 8 (tor nr 1 i 2) na odcinku Warszawa
Okêcie – Kielce, ³¹cznie z tymi stacjami”. W dniu 23 sierpnia 2008 roku og³oszono
przetarg. Obecnie kontrakt jest na etapie zakoñczenia. Efektem umowy bêdzie
miêdzy innymi opracowanie map do celów projektowych.

– Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i materia³ów przetargowych na
wybór wykonawcy robót dla LCS Okêcie. Przetarg og³oszono w dniu 4 grudnia
2009 roku. W dniu 4 lutego 2011 roku podpisana zosta³a umowa z firm¹ Jacobs
Polska Sp. z o.o., która obejmuje odcinek linii nr 8 od stacji Warszawa Okêcie do
stacji Czachówek Po³udniowy. Efektem podpisanej umowy bêdzie miêdzy innymi
przygotowanie materia³ów przetargowych na wybór wykonawcy robót budowla-
nych. Wykonawca jest zobowi¹zany do zrealizowania umowy w ci¹gu 12 miesiêcy
od dnia podpisania.

– Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i materia³ów przetargowych na
wybór wykonawcy robót dla LCS Radom. Przetarg og³oszono w dniu 2 grudnia
2009 roku, umowa z wykonawc¹ – firm¹ Mott MacDonald Limited Sp. z o.o. Od-
dzia³ w Polsce zosta³a podpisana w dniu 8 lutego 2011 roku. Obejmuje ona odci-
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nek linii nr 8 od stacji Czachówek Po³udniowy do stacji Radom. Efektem podpisa-
nej umowy bêdzie miêdzy innymi przygotowanie materia³ów przetargowych na wy-
bór wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca jest zobowi¹zany do zrealizowa-
nia umowy w ci¹gu 18 miesiêcy od dnia podpisania.

Wed³ug aktualnego harmonogramu realizacji projektu, faktyczne rozpoczêcie robót
budowlanych na odcinku Warszawa Okêcie – Warka mo¿liwe bêdzie po zakoñczeniu
opracowania dokumentacji projektowej i po wy³onieniu wykonawcy robót, czyli po
2012 roku. Zak³ada siê, i¿ roboty budowlane obejm¹ lata 2013–2014.

Natomiast dla odcinka Warka – Radom rzeczowa realizacja inwestycji planowana
jest wraz z rozpoczêciem nastêpnej perspektywy finansowej UE, tj. po 2014 roku.
W obecnej perspektywie finansowej UE zostanie przygotowana wszelka niezbêdna do-
kumentacja – ³¹cznie z projektem budowlanym – jak równie¿ uzyskane zostanie po-
zwolenie na budowê.

Ad 3. Kiedy na odcinku Warka – Radom powstan¹ dwa tory?
Odcinek linii kolejowej nr 8 Warka – Radom bêdzie modernizowany w ramach Lo-

kalnego Centrum Sterowania (LCS) Radom. W zakres tej modernizacji wchodzi miêdzy
innymi budowa drugiego toru. Realizacja prac budowlanych planowana jest w nastêp-
nej perspektywie finansowania ze œrodków unijnych, tj. w latach 2014–2020.

Ad 4. Czy powodem niemodernizowania linii kolejowej s¹ wzglêdy œrodowis-

kowe czy problemy z rozliczeniem z Komisj¹ Europejsk¹?
Istotnym problemem na przedmiotowej inwestycji by³o zapewnienie finansowania

inwestycji w zakresie œrodków krajowych jak i unijnych. Jednak¿e, Minister Finansów
Decyzj¹ nr 12/54/2001 z dnia 27 stycznia 2011 roku udzieli³ zapewnienia finansowa-
nia realizacji powy¿szego projektu.

Niemniej wa¿nym problemem dotycz¹cym realizacji tego projektu s¹ skutki wyda-
nej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska „Decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia w granicach województwa ma-
zowieckiego” (RDOŒ-14-WOOŒ-II-BP-6613-004/08), która zawiera m.in. nastêpuj¹ce
zapisy:

– „Pkt. II. 2 – W granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Pilicy”
PLB 140003 oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Dolina Dolnej Pilicy”
PLH 140016 wszystkie prace powinny byæ realizowane poza okresem rozrodczym
zwierz¹t, tj. od 25 sierpnia do 28 lutego”;

– „Pkt II. 3 – Na terenie dwóch obszarów zakwalifikowanych, jako ostoje o znaczeniu
regionalnym – przy stawach w ¯abieñcu oraz w dolinie Radomki, jak równie¿ w gra-
nicach wyró¿nionych korytarzy wodnych i leœnych prace poza torowiskiem powin-
ny odbywaæ siê poza sezonem rozrodczym ptaków, tj. w okresie od 25 sierpnia do
28 lutego; w obrêbie stanowiska lêgowego podró¿niczka przy miejscowoœci Za³awie
pod Radomiem prace te powinny odbywaæ siê w okresie od 1 sierpnia do 15 marca,
tu równie¿ winno siê pozostawiæ zadrzewienia i zakrzaczenia po obu stronach linii
kolejowej, z zastrze¿eniem § 2 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 li-
stopada 2004 roku w sprawie wymagañ w zakresie odleg³oœci i warunków dopusz-
czaj¹cych usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów
ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w s¹siedztwie linii kolejowej,
a tak¿e sposobu urz¹dzania i utrzymywania zas³on odœnie¿nych oraz pasów prze-
ciwpo¿arowych (Dz. U. 2004, Nr 249, poz. 2500)”.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, nale¿y stwierdziæ, ¿e roboty budowlane, prowadzone
na terenie ww. obszarów, mog¹ byæ realizowane tylko poza okresem rozrodczym zwie-
rz¹t, tj. w terminach od 25 sierpnia do 28 lutego i od 1 sierpnia do 15 marca. Zatem,
w du¿ym stopniu ogranicza to realizacjê rzeczonej inwestycji.

Natomiast, je¿eli chodzi o problemy z rozliczeniem z Komisj¹ Europejsk¹ to z uwagi
na fakt, i¿ perspektywa finansowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowis-
ko 2007–2013 koñczy siê de facto dopiero w 2015 roku, Ministerstwo Infrastruktury
zak³ada, ¿e uda siê zrealizowaæ w ca³ym zakresie rzeczowym Lokalne Centrum Stero-
wania (LCS) Warszawa Okêcie obejmuj¹cy odcinek Warszawa Okêcie – Czachówek Po-
³udniowy oraz czêœæ zadañ w ramach LCS Radom, obejmuj¹cy swym zasiêgiem
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odcinek Czachówek Po³udniowy – Warka. Pozosta³y odcinek Warka – Radom, tak jak
by³o wspominane wczeœniej, zostanie zrealizowany w nastêpnej perspektywie finanso-
wania ze œrodków unijnych. Przyjêty podzia³ zadañ inwestycyjnych umo¿liwi bezpiecz-
ne wykonanie zakresu robót w czasie pozwalaj¹cym na skuteczne rozliczenie
wydatków ze œrodków unijnych.

Ad 5. Jakie jest ostateczne stanowisko wiceministra Andrzeja Massela

w kwestii remontu linii kolejowej nr 8?
Ministerstwo Infrastruktury rozumie oczekiwania spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej Ra-

dom oraz jego okolice. Chcia³bym zapewniæ o determinacji Ministerstwa Infrastruktu-
ry dla realizacji modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okêcie –
Radom. Dotychczasowe dzia³ania resortu infrastruktury zwi¹zane by³y miêdzy innymi
z zapewnieniem finansowania oraz terminowym przeprowadzeniem inwestycji w od-
niesieniu do koniecznej modernizacji. Takie dzia³ania maj¹ u swych podstaw s³u¿yæ
poprawie ¿ycia mieszkañców miasta Radomia, jak te¿ okolicznych miejscowoœci le-
¿¹cych wzd³u¿ kolejowego ci¹gu komunikacyjnego na linii kolejowej nr 8. Objêcie mo-
dernizacj¹ odcinka Warszawa – Warka niew¹tpliwie tak¹ poprawê zapewni.

Ad 6. Czy minister infrastruktury wyda oficjalne oœwiadczenie w tej sprawie?
Pragnê poinformowaæ, i¿ na stronie Ministerstwa Infrastruktury w dniu 23 lutego

2011 roku (www.mi.gov.pl) w zak³adce Transport Kolejowy umieszczona zosta³a infor-
macja zawieraj¹ca oficjalne stanowisko resortu w sprawie modernizacji linii kolejowej
nr 8 na odcinku Warszawa Okêcie – Radom.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

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

oraz do dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie Leszka Bagiñskiego

Szanowni Pañstwo!
Pog³êbiaæ, pog³êbiaæ i jeszcze raz pog³êbiaæ… O Wiœle mowa.
Wis³a pokaza³a sw¹ si³ê, przerywaj¹c wa³y w Œwiniarach i zalewaj¹c du-

¿e tereny gmin G¹bin i S³ubice. Równie¿ w samym P³ocku sytuacja powodzio-
wa i rozmiêkaj¹ce wa³y powodowa³y d³ugotrwa³¹ eskalacjê stanu
zagro¿enia. W gminach Wyszogród, Ma³a Wieœ, Bodzanów i S³upno tak¿e
czuwano i obserwowano dynamizm ¿ywio³u. Zaanga¿owanie tysiêcy stra¿a-
ków, wojska, osób cywilnych oraz olbrzymie œrodki finansowe pochodz¹ce
zarówno z bud¿etu pañstwa, od samorz¹dów, jak i od samych mieszkañców
terenów dotkniêtych powodzi¹, nie da³y, niestety, w pe³ni satysfakcjonu-
j¹cych efektów. A kolejne wydatki wci¹¿ s¹ potrzebne.

Wszyscy jesteœmy m¹drzy po szkodzie, niestety. A czy nie mo¿na by³o
podj¹æ prób zapobiegania zagro¿eniom powodziowym? Profilaktyka w ka¿-
dej dziedzinie pop³aca i pozwala na skuteczniejsz¹ reakcjê, minimalizacjê
szkód i strat zarówno finansowych, jak i moralnych.

Dlatego pog³êbianie koryta Wis³y czas zacz¹æ!
W strategii rozwoju województwa p³ockiego do 2015 r. znajdujemy ju¿

zapisy o racjonalnym i zrównowa¿onym zagospodarowaniu doliny Wis³y.
Najwy¿szy czas na intensyfikacjê prac w kierunku rozpoczêcia pierwszych
konkretnych dzia³añ.

Dziœ Wis³a jest rzek¹ skrajnie sp³ycon¹, a to powoduje miêdzy innymi
zmniejszenie g³êbokoœci ¿eglugowych, znacznie pogarsza mo¿liwoœci sp³ywu
kry lodowej i utrudnia prace lodo³amaczy, co w efekcie zwiêksza zagro¿enie
powodziowe. W zwi¹zku z tym pragnê zainicjowaæ dialog ze wszystkimi zain-
teresowanymi podmiotami w celu przyst¹pienia do regulacji rzeki Wis³y.

Ze wzglêdu na wyp³ycanie i zamulanie Wis³y na tym odcinku, prace regu-
lacyjne s¹ niezwykle potrzebne, w szczególnoœci po to, aby uchroniæ miesz-
kañców przed kolejnymi powodziami i podtopieniami, aby chroniæ ¿ycie
i zdrowie ludzi oraz ich dobytek, a tak¿e po to, aby zapobiegaæ gro¿¹cym
w przysz³oœci ogromnym stratom materialnym liczonym w dziesi¹tkach milio-
nów z³otych.

Zdecydowanie lepiej jest wydawaæ teraz pieni¹dze na zapobieganie za-
gro¿eniu ni¿ w przysz³oœci na likwidacjê skutków powodzi. A trzeba tak¿e pa-
miêtaæ o tym, czego wyceniæ nie mo¿na, o tym, co jest bezcenne – o zdrowiu
i ¿yciu ludzi.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymanym przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia 24 marca 2011 r.,

znak: BPS/DSK-043-3488/11 oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Eryka
Smulewicza na 72. posiedzeniu Senatu w dniu 17 marca 2011 r. dotycz¹cym podjê-
cia prac regulacyjnych na rzece Wiœle uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cej in-
formacji.

Zasady gospodarowania wodami zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju, w tym
zarz¹dzania zasobami wodnymi reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239. poz. 2019 z póŸn. zm.). Centralnym organem administracji
rz¹dowej w³aœciwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególnoœci w spra-
wach zarz¹dzania wodami oraz korzystania z wód, jest Prezes Krajowego Zarz¹du Go-
spodarki Wodnej. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ Prezesa KZGW – sprawuje minister
w³aœciwy do spraw gospodarki wodnej. Zarz¹dzanie zasobami wodnymi jest realizowa-
ne z uwzglêdnieniem podzia³u pañstwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. Koordy-
nowanie dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ przed powodzi¹ oraz susz¹ w regionie wodnym
jest jednym z zadañ nale¿¹cych do w³aœciwoœci dyrektorów regionalnych zarz¹dów go-
spodarki wodnej (organy administracji rz¹dowej niezespolonej w³aœciwe w sprawach
gospodarowania wodami w regionie wodnym). Nadzór nad dzia³alnoœci¹ dyrektorów
rzgw sprawuje Prezes KZGW, który w szczególnoœci kontroluje ich dzia³ania, zatwier-
dza plany dzia³alnoœci oraz sprawozdania z ich wykonania, a tak¿e poleca przeprowa-
dzenie doraŸnej kontroli gospodarowania wodami w regionie.

Wydatki na finansowanie zadañ realizowanych przez ww. organy, w tym prac regu-
lacyjnych, o których mowa w oœwiadczeniu Pana Senatora, planowane s¹ w ustawie
bud¿etowej w czêœci 22 – Gospodarka wodna, której dysponentem jest Minister Œrodo-
wiska. W trakcie prac nad projektem ustawy bud¿etowej Minister Œrodowiska w spo-
sób samodzielny i suwerenny okreœla priorytety i dokonuje podzia³u – otrzymanego od
Ministra Finansów – wstêpnego limitu wydatków pomiêdzy poszczególne jednostki,
w tym na zadania z zakresu gospodarki wodnej.

Poza wydatkami zaplanowanymi w ustawie bud¿etowej w cz. 22 – Gospodarka wod-
na, na zadania realizowane przez KZGW i rzgw przeznaczane s¹ corocznie œrodki z re-
zerw celowych, w tym z rezerwy celowej Przeciwdzia³anie i usuwanie skutków klêsk
¿ywio³owych zaplanowanej w ustawie bud¿etowej na rok 2011 w kwocie 1.422.627 tys. z³.
Propozycjê podzia³u œrodków tej rezerwy opracowuje Minister Spraw Wewnêtrznych
i Administracji.

Na przyk³ad w 2010 r. na finansowanie zadañ regionalnych zarz¹dów gospodarki
wodnej zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem i usuwaniem skutków powodzi (z wy³¹cze-
niem wydatków przeznaczonych na realizacjê zadañ „Projektu Ochrony Przeciwpowo-
dziowej w dorzeczu rzeki Odry” – kredyt i wspó³finansowanie) przeznaczono z rezerw
celowych bud¿etu pañstwa œrodki w wysokoœci 88.841 tys. z³. Do koñca marca 2011
roku na realizacjê przez rzgw ww. zadañ z rezerwy celowej Przeciwdzia³anie i usuwanie
skutków klêsk ¿ywio³owych uruchomiono œrodki w kwocie 69.978 tys. z³.

Na dofinansowanie zadañ z zakresu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej reali-
zowanych przez jednostki bud¿etowe mog¹ byæ przeznaczane równie¿ œrodki Narodo-
wego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Na podstawie art. 410c ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,
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z póŸn. zm.) na realizacjê tych zadañ w ustawie bud¿etowej na rok 2011 zosta³a utwo-
rzona rezerwa celowa Dofinansowanie zadañ z zakresu ochrony œrodowiska i gospo-
darki wodnej w kwocie 485.390 tys. z³.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk

OdpowiedŸ
MINISTRA
ROZWOJU REGIONALNEGO

Warszawa, 18 kwietnia 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2011 r., znak: BPS/DSK-043-3490/11,

przekazuj¹ce tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Eryka Smulewicza doty-
cz¹cego realizacji inwestycji zwi¹zanej z regulacj¹ cieku wodnego rzeki Wis³y polega-
j¹cej na pog³êbieniu jej koryta, poni¿ej przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko
w przedmiotowej sprawie.

Na wstêpie pragnê zaznaczyæ, i¿ do zadañ Ministra Rozwoju Regionalnego (MRR)
nale¿y przede wszystkim koordynacja kwestii zwi¹zanych z przygotowaniem oraz reali-
zacj¹ programów wspó³finansowanych ze œrodków rozwojowych pochodz¹cych z fun-
duszy Unii Europejskiej (UE) w Polsce, w tym pe³nienie funkcji instytucji zarz¹dzaj¹cej
(IZ) dla krajowych programów operacyjnych oraz Instytucji Koordynuj¹cej Regionalne
Programy Operacyjne na lata 2007–2013 (IK RPO). Zwracam równie¿ uwagê, i¿ w przy-
jêtym w Polsce systemie wdra¿ania polityki spójnoœci na lata 2007–2013, funkcje IZ
RPO pe³ni¹ zarz¹dy poszczególnych województw, które odpowiadaj¹ za przygotowanie,
a nastêpnie realizacjê RPO, w tym m.in. okreœlenie warunków otrzymania wsparcia
oraz wybór projektów do dofinansowania w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Ko-
mitet Monitoruj¹cy RPO. MRR wspó³pracuje w zakresie przygotowania RPO, monitoru-
je i kontroluje przebieg ich realizacji oraz zwraca siê do zarz¹dów województw
z wnioskami dotycz¹cymi usprawnienia sposobu ich realizacji.

Zgodnie z Lini¹ demarkacyjn¹ pomiêdzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójno-
œci, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 8 paŸdziernika 2010 r.,
bêd¹c¹ dokumentem rozdzielaj¹cym poszczególne typy projektów pomiêdzy w³aœciwe
programy operacyjne, projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej o wartoœci
maksymalnej do 40 mln PLN, polegaj¹ce m.in. na regulacji cieków wodnych, mog¹
ubiegaæ siê o wsparcie w ramach poszczególnych RPO. Projekty tego typu o wartoœci
przekraczaj¹cej 40 mln PLN kwalifikuj¹ siê do dofinansowania w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko (POIiŒ).

W przypadku RPO dla województwa mazowieckiego, na terenie którego znajduje siê
odcinek Wis³y opisany w ww. oœwiadczeniu, wsparcie projektów polegaj¹cych m.in. na re-
gulacji cieków wodnych udzielane jest w ramach dzia³ania 4.4 Ochrona przyrody, zagro¿e-
nia, systemy monitoringu, na realizacjê którego przeznaczono 22,95 mln euro ze œrodków
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UE. Na dofinansowanie projektów wybieranych w ramach jedynego jak dot¹d og³oszonego
konkursu dla tego dzia³ania, przeprowadzonego w 2009 r., przeznaczono 11,98 mln euro
œrodków unijnych. Na chwilê obecn¹ nie zosta³a podjêta decyzja odnoœnie do przeprowa-
dzenia kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie oraz jego ewentualnego terminu. Sto-
sownych rozstrzygniêæ w tej kwestii dokona, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, IZ
RPO Województwa Mazowieckiego, tj. Zarz¹d Województwa Mazowieckiego.

Informujê równie¿, i¿ dla zadania zmniejszenia zagro¿enia powodziowego na Wiœle
i jej dop³ywach, jest przewidziane wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Œrodowisko (POIiŒ), dla którego MRR jest Instytucj¹ Zarz¹dzaj¹c¹. W celu
jego zapewnienia, aktualnie na liœcie projektów indywidualnych POIiŒ znajduje siê
9 projektów z przedmiotowego zakresu:

– Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowê
i przebudowê wa³ów Wis³oki, dla którego 25.03.2011 r. zosta³a podpisana umowa
o dofinansowanie z Beneficjentem i projekt jest realizowany,

– Zabezpieczenie przed powodzi¹ miasta Rzeszowa i m. Tyczyn poprzez kszta³towa-
nie koryta rzeki Strug, dla którego wniosek o dofinansowanie jest przygotowywany
przez Beneficjenta,

– szeœæ projektów realizuj¹cych program Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpo-
wodziowe ¯u³aw – Etap I, dla których w wiêkszoœci wnioski o dofinansowanie zo-
sta³y ju¿ z³o¿one przez Beneficjenta do oceny Narodowego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej,

– Ekologiczne bezpieczeñstwo stopnia wodnego W³oc³awek: modernizacja stopnia
wodnego we W³oc³awku i poprawa bezpieczeñstwa powodziowego zbiornika w³oc-
³awskiego, dla którego wniosek o dofinansowanie jest przygotowywany przez Be-
neficjenta.

Z powa¿aniem

El¿bieta Bieñkowska

Stanowisko
DYREKTORA RZGW

Warszawa, 6 kwietnia 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
odpowiadaj¹c na pismo BPS/DSK-043-3492/11 z dnia 24 marca 2011 r., przy któ-

rym przys³ano kolejne Oœwiadczenie Senatora Eryka Smulewicza dotycz¹ce pilnego
podjêcia prac pog³êbiarskich koryta Wis³y uprzejmie informujê Pani¹ Marsza³ek, ¿e od-
powiedŸ w tej sprawie zosta³a udzielona w piœmie UW-435/38/2011 z dnia 01.03.2011 r.,
którego ksero za³¹czam.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
DYREKTORA RZGW w Warszawie
Wojciech Soko³ow
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Wód
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OdpowiedŸ
DYREKTORA RZGW

Warszawa, 1.03.2011 r.

Pani Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na pismo BPS/DSK-043-3367/11 z dnia 9 lutego 2011, przy którym
przys³ano Oœwiadczenie Senatora Eryka Smulewicza w sprawie pilnego podjêcia prac
regulacyjnych na zbiorniku w³oc³awskim i pog³êbienia Wis³y na odcinku od Wyszogro-
du do W³oc³awka pragnê wyjaœniæ, ¿e problemy zwi¹zane z zagro¿eniem powodziowym
powiatu p³ockiego oraz P³ocka s¹ mi znane i stanowi¹ jeden z priorytetów dzia³ania kie-
rowanego przeze mnie RZGW w Warszawie.

Maj¹c na uwadze piln¹ potrzebê kompleksowego rozwi¹zania tego problemu, w ce-
lu poprawy bezpieczeñstwa powodziowego miejscowej ludnoœci oraz ograniczenia strat
materialnych powodowanych przez powodzie, wyst¹pi³em do Prezesa Krajowego Za-
rz¹du o umieszczenie na liœcie indykatywnej w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Œrodowisko na lata 2007–2015, projektu pn.:

„Ekologiczne Bezpieczeñstwo Stopnia Wodnego W³oc³awek: modernizacja SW W³oc-
³awek i poprawa bezpieczeñstwa powodziowego zbiornika w³oc³awskiego” (EBSWW).
który obejmowa³ trzy pakiety:

– Pakiet 1 – Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego w woj. kujawsko-
pomorskim.

– Pakiet 2 – Rozbudowa zapory bocznej Borowiczki i rozbudowa wa³ów wstecznych
S³upianki i lewego wa³u Rosicy w woj. mazowieckim.

– Pakiet 3 – Przebudowa dwóch zapór bocznych zbiornika W³oc³awskiego: zapory
w Nowym Duninowie, zapory Jordanów – Tokary – Radziwie oraz makroniwelacja
w czaszy zbiornika w woj. mazowieckim.

W trakcie opracowywania dokumentacji technicznej okaza³o siê, ze przewidywane
koszty ca³oœci robót znacznie przekraczaj¹ dotychczas szacowan¹ kwotê. W tej sytuacji
wyst¹pi³em do Ministra Œrodowiska o zwiêkszenie preliminowanej kwoty. Niestety,
otrzyma³em informacje o braku mo¿liwoœci zwiêkszenia ca³kowitej wartoœci projektu
i o koniecznoœci ograniczenia jej do kwoty dyspozycyjnej 152.55 mln PLN. W rezultacie
zmuszony by³em do rezygnacji z Pakietu 3, który ma bardzo istotne znaczenie dla roz-
wi¹zania przedmiotowego problemu.

Tym niemniej, prace projektowe zwi¹zane z tym pakietem tj. przebudowa dwóch
zapór bocznych zbiornika W³oc³awskiego: zapory w Nowym Duninowie, zapory Jorda-
nów – Tokary – Radziwie oraz makroniwelacja w czaszy zbiornika od km 620 + 500 do
643 + 300 na obszarze gmin G¹bin, S³upno, P³ock, Stara Bia³a, Nowy Duninów w woj.
mazowieckim bêd¹ kontynuowane po uzyskaniu ostatecznej decyzji œrodowiskowej,
która warunkuje zakoñczenie projektu i przyst¹pienie do robót.

Szacunkowa wartoœæ robót pog³êbiarskich z zagospodarowaniem urobku okreœlona
na podstawie koncepcji wynosi od 210 mln do 925 mln z³ w zale¿noœci od sposobu zago-
spodarowania urobku i uwarunkowañ, które okreœli decyzja œrodowiskowa. Procedura
oceny oddzia³ywania na œrodowisko jest prowadzona przez Prezydenta Miasta P³ocka.

Odnosz¹c siê do problemów poruszonych przez Pana Senatora uprzejmie informu-
jê, ¿e Wis³a od ujœcia Narwi do zbiornika we W³oc³awku jest rzek¹ nieuregulowan¹. Po
ka¿dym wezbraniu nastêpuj¹ zmiany w uk³adzie nurtu, czêsto w kierunku wa³ów prze-
ciwpowodziowych co powoduje, ¿e na wielu odcinkach brzegi s¹ erodowane. W korycie
tworz¹ siê odsypiska stwarzaj¹ce zagro¿enia zatorowe. Ubieg³oroczne wezbrania powo-
dziowe nasili³y te zjawiska. Szczególnie trudnym problemem jest równie¿ oczyszczanie
miêdzywala Wis³y z nadmiernego porostu drzew i krzewów, które w ci¹gu ostatnich kil-
kunastu lat przemieni³y siê w szereg zwartych kompleksów leœnych, utrudniaj¹cych
odprowadzenie wód wezbraniowych i sp³yw kry lodowej. Bie¿¹ce usuwanie odsypisk
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oraz nadmiernego porostu by³o niemo¿liwe zarówno w wyniku braku œrodków finanso-
wych na ten cel, jak i z uwagi na presjê œrodowisk ekologicznych d¹¿¹cych do zanie-
chania przez RZGW jakichkolwiek prac na tym odcinku Wis³y. Ustanowienie obszaru
Natura 2000 problem ten dodatkowo komplikuje od strony formalnej.

D¹¿¹c do poprawy stanu koryta Wis³y i miêdzywala ju¿ w czasie ubieg³orocznej po-
wodzi podj¹³em dzia³ania w celu pozyskania œrodków na realizacjê zadañ zwi¹zanych
z usuwaniem skutków powodzi i ochron¹ przeciwpowodziow¹. Dziêki tym staraniom
RZGW w Warszawie otrzyma³ œrodki w ramach trzech rezerw celowych MSWiA, które
pozwoli³y na wykonanie w 2010 roku najpilniejszych robót na Wiœle, w tym na odcinku
od Wyszogrodu do W³oc³awka. W 2010 roku realizowano:

• roboty pog³êbiarskie w korycie Wis³y od Œwiniar do Kêpy Polskiej oraz na odcinku
miêdzy P³ockiem i Wyszogrodem: koszt robót 4 189 665 z³,

• odcinkowe zabezpieczenie podstawy skarpy odwodnej zapory bocznej Borowiczki,
w rejonie starorzecza S³upianki oraz odcinkowe zabezpieczenie prawego i lewego
wa³u wstecznego S³upianki w rejonie ujœcia do Zbiornika W³oc³awskiego: ³¹czny
koszt robót 2 575 734 z³,

• naprawê ubezpieczenia skarpy w Wyszogrodzie; koszt 798 324 z³,
• odcinkowe zabezpieczenie uszkodzonego wa³u p.powodziowego Wis³y w Dobrzyko-

wie, koszt robót 348 489 z³,
• remont zapory dolinowej zbiornika w³oc³awskiego na odcinku Górki – Jordanów,

koszt robót 311 351 z³,
• remont oczepu œcianki szczelnej na wlocie do pompowni Borowiczki oraz remont

betonów skrzyni zrzutowej ruroci¹gów t³ocznych pompowni w Tokarach: koszt ro-
bót 295 524 z³.

W celu ograniczenia nap³ywu œry¿u do zbiornika, instaluje siê przegrody przeciw-
œry¿owe w cofce zbiornika, w miejscowoœciach P³ock i Pop³acin. Dodatkowym zabezpie-
czeniem dla zbiornika W³oc³awek jest praca 6 lodo³amaczy, które wykonuj¹ „rynnê”
o szerokoœci od 400 do 600 m na d³ugoœci ca³ego zbiornika dla przepuszczenia kry
sp³ywaj¹cej Wis³¹. Wszystkie dzia³ania prowadzone s¹ zgodnie z instrukcj¹ lodo³ama-
nia oraz w oparciu o analizê istniej¹cych warunków hydrologiczno-meteorologicznych.
Akcja lodo³amania wspó³finansowana przez firmê ENERGA, WFOŒiGW i z rezerwy ce-
lowej MSWiA w 2010 roku kosztowa³a 4 306 795 z³.

Kontynuuj¹c opisane powy¿ej dzia³ania, w wykazie zadañ zwi¹zanych z usuwa-
niem skutków powodzi, do realizacji w ramach rezerwy celowej na 2011 rok i lata dal-
sze zg³osi³em zakoñczenie zadañ ju¿ rozpoczêtych:

• odcinkowe zabezpieczenie podstawy skarpy odwodnej zapory bocznej Borowiczki,
w rejonie starorzecza S³upianki oraz odcinkowe zabezpieczenie prawego i lewego
wa³u wstecznego S³upianki w rejonie ujœcia do Zbiornika W³oc³awskiego; koszt ro-
bót 1 744 723 z³,

• naprawê ubezpieczenia skarpy w Wyszogrodzie: koszt 1 021 977 z³,
• odcinkowe zabezpieczenie uszkodzonego wa³u p.powodziowego Wis³y w Dobrzyko-

wie, koszt robót 99 521 z³,
• remont zapory dolinowej zbiornika w³oc³awskiego na odcinku Górki – Jordanów,

koszt robót 59 091 z³,
• remont oczepu œcianki szczelnej na wlocie do pompowni Borowiczki oraz remont be-

tonów skrzyni zrzutowej ruroci¹gów t³ocznych pompowni w Tokarach: koszt robót
160 522 z³,

a tak¿e rozpoczêcie pilnych nowych zadañ w 2011 roku:
• roboty pog³êbiarskie w korycie Wis³y w km 596–599; koszt robót 2 000 000 z³,
• roboty pog³êbiarskie w korycie Wis³y w km 608–622; koszt robót 8 000 000 z³,
• usuwanienadmiarusedymentówwcofkowej czaszy zbiornika,koszt robót200000 z³,

w 2011 roku.
• roboty udro¿nieniowe w korycie Wis³y w km 575–578 oraz zabezpieczenie prawego

brzegu w Czerwiñsku: opracowanie dokumentacji koszt 100 000 z³.
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Informujê tak¿e, ¿e dla u³atwienia sp³ywu wielkich wód, oraz pochodu lodów zapla-
nowano usuwanie drzew i zakrzaczeñ z terenów miêdzywala Wis³y, w tym na obszarze
od Wyszogrodu do W³oc³awka w 2011 roku:

– w km 595–596 m. Drwa³y, Rakowo
– w km 598–600 m. Pieczyska
w latach 2012–2016:
– w km 603–605 m. Rybaki, Piotrówek
– w km 605–610 m. Bia³obrzegi, Kêpa Polska, Zakrzewo
– w km 609–611 m. Swiniary, Rybaki
– w km 614–616 m. Troszyn Nowy
– w km 625–637 m. P³ock
Nadmieniam, ¿e realizacja tych zadañ mo¿e napotkaæ powa¿ne utrudnienia formal-

ne i protesty organizacji ekologicznych.
Przedstawiaj¹c powy¿sze informacje dziêkujê Panu Senatorowi za z³o¿enie na fo-

rum Senatu RP oœwiadczenia poruszaj¹cego wa¿ki problem w trosce o bezpieczeñstwo
mieszkañców terenów nadwiœlañskich.

Proszê tak¿e Pani¹ Marsza³ek o wsparcie w staraniach o dodatkowe œrodki finanso-
we dla RZGW na realizacjê planowanych zadañ zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpowo-
dziow¹. Wyra¿am nadziejê, ¿e dziêki pozyskanym funduszom bêdzie mo¿na zrealizo-
waæ w najbli¿szej przysz³oœci najpilniejsze roboty udro¿nieniowe poprawiaj¹ce bezpie-
czeñstwo mieszkañców zagro¿onych terenów, a w latach nastêpnych program prac
wg harmonogramu, który zostanie okreœlony w dokumentacji: Ekologiczne Bezpie-
czeñstwo Stopnia Wodnego W³oc³awek.

DYREKTOR
Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej w Warszawie
Leszek Bagiñski
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o informacjê, ilu rolników z terenu

powiatu p³ockiego otrzyma³o pomoc w ramach rz¹dowego programu – uchwa-
³y w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w któ-
rych gospodarstwach rolnych i dzia³ach specjalnych produkcji rolnej
powsta³y szkody spowodowane przez powódŸ, obsuniêcie ziemi i huragan
w 2010 r.

Jaka kwota œrodków finansowych zosta³a przeznaczona na ten cel?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 21.04.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z przes³anym, przy piœmie z dnia 24 marca 2011 r. znak BPS/DSK-
-043-3489/11, oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Eryka Smulewicza podczas
72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2011 r. w sprawie informacji o pomocy
rolnikom z terenu powiatu p³ockiego udzielonej w ramach programu pomocy dla ro-
dzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i dzia³ach specjalnych produkcji
rolnej powsta³y szkody spowodowane przez powódŸ, obsuniêcie siê ziemi lub huragan
w 2010 r. – uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, co nastêpuje.

Na podstawie podjêtej przez Radê Ministrów w dniu 1 czerwca 2010 r. uchwa³y
Nr 87/2010 w sprawie programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodar-
stwach rolnych i dzia³ach specjalnych produkcji rolnej powsta³y szkody spowodowane
przez powódŸ, obsuniêcie siê ziemi lub huragan w 2010 r., producentom rolnym udzie-
lana jest nastêpuj¹ca pomoc:

1) kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia-
³ach specjalnych produkcji rolnej znajduj¹cych siê na obszarach, gdzie szkody po-
wsta³y w zwi¹zku z powodzi¹, obsuniêciem siê ziemi lub huraganem na podstawie
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji nie-
których zadañ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22,
poz. 121, z póŸn. zm.) oraz porêczenia i gwarancje sp³aty ww. kredytów banko-
wych; kredyty te oprocentowane s¹ obecnie dla kredytobiorcy w wysokoœci 2%
w skali roku i mog¹ byæ przeznaczone zarówno na zakup œrodków do produkcji rol-
nej jak i odtworzenie zniszczonych œrodków trwa³ych.

Na bie¿¹co wydawane s¹ przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgody na urucho-
mienie preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji dla gospodarstw rol-
nych i dzia³ów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku m.in. powodzi,
obsuniêcia siê ziemi i huraganu w 2010 r. Do dnia 20 kwietnia br. udzielone zosta³y
zgody na uruchomienie kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji dla
104.195 gospodarstw rolnych, w których wyst¹pi³y szkody spowodowane przez po-
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wódŸ, obsuniêcia siê ziemi i huragan w 2010 r. na powierzchni 726.703 ha, w tym dla
1.195 gospodarstw rolnych z terenu powiatu p³ockiego, w których wyst¹pi³y szkody na
powierzchni 6.661,5 ha.

W planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2011 r.
zaplanowano na dop³aty do oprocentowania kredytów udzielanych na podstawie roz-
porz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych
zadañ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa œrodki w wysokoœci 154.669
tys. z³. W ramach ww. œrodków na dop³aty do nowo udzielanych kredytów na wznowie-
nie produkcji rolnej przewiduje siê przeznaczenie 30,9 mln z³, co umo¿liwi uruchomie-
nie akcji kredytowej w wysokoœci zapewniaj¹cej pe³ne pokrycie zapotrzebowania na
ww. kredyty rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycz-
nych, które wyst¹pi³y w 2010 r.

Zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia
31 marca 2011 r. banki udzieli³y dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku powodzi,
obsuniêæ ziemi oraz huraganu w 2010 r. 5.796 kredytów na wznowienie produkcji na
³¹czn¹ kwotê 169.840,13 tys. z³, w tym w powiecie p³ockim 131 kredytów na kwotê
3.757,85 tys. z³.

2) na podstawie art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpiecze-
niu spo³ecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z póŸn. zm.) udzielana
jest pomoc w op³acaniu bie¿¹cych sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne oraz regu-
lowaniu zaleg³oœci z tego tytu³u w formie odraczania terminu p³atnoœci sk³adek
i rozk³adania ich na dogodne raty, a tak¿e umarzanie w ca³oœci lub w czêœci bie-
¿¹cych sk³adek na indywidualny wniosek rolnika, sk³adany do Prezesa Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Spo³ecznego.

Dotychczas pozytywnie rozpatrzonych zosta³o 40.384 spraw na ³¹czn¹ kwotê
11.729 tys. z³, w tym z tytu³u:

– powodzi – wydano 40.083 decyzje na kwotê 11.633 tys. z³,
– huraganu – wydano 157 decyzji na kwotê 50 tys. z³,
– obsuniêcia siê ziemi – wydano 144 decyzje na kwotê 46 tys. z³.
Do dnia 25 marca 2011 r. z terenu powiatu 249 rolników ubiega³o siê o umorzenie

i udzielenie ulgi w sp³acie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne rolników, w zwi¹zku
z powodzi¹ maj¹c¹ miejsce w 2010 roku. Kasa umorzy³a sk³adki i udzieli³a ulgi w op³a-
caniu nale¿noœci z tytu³u sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne rolników na ³¹czn¹ kwo-
tê 199 tys. z³. W zwi¹zku z zaistnia³¹ powodzi¹ z wy¿ej wymienionego terenu pozosta³y
do rozpatrzenia 3 wnioski.

3) odraczanie, rozk³adanie na raty, umarzanie w czêœci lub w ca³oœci przez Prezesa
Agencji Nieruchomoœci Rolnych nale¿noœci Agencji.

Do oddzia³ów terenowych Agencji dotychczas wp³ynê³o 975 wniosków o roz³o¿enie
na raty p³atnoœci z tytu³u umów sprzeda¿y i dzier¿awy nieruchomoœci Zasobu W³asno-
œci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz umorzenie rat p³atnoœci czynszu z tytu³u umów dzier-
¿awy, z których rozpatrzono 896 wniosków na kwotê 3.578 tys. z³.

Zgodnie z danymi przes³anymi przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych na terenie
powiatu p³ockiego nieliczne s¹ przypadki dzier¿awienia nieruchomoœci rolnych wcho-
dz¹cych w sk³ad mienia zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa w zwi¹zku z czym
Agencja nie udzieli³a dotychczas pomocy rolnikom z tego terenu w ramach Programu
pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub dzia³ach specjal-
nych produkcji rolnej powsta³y szkody spowodowane przez powódŸ, obsuniêcie siê zie-
mi lub huragan w 2010 r.

4) ulgi w podatku rolnym za 2010 r., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.) przez wójtów,
burmistrzów lub prezydentów miast. Wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci
miast na bie¿¹co rozpatruj¹ z³o¿one przez poszkodowanych producentów rolnych
wnioski o udzielenie ulg w podatku rolnym,

5) pomoc spo³eczna udzielana rodzinom rolniczym, w formie jednorazowego zasi³ku
celowego w wysokoœci:
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a) 2.000 z³ dla rodzin rolniczych prowadz¹cych gospodarstwa rolne o powierzchni
do 5 ha u¿ytków rolnych albo dzia³ specjalny produkcji rolnej;

b) 4.000 z³ dla rodzin rolniczych prowadz¹cych gospodarstwa rolne o powierzchni
powy¿ej 5 ha u¿ytków rolnych.

Powy¿sza pomoc realizowana jest przez oœrodki pomocy spo³ecznej na podstawie
wniosków producentów rolnych z³o¿onych do 30 wrzeœnia 2010 r. Na wniosek Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Finansów zwiêkszy³ bud¿ety wojewodów w drodze
zmiany przeznaczenia czêœci rezerwy celowej o kwotê 103.955.084 z³ z przeznaczeniem
dla oœrodków pomocy spo³ecznej na wyp³acenie rodzinom rolniczym ww. zasi³ków celo-
wych, w tym bud¿et wojewody mazowieckiego o kwotê 12.522.352 z³.

6) dop³aty z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego kategorii eli-
tarny lub kwalifikowany, które bêd¹ udzielane przez Agencjê Rynku Rolnego. Do-
p³aty te bêd¹ obejmowa³y producentów rolnych, którzy jesieni¹ 2010 r. oraz wios-
n¹ 2011 r. zakupi¹ i zu¿yj¹ do siewu materia³ siewny kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany. Uczestnikami mechanizmu mog¹ byæ producenci rolni, w rozumieniu
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci,
którzy zu¿ywaj¹ do siewu lub sadzenia materia³ siewny kategorii elitarny lub kwa-
lifikowany.

Warunkiem uzyskania dop³aty jest zu¿ycie do obsiania 1 ha gruntów rolnych iloœci
materia³u siewnego okreœlonej w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej iloœci materia³u siewnego, jaka powin-
na byæ u¿yta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz. U.
Nr 236, poz. 1639).

Stawki dop³at do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych
materia³em siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosz¹ odpowiednio:

• 100 z³ – w przypadku zbó¿, mieszanek zbo¿owych i pastewnych;
• 160 z³ – w przypadku roœlin str¹czkowych;
• 500 z³ – w przypadku ziemniaków.
Rolnicy zainteresowani tymi dop³atami mog¹ sk³adaæ wnioski do Agencji Rynku

Rolnego od dnia 15 stycznia 2011 r.
Do dnia 13 kwietnia do ARR wp³ynê³o ³¹cznie 88 wniosków, z czego 52 wnioski zo-

sta³y wycofane z powodu rezygnacji producentów rolnych z tej formy pomocy. Agencja
przyzna³a dop³atê 8 producentom rolnym na kwotê 79 tys. z³.

Na terenie województwa mazowieckiego do Oddzia³u Terenowego ARR w Warszawie
w powy¿szym terminie z³o¿ono 14 wniosków o przyznanie dop³aty, w tym 2 wnioski po-
chodzi³y z powiatu p³ockiego. Obydwa wnioski zosta³y wycofane na proœbê wniosko-
dawców.

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

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pod¹¿aj¹c za g³ównymi europejskimi trendami (vide: Wielka Brytania,

Francja, Niemcy) obni¿ono pewien czas temu wysokoœæ minimaln¹ kapita³u
zak³adowego spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i spó³ki akcyjnej.
Przedstawiciele doktryny trafnie zauwa¿yli, ¿e kapita³ zak³adowy sam w so-
bie nie gwarantuje ochrony wierzycieli ani wyp³acalnoœci spó³ki. Czy
w zwi¹zku z tym planuje siê dalsze obni¿enie kapita³u zak³adowego, na
przyk³ad w spó³ce z o.o., do kwoty 0 z³? Kiedy ewentualnie takie plany przy-
bior¹ formê projektu ustawy?

Proszê te¿ o wyjaœnienie w¹tpliwoœci, czy dalsze obni¿anie kapita³u zak³a-
dowego spó³ki z o.o. nie podwa¿y sensu istnienia spó³ek osobowych. Umo¿li-
wienie ³atwego stworzenia podmiotu prawa zapewniaj¹cego pe³n¹ zas³onê
korporacyjn¹, to jest ochronê maj¹tku wspólników przed wierzycielami spó³ki,
sprawi, ¿e tworzenie spó³ek osobowych straci ca³kowicie sens. Tymczasem sa-
ma idea spó³ki osobowej przewiduje, ¿e powo³uje siê j¹ dla prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej lub innej, na stosunkowo ma³¹ skalê.

Form¹ prawn¹ w³aœciw¹ dla wiêkszych przedsiêwziêæ jest forma spó³ki
kapita³owej. Czy komisja kodyfikacyjna dostrzega fakt, i¿ o ile wysoki kapi-
ta³ zak³adowy nie gwarantuje pe³nej wyp³acalnoœci, o tyle czyni j¹ bardziej
prawdopodobn¹, gdy¿ przedsiêbiorca dysponuj¹cy wiêkszymi œrodkami
z regu³y jest powa¿niejszym kontrahentem i pewniejszym d³u¿nikiem?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma Nr BPS/DSK-043-3491/11, przy którym zosta³o przekaza-

ne oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza w sprawie prac legislacyjnych nad dal-
szym obni¿aniem minimalnego kapita³u zak³adowego wymaganego w spó³ce z ograni-
czon¹ odpowiedzialnoœci¹ uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Pytania zawarte w oœwiadczeniu dotycz¹ istotnych problemów zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem spó³ek kapita³owych.

W ostatnich latach narasta krytyka instytucji kapita³u zak³adowego. W doktrynie
brak jednak zgody, jakie instrumenty prawne mog¹ zapewniæ skuteczn¹ ochronê spó³-
ki, jej wspólników i interesariuszy, a przede wszystkim wierzycieli. W niektórych pañ-
stwach europejskich w zasadzie zrezygnowano z wymogu minimalnego kapita³u zak³a-
dowego, obni¿aj¹c go np. do jednego euro w odpowiednikach polskiej spó³ki z o.o. (np.
we Francji, Finlandii i Holandii). W Wielkiej Brytanii i Irlandii wymóg minimalnego ka-
pita³u zak³adowego dotyczy od dawna tylko spó³ki akcyjnej z uwagi na postanowienia
Drugiej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z 13 grudnia 1976 r. dotycz¹cej two-
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rzenia spó³ki akcyjnej oraz utrzymania i zmian jej kapita³u. W Niemczech nie zniesiono
kapita³u zak³adowego w spó³ce z o.o., lecz umo¿liwiono zak³adanie takich spó³ek prak-
tycznie bez kapita³u, z zastrze¿eniem obowi¹zku uzupe³nienia go z zysku do okreœlonej
wysokoœci. Ze wzglêdu na krótki okres obowi¹zywania nowej regulacji, stopieñ roz-
powszechnienia spó³ki z o.o. bez pe³nego minimalnego kapita³u jest tam jednak jeszcze
bardzo ograniczony.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, dzia³aj¹ca przy Ministrze Sprawiedliwo-
œci, opracowa³a projekt istotnej zmiany Kodeksu spó³ek handlowych w zakresie przepi-
sów o spó³ce z o.o. Zmiana ma na celu uelastycznienie tej postaci powadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej. Wspólnicy maj¹ uzyskaæ mo¿liwoœæ wyboru co do ustano-
wienia kapita³u zak³adowego w spó³ce oraz tego jak powinna kszta³towaæ siê jego wyso-
koœæ. Zgodnie z projektem, spó³ki z o.o. bêd¹ mog³y posiadaæ:

– wy³¹cznie kapita³ zak³adowy podzielony na udzia³y posiadaj¹ce wartoœæ nominal-
n¹ (model „tradycyjny”, odpowiadaj¹cy obecnemu systemowi);

– wy³¹cznie udzia³y pozbawione wartoœci nominalnej, które nie stanowi¹ u³amka
kapita³u zak³adowego, lecz wk³ady na pokrycie tych udzia³ów zasilaj¹ kapita³ udzia³o-
wy jako nowy rodzaj kapita³u podstawowego spó³ki z o.o. (model „bezkapita³owy”);

– zarówno udzia³y o wartoœci nominalnej, sk³adaj¹ce siê na kapita³ zak³adowy, jak
i udzia³y pozbawione wartoœci nominalnej (model „mieszany”).

Instrumentem ochrony wierzycieli jest obowi¹zkowe oœwiadczenie zarz¹du o wy-
p³acalnoœci spó³ki przez okres przynajmniej jednego roku od dnia dokonania wyp³aty
dywidendy, wynagrodzenia za umorzone udzia³y lub innego œwiadczenia na rzecz
wspólników z tytu³u uprawnieñ korporacyjnych. Tak zwany test wyp³acalnoœci ma
uzupe³niæ b¹dŸ zast¹piæ minimalny kapita³ zak³adowy, który ma arbitralny charakter
i czêsto nie pozostaje w rozs¹dnej proporcji do skali prowadzonej dzia³alnoœci gospo-
darczej. W œwietle tego projektu, zarz¹d mia³by odpowiadaæ za dokonan¹ wyp³atê, je¿e-
li w œwietle rozs¹dnych kryteriów biznesowych powinien liczyæ siê z niewyp³acalnoœci¹
spó³ki w okresie roku od spe³nienia œwiadczenia na rzecz wspólników. Dodatkowym
instrumentem bezpieczeñstwa obrotu jest wprowadzony w projekcie postulat tworze-
nia obowi¹zkowej rezerwy z zysku na poziomie co najmniej 5% sumy dodatnich sk³ad-
ników kapita³u w³asnego spó³ki, lecz nie mniej ni¿ 50.000 z³.

Projekt Komisji zak³ada równie¿, aby test wyp³acalnoœci obowi¹zywa³ tak¿e w do-
tychczasowej postaci spó³ki z o.o., z kapita³em zak³adowym. Warto bowiem podkreœliæ,
¿e wprowadzenie wariantu spó³ki z o.o. z udzia³ami beznomina³owymi nie doprowadzi
do eliminacji tradycyjnej spó³ki z o.o. Przedsiêbiorcy, którzy zamierzaj¹ prowadziæ
dzia³alnoœæ korzystaj¹c z dotychczasowej postaci tej spó³ki nie bêd¹ zobowi¹zani do
dokonania przekszta³cenia.

Nowy podtyp spó³ki z o.o. posiada szereg zalet w przypadku trudnoœci finansowych
i koniecznoœci zaoferowania nowych udzia³ów po cenie znacznie ni¿szej ni¿ cena pier-
wotnego objêcia udzia³ów. Obecnie zabieg taki jest skomplikowany, czasoch³onny i po-
³¹czony z kosztami uprzedniego obni¿enia kapita³u zak³adowego albo innej zmiany
umowy spó³ki w celu obni¿enia nomina³u udzia³u.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego pragnie skierowaæ projekt do dalszych
etapów prac legislacyjnych dopiero po zebraniu opinii œrodowisk gospodarczych i nau-
kowych.

Oœwiadczenie p. senatora E. Smulewicza zawiera istotne pytanie, czy dostrzegany
jest fakt, ¿e „o ile wysoki kapita³ zak³adowy nie gwarantuje pe³nej wyp³acalnoœci o tyle
czyni j¹ bardziej prawdopodobn¹ gdy¿ przedsiêbiorca dysponuj¹cy wiêkszymi œrodka-
mi z regu³y jest powa¿niejszym kontrahentem i pewniejszym d³u¿nikiem”. Warto za-
znaczyæ, ¿e w œrodowisku ekspertów z zakresu prawa spó³ek panuj¹ zró¿nicowane
opinie w kwestii zalet i wad kapita³u zak³adowego. Z jednej strony dostrzega siê arbi-
tralny charakter minimalnego kapita³u zak³adowego, lecz z drugiej strony nale¿y zgo-
dziæ siê z pogl¹dem, ¿e wy¿szy kapita³ zak³adowy stanowi pewien test powagi
i mo¿liwoœci prowadzenia biznesu.

Oœwiadczenie p. senatora trafnie wskazuje na dylemat zwi¹zany z tym, ¿e silna pro-
mocja spó³ki z o.o., zapewniaj¹ca ograniczon¹ odpowiedzialnoœæ wspólników i u³atwie-
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nia zak³adania tych podmiotów w praktyce bez kapita³u, stawiaj¹ pytanie o sens
funkcjonowania spó³ek osobowych. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e spó³ki osobowe gwa-
rantuj¹ szereg nieosi¹galnych dla spó³ek z o.o. u³atwieñ, istotnych dla wspólników.
Umo¿liwiaj¹ wnoszenie do spó³ki wk³adów w postaci us³ug i pracy oraz pozwalaj¹ na
elastyczne dokonywanie przesuniêæ maj¹tkowych miêdzy spó³k¹ a jej wspólnikami.
Nadto podejmowanie dzia³alnoœci w formie spó³ki osobowej wi¹¿e siê z mniejszymi ko-
sztami wynikaj¹cymi z braku wymogu formy aktu notarialnego, czy prowadzenia tzw.
pe³nej rachunkowoœci.

Omawiany wy¿ej projekt nowelizacji Kodeksu spó³ek handlowych, w zakresie mini-
malnego kapita³u zak³adowego wymaganego w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialno-
œci¹, z uwagi na wstêpny etap prac w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, nie
zosta³ zamieszczony w Programie prac legislacyjnych Rady Ministrów na 2011 r.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy kodeksu cywilnego reguluj¹ce moment

przeniesienia w³asnoœci rzeczy co do to¿samoœci oznaczonej w przypadku
przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci generuj¹ wiele praktycznych proble-
mów prawnych. Tworz¹ one bowiem w kontekœcie niektórych przepisów usta-
wy o ksiêgach wieczystych i hipotece spore pole do oszustw i nadu¿yæ.
Nierzadko zdarza siê, ¿e ta sama nieruchomoœæ jest tego samego dnia sprzeda-
wana kilka razy u ró¿nych notariuszy. Nastêpnie powstaje problem, który
z nabywców jest w prawie. Przepisy ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece
przes¹dzaj¹, ¿e w prawie jest ten, czyj akt notarialny – wniosek wieczystoksiê-
gowy pierwszy wp³ynie do s¹du wieczystoksiêgowego.

St¹d wynika moje pytanie, czy nie nale¿a³oby przyj¹æ w polskim prawie
cywilnym generalnej zasady, i¿ w³asnoœæ ka¿dej nieruchomoœci (gruntowej, lo-
kalowej, budynkowej) przechodzi na nabywcê w momencie dokonania wpisu
do ksiêgi wieczystej. Wprowadzenie zasady konstytutywnego wpisu wyraŸnie
ograniczy³oby pole do nadu¿yæ. Za ka¿dym razem wiadomo by³oby dok³adnie,
kto jest w³aœcicielem. Ani przez sekundê nie by³by dopuszczalny stan niezgod-
noœci treœci ksiêgi wieczystej z aktualnym stanem prawnym.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 kwietnia 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem pana senatora Eryka Smulewicza, przed³o¿onym przy

piœmie Pani Marsza³ek z dnia 24 marca 2011 r., nr BPS/DSK-043-3491/11, w sprawie
wprowadzenia konstytutywnego charakteru wpisu do ksiêgi wieczystej w przypadku
przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹c¹ odpo-
wiedŸ.

Zgodnie z art. 155 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z póŸn. zm.), zwanej dalej „k.c.”, umowa sprzeda¿y, zamiany,
darowizny, przekazania nieruchomoœci lub inna umowa zobowi¹zuj¹ca do przeniesie-
nia w³asnoœci rzeczy co do to¿samoœci oznaczonej przenosi w³asnoœæ na nabywcê, chy-
ba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej albo ¿e strony inaczej postanowi³y.

Przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci nastêpuje w drodze umowy o podwójnym
skutku obligacyjnym i rzeczowym. Oznacza to, ¿e umowa zobowi¹zuj¹ca do przeniesie-
nia w³asnoœci sama przez siê przenosi w³asnoœæ, jest wiêc umow¹ zobowi¹zuj¹co-roz-
porz¹dzaj¹c¹. Ponadto przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci nastêpuje solo
consensu – oprócz zgodnych oœwiadczeñ woli stron do przeniesienia w³asnoœci, co do
zasady, nie s¹ potrzebne dodatkowe przes³anki, jak np. wpis w ksiêdze wieczystej.
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Wpis prawa w³asnoœci w ksiêdze wieczystej jest obowi¹zkowy (zob. art. 92 §4 usta-
wy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158,
z póŸn. zm.); art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipo-
tece (Dz.U. z 16 lipca 1982 r. Nr 19, poz. 147, z póŸn. zm.), zwanej dalej „u.k.w.”. Ma jed-
nak charakter deklaratoryjny co oznacza, ¿e ujawnia tylko skutki dokonanej
czynnoœci prawnej. Art. 3 u.k.w. ustanawia natomiast zasadê, ¿e prawo jawne z ksiêgi
wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, zaœ prawo wykreœlo-
ne nie istnieje. Konsekwencj¹ tej zasady s¹ dwa domniemania: pierwsze – wiarygodno-
œci ksi¹g wieczystych, polegaj¹ce na tym, ¿e prawo jawne z ksiêgi wieczystej jest
wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, i drugie – nieistnienia praw wykreœ-
lonych z ksiêgi wieczystej, co nie oznacza ich wygaœniêcia ani ¿e by³y wpisane bez pod-
stawy prawnej (a wiêc ¿e nie powsta³y). W razie niezgodnoœci miêdzy stanem prawnym
nieruchomoœci ujawnionym w ksiêdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
zgodnie z zasad¹ rêkojmi wiary publicznej ksi¹g wieczystych, treœæ ksiêgi rozstrzyga na
korzyœæ tego, kto przez czynnoœæ prawn¹ z osob¹ uprawnion¹ wed³ug treœci ksiêgi na-
by³ w³asnoœæ lub inne prawo rzeczowe (art. 5 u.k.w.).

Niebezpieczeñstwo istnienia niezgodnoœci miêdzy rzeczywistym stanem prawnym,
a tym wynikaj¹cym z treœci ksiêgi wieczystej uleg³oby zminimalizowaniu przez wpro-
wadzenie konstytutywnego charakteru wpisu do ksiêgi wieczystej. Zasada wpisu kon-
stytutywnego by³aby te¿ skutecznym instrumentem wymuszaj¹cym aktualizacjê treœci
ksiêgi wieczystej, a tak¿e stanowi³aby logiczn¹ konsekwencjê podstawowej funkcji
ksi¹g wieczystych, jak¹ jest zapewnienie stanu jawnoœci w sferze obrotu prawami rze-
czowymi. Z tych wzglêdów dzia³aj¹ca przy Ministrze Sprawiedliwoœci Komisja Kodyfi-
kacyjna Prawa Cywilnego w projekcie przepisów ogólnych prawa rzeczowego, które
zosta³y opracowane w ramach projektu nowego Kodeksu cywilnego, jako zasadê ogól-
n¹ przyjê³a konstytutywny charakter wpisów w ksiêgach wieczystych (art. 51 projek-
tu). Dotyczy ona rozporz¹dzeñ prawami rzeczowymi na nieruchomoœci albo prawami
na takich prawach. Warto zaznaczyæ, ¿e zasada wpisu zosta³a uznana przez Trybuna³
Konstytucyjny za realizuj¹c¹ konstytucyjn¹ ochronê w³asnoœci (wyrok z dnia 21 lipca
2004 r., SK 57/03, OTK ZU nr 7/A z 2004 r., poz. 69). W motywach wyroku Trybuna³
Konstytucyjny wskaza³, ¿e dla pe³nej realizacji norm wynikaj¹cych z art. 21 i 64 Kon-
stytucji, w zakresie ochrony w³asnoœci nieruchomoœci w prawie polskim, konieczne
jest w przysz³oœci wprowadzenie zasady powszechnoœci ksi¹g wieczystych wraz z uza-
le¿nieniem mo¿liwoœci rozporz¹dzeñ prawami na nieruchomoœciach od istnienia ksiêgi
wieczystej oraz – konsekwentnie – zasady konstytutywnego charakteru wpisów praw
rzeczowych na nieruchomoœciach. Trybuna³ wskaza³, ¿e ich zaprowadzenie pozwoli
z jednej strony na spójn¹ i pe³n¹ realizacjê postulatu bezpieczeñstwa i pewnoœci obro-
tu, z drugiej zaœ w znacznej mierze doprowadzi do uporz¹dkowania stosunków w³asno-
œciowych w obrocie nieruchomoœciami i zniesienia niepo¿¹danego dualizmu, jaki
obecnie istnieje w praktyce.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e do przyjêcia zasady konstytutywnego wpisu konieczne jest
zapewnienie szybkiego wpisu do ksi¹g w wymiarze ca³ego obrotu nieruchomoœciami.
To z kolei wymaga dalszego rozwoju informatyzacji ksi¹g wieczystych i wprowadzenia
na ca³ym terytorium Polski w pe³nym zakresie systemu elektronicznych ksi¹g wieczy-
stych prowadzonych w systemie informatycznym. Ponadto przyjêcie konstytutywnego
charakteru wpisu bêdzie wymagaæ wprowadzenia do nowego Kodeksu cywilnego odpo-
wiednich przepisów przejœciowych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu

72. posiedzenie Senatu w dniu 17 marca 2011 r. 341



Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku ze zmianami kodeksu postêpowania cywilnego, które mia³y

miejsce w ostatnim czasie, nale¿y stwierdziæ, ¿e dodanie art. 3942 k.p.c. ma
donios³e znaczenie z punktu widzenia zgodnoœci przepisów postêpowania cy-
wilnego z Konstytucj¹ RP.

Przed wprowadzanymi zmianami w prawie istnia³a powa¿na luka. Oso-
ba ukarana przez s¹d kar¹ porz¹dkow¹ grzywny oraz przymusowo sprowa-
dzana lub aresztowana zgodnie z zarz¹dzeniem s¹du drugiej instancji nie
dysponowa³a ¿adnym œrodkiem odwo³awczym. Inaczej ni¿ osoby ukarane
lub przymusowo doprowadzone w postêpowaniu przed s¹dem pierwszej in-
stancji, gdy¿ s³u¿y im za¿alenie. Od zarz¹dzeñ s¹du drugiej instancji
w przedmiocie aresztowania i przymusowego doprowadzenia lub ukarania
grzywn¹ nie s³u¿y³o za¿alenie. Stanowi³o to naruszenie art. 45 ust. 1 Konsty-
tucji RP – prawo do s¹du i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP – zasada równoœci wo-
bec prawa.

Przyjête zmiany w ustawie wprowadzi³y przepis bêd¹cy realizacj¹ kon-
stytucyjnego prawa do s¹du dla osób, wobec których zas¹dzono karê lub
w stosunku do których u¿yto œrodków przymusu. W tym zakresie zmianê na-
le¿y oceniæ pozytywnie.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 kwietnia 2011 r.

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana senatora Eryka Smulewicza na

72. posiedzeniu Senatu w dniu 17 marca 2011 r., przekazane przy Piœmie Pani Mar-
sza³ek z dnia 24 marca 2011 r. nr BPS/DSK-043-3491/11, dotycz¹ce istnienia luki
w prawie w zakresie mo¿liwoœci wnoszenia za¿aleñ przez uczestników postêpowania
cywilnego, którzy na etapie postêpowania przed s¹dem drugiej instancji zostali ukara-
ni grzywn¹, wzglêdnie wobec których stosowano przymusowe doprowadzenie b¹dŸ
areszt, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cym art. 3941 § 1 i 2 k.p.c. za¿alenie do S¹du Najwy¿-
szego przys³uguje na postanowienie s¹du drugiej instancji:

1) odrzucaj¹ce skargê kasacyjn¹ oraz skargê o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem
prawomocnego orzeczenia;

2) co do kosztów procesu, które nie by³y przedmiotem rozstrzygniêcia s¹du pierw-
szej instancji;

3) w sprawach, w których przys³uguje skarga kasacyjna, za¿alenie przys³uguje tak-
¿e na postanowienie s¹du drugiej instancji koñcz¹ce postêpowanie w sprawie, z wyj¹t-
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kiem postanowieñ, o których mowa w art. 3981, a tak¿e postanowieñ wydanych
w wyniku rozpoznania za¿alenia na postanowienie s¹du pierwszej instancji.

Przyznaæ zatem trzeba, ¿e w aktualnym stanie prawnym nie jest dopuszczalne
wniesienie za¿alenia na postanowienia s¹du drugiej instancji, których przedmiotem
jest skazanie œwiadka na grzywnê, zarz¹dzenie przymusowego sprowadzenia i areszto-
wania œwiadka.

Stosown¹ zmianê w tym zakresie zawiera opracowany przez Komisjê Kodyfikacyjn¹
Prawa Cywilnego projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw. W projekcie tym przewiduje siê m.in. dodanie nowego
art. 3942 k.p.c., zgodnie z którym na postanowienia s¹du drugiej instancji, których
przedmiotem s¹ oddalenie wniosku o wy³¹czenie sêdziego, zwrot kosztów procesu, ska-
zanie œwiadka, bieg³ego, strony, jej pe³nomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnê, za-
rz¹dzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania œwiadka, odmowa zwolnienia
œwiadka i bieg³ego od grzywny i œwiadka od przymusowego sprowadzenia, przys³uguje
za¿alenie do innego sk³adu tego s¹du, z wyj¹tkiem postanowieñ wydanych w wyniku
rozpoznania za¿alenia na postanowienie s¹du pierwszej instancji.

Projektowany przepis dopuszcza zatem mo¿liwoœæ zaskar¿ania postanowieñ po-
rz¹dkowych o charakterze przymuszaj¹cym, wydawanych po raz pierwszy przez s¹d
drugiej instancji, do innego równorzêdnego sk³adu tego s¹du, zapewniaj¹c w ten spo-
sób kontrolê odwo³awcz¹ w odniesieniu do tej grupy rozstrzygniêæ. Odstêpuje jedno-
czeœnie w tym zakresie od zasady dewolutywnoœci na rzecz tzw. za¿alenia poziomego.

Godzi siê zauwa¿yæ, ¿e charakter postanowieñ, o których mowa w projektowanym
art. 3942 k.p.c, dotycz¹cych bezpoœrednio praw i wolnoœci obywatelskich, wymaga
stworzenia mo¿liwoœci ich zaskar¿enia ponad standard konstytucyjny okreœlony w art. 78
zd. 1 Konstytucji, gwarantuj¹cy zaskar¿alnoœæ orzeczeñ wydanych w pierwszej in-
stancji. Jednoczeœnie nie s¹ to sprawy, które wymaga³yby anga¿owania S¹du Najwy¿-
szego, jako instancji odwo³awczej. Zauwa¿yæ nale¿y bowiem, ¿e postêpowania zmierza-
j¹ce do wydania postanowieñ wymienionych w projektowanym przepisie art. 3942 k.p.c,
maj¹ charakter wpadkowy, incydentalny.

Omawiany projekt nowelizacji oczekuje na rozpatrzenie przez Radê Ministrów.
Informacyjnie równie¿ nale¿y wspomnieæ, ¿e analogiczne rozwi¹zania w zakresie

zaskar¿alnoœci postanowieñ porz¹dkowych o charakterze przymuszaj¹cym, wydanych
po raz pierwszy przez s¹d drugiej instancji, zawiera senacki projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego (druk sejmowy nr 3901). Drugie czytanie te-
go projektu jest przewidziane na 91. posiedzeniu Sejmu w dniach od 27 do 29 kwietnia
2011 r.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Igor Dzialuk
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Henryka Stok³osy

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Jeszcze nie umilk³y protesty wielu mieszkañców miast i wsi zirytowa-

nych plag¹ likwidacji szkó³, a ju¿ pojawia siê nowy powód konfliktów i kolej-
ne zarzewie niepokojów. Chodzi o reorganizacjê Poczty Polskiej, któr¹œ ju¿
z kolei, polegaj¹c¹ g³ównie na likwidacji placówek tej instytucji u¿ytecznoœci
publicznej we wsiach. W ten sposób obni¿a siê ich rangê oraz ogranicza za-
kres us³ug.

W kilka dni po z³o¿eniu przeze mnie œlubowania senatorskiego otrzyma-
³em uchwa³ê Rady Gminy Duszniki. Gmina ta jest po³o¿ona na krañcu powia-
tu szamotulskiego wchodz¹cego w sk³ad mojego okrêgu wyborczego. We
wspomnianej uchwale radni protestuj¹ przeciwko przekszta³ceniu Urzêdu
Pocztowego w Dusznikach w agencjê pocztow¹, poniewa¿ znacznie obni¿y to
jakoœæ us³ug i utrudni dostêp do nich. Duszniki to gmina wiejska o obszarze
156 km2 zamieszka³a przez osiem i pó³ tysi¹ca ludzi zorganizowanych w sie-
demnaœcie so³ectw, a wiêc gmina stosunkowo du¿a i odleg³a od centrum po-
wiatu, to jest od Szamotu³, o 25 km. W poprzednich latach, w ramach
kolejnych reorganizacji Poczty, gmina traci³a kolejno placówki w Podrzewiu,
Grzebienisku i Sêdzinach, przy czym w procesie likwidacji zastosowano chy-
tr¹ metodê polegaj¹c¹ na stopniowym obni¿aniu rangi wspomnianych placó-
wek. Najpierw przekszta³cono urzêdy w agencje, a potem szybko je
likwidowano. Po tych nieuczciwych zabiegach w gminie pozosta³ ju¿ tylko je-
den Urz¹d Pocztowy w Dusznikach, który obs³uguje ca³¹ gminê. I to w³aœnie
ten urz¹d ma byæ rych³o przekszta³cony w agencjê pocztow¹.

Jakie bêd¹ konsekwencje takiego zabiegu reorganizacyjnego? Radni,
w uzasadnieniu swej uchwa³y, pisz¹, ¿e w ramach przekszta³cenia urzê-
du pocztowego planuje siê przeniesienie listonoszy do Szamotu³ oddalo-
nych od Dusznik o 25 km. Spowoduje to koniecznoœæ pokonania przez
listonosza dystansu 100 km dziennie, aby dostarczyæ przesy³ki i rozli-
czyæ siê z nich. W zwi¹zku z powy¿szym faktyczny czas dorêczeñ wyd³u-
¿y siê, podobnie jak wyd³u¿y siê czas pracy listonoszy. W przypadku
niedorêczenia listu poleconego lub listu za pokwitowaniem odbioru, mie-
szkañcy bêd¹ musieli odebraæ go w Szamotu³ach, do których nie ma ¿a-
dnych po³¹czeñ z wielu wsi.

W zwi¹zku z t¹ niefortunn¹ i, œmiem twierdziæ, nieprzemyœlan¹ reorga-
nizacj¹ wymierne straty poniesie tak¿e Urz¹d Gminy w Dusznikach. Radni
pisz¹, ¿e ich urz¹d od lat korzysta z frankownicy, za któr¹ p³aci oko³o
osiemdziesiêciu tysiêcy z³ i tym samym wykonuje czynnoœci za pocztê.
W ramach przygotowywanych zmian urz¹d zobowi¹zany bêdzie dostar-
czaæ przesy³ki do Pniew, miasteczka po³o¿onego 14 km od Dusznik, p³aciæ
miesiêczne honoraria lub kupowaæ znaczki za gotówkê u ajenta pocztowe-
go. Na zakoñczenie swego uzasadnienia radni zwracaj¹ uwagê na fakt, ¿e
dokonuj¹c reorganizacji swego urzêdu w Dusznikach, Poczta Polska ³amie
prawo lub przynajmniej usi³uje je sprytnie obejœæ, poniewa¿ zgodnie
z ustaw¹ Poczta jest zobowi¹zana do utrzymywania przynajmniej jednej
placówki w gminie.

Do wspomnianej uchwa³y Rady Gminy Duszniki, która ma charakter pro-
testu i zobowi¹zuje mnie, jako senatora, do interwencji, do³¹czono kserokopie
list zawieraj¹cych tysi¹c dziewiêæset czterdzieœci osiem podpisów mieszkañ-
ców gminy, którzy solidaryzuj¹ siê z t¹ uchwa³¹.

Na koniec mojego oœwiadczenia pozwolê sobie na kilka uwag ogólniejszej
natury. Sprawa Urzêdu Pocztowego w Dusznikach wydawaæ siê mo¿e –
z perspektywy Warszawy – nic nieznacz¹cym incydentem niewartym naszej
uwagi. Mnie jednak ona niepokoi, a nawet irytuje, jest bowiem symptomem
szerszego zjawiska, które od lat obserwujê w naszym kraju. Chodzi mi
o urzêdnicz¹ bezmyœlnoœæ i bezdusznoœæ oraz nagminne lekcewa¿enie co-
dziennych ludzkich potrzeb zw³aszcza tych obywateli naszego kraju, którzy
mieszkaj¹ na tak zwanej g³êbokiej prowincji.
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Jako cz³owiek biznesu jestem gotów zrozumieæ, ¿e wzglêdy ekonomiczne
zmuszaj¹ niekiedy do niepopularnych lub uci¹¿liwych dla ludzi decyzji. Ale
s¹ pewne ich granice, które, w moim przekonaniu, Poczta Polska ³amie. Grani-
ce te wynikaj¹ z faktu, ¿e Poczta jest instytucj¹ u¿ytecznoœci publicznej, a to
zobowi¹zuje. Podejrzewam, ¿e ci, którzy podjêli decyzjê o likwidacji urzêdu
w Dusznikach, o tym zobowi¹zaniu zapomnieli.

Henryk Stok³osa

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 kwietnia 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Henryka Stok³osê podczas

72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2011 r. w sprawie reorganizacji Poczty
Polskiej SA (BPS/DSK-043-3493/11), przedstawiam co nastêpuje.

Na wstêpie pragnê podkreœliæ, ¿e Minister Infrastruktury, który reprezentuje Skarb
Pañstwa wobec Poczty Polskiej SA i posiada uprawnienia przewidziane dla Walnego
Zgromadzenia, mo¿e ingerowaæ w sprawy spó³ki jedynie w zakresie okreœlonym w prze-
pisach. Zgodnie z § 26 ust. 2 statutu Poczty Polskiej SA wszelkie sprawy zwi¹zane
z prowadzeniem spraw spó³ki (w tym organizacja funkcjonowania placówek poczto-
wych) nale¿¹ do kompetencji Zarz¹du. Jednoczeœnie zgodnie z art. 3751 Kodeksu spó-
³ek handlowych walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mog¹ wydawaæ zarz¹dowi
wi¹¿¹cych poleceñ dotycz¹cych prowadzenia spraw spó³ki.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e sprawa placówki pocztowej w Dusznikach
jest znana Ministerstwu Infrastruktury, z uwagi na inne wyst¹pienia w tej kwestii.
Opieraj¹c siê na uprzednio przekazanych przez Zarz¹d informacjach, wyjaœniam ¿e
spó³ka nie planuje likwidacji swojego podstawowego dobra, jakim jest sieæ placówek
pocztowych. Planowana jest natomiast kontynuacja procesu przekszta³ceñ urzêdów
pocztowych i filii urzêdów pocztowych w agencje pocztowe. Proces ten obejmuje przede
wszystkim takie placówki, w których iloœæ œwiadczonych us³ug nie uzasadnia ponosze-
nia kosztów ich utrzymywania w dotychczasowej formie.

Jednoczeœnie Zarz¹d poinformowa³, ¿e placówka pocztowa w Dusznikach ujêta jest
w planie przekszta³ceñ na rok bie¿¹cy, jednak¿e decyzja w tej sprawie nie zosta³a jeszcze
podjêta. W chwili obecnej trwa ponowna szczegó³owa ocena ekonomiczno-organizacyjna
planowanej zmiany, a wyniki tej oceny bêd¹ podstaw¹ do dalszych decyzji w odniesieniu
do wszystkich placówek pocztowych zlokalizowanych w miejscowoœciach bêd¹cych sie-
dzibami gmin a ujêtych w planie przekszta³ceñ na rok 2011.

Niezale¿nie od decyzji w sprawie przysz³ych form organizacyjnych placówki poczto-
wej w miejscowoœci Duszniki, Zarz¹d Poczty Polskiej SA podkreœli³, ¿e dostêpnoœæ do
us³ug powszechnych bêdzie w pe³ni zachowana, ze wzglêdu na fakt, i¿ niezale¿nie od
formy organizacyjnej placówki pocztowej, znajduje siê ona w systemie organizacyjnym
i logistycznym Poczty Polskiej, realizuj¹c pe³ny zakres us³ug powszechnych. Dodatko-
wo Zarz¹d informuje, ¿e mieszkañcy obszarów wiejskich mog¹ korzystaæ równie¿ z in-
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nych us³ug za poœrednictwem listonoszy wiejskich – np. nadaæ przesy³kê listow¹,
przekaz pocztowy, dokonaæ wp³aty na rachunek bankowy.

Przedstawiaj¹c to wyra¿am nadziejê, ¿e zaprezentowane informacje w sposób wy-
czerpuj¹cy wyjaœniaj¹ kwestie poruszone w oœwiadczeniu Pana senatora.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Henryka Stok³osy

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Swoj¹ rolê senatora niezale¿nego, a wiêc niezwi¹zanego z ¿adn¹ parti¹
polityczn¹, rozumiem przede wszystkim jako mandat moich wyborców do re-
prezentowania ich interesów w izbie wy¿szej naszego parlamentu. Fakt, ¿e nie
któremuœ z kandydatów partyjnych, a w³aœnie mnie mieszkañcy Pó³nocnej
Wielkopolski powierzyli mandat senatora, rozumiem w ten sposób, ¿e wol¹ oni,
aby ich reprezentant by³ jak najdalej od central partyjnych i jak najbli¿ej ich co-
dziennych problemów. Dlatego w swoich oœwiadczeniach siêgam przede wszyst-
kim do listów moich wyborów oraz do uchwa³ samorz¹dów terytorialnych.

Wspomniane listy s¹ najczêœciej pe³ne pretensji pod adresem centralnych in-
stytucji pañstwa, czêsto maj¹ charakter roszczeniowy, ale czasem zdarzaj¹ siê
pomys³y, które warte s¹ rozwa¿enia i upowszechnienia.

Niedawno dotar³ do mnie apel Rady Miejskiej w Ujœciu w sprawie udziele-
nia pomocy podmiotom fizycznym w likwidacji azbestu. Radni zaproponowali
w nim bardzo interesuj¹ce i m¹dre rozwi¹zanie, które przedstawiam w Wy-
sokiej Izbie po to, aby zainteresowa³o siê nim Ministerstwo Œrodowiska i nie
od³o¿ono go tam ad Kalendas Graecas.

Azbest – pisz¹ radni z Ujœcia – jest jednym z najbardziej szkodliwych mi-
nera³ów stosowanych do niedawna w budownictwie. Jego obecnoœæ w oto-
czeniu stwarza realne zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzi, a tak¿e prowadzi
do degradacji œrodowiska naturalnego. Ustawodawca ograniczy³ czas na
usuniêcie zagro¿enia spowodowanego azbestem do 2032 r., nak³adaj¹c taki
obowi¹zek na w³aœcicieli nieruchomoœci. Wzrost wiedzy na temat wysokiej
szkodliwoœci azbestu powoduje, ¿e coraz wiêcej w³aœcicieli nieruchomoœci za-
interesowanych jest usuniêciem tego bardzo niebezpiecznego minera³u. Wy-
soki koszt realizacji tego zadania (oko³o oœmiu tysiêcy z³ od budynku
gospodarczego œredniej wielkoœci) powoduje, ¿e pomimo œwiadomoœci wystê-
puj¹cego zagro¿enia zainteresowani nie s¹ w stanie zrealizowaæ swoich za-
mierzeñ w tym zakresie bez istotnej pomocy finansowej innych podmiotów.
Powszechne do niedawna stosowanie azbestu spowodowa³o, ¿e na terenie
naszego kraju w dalszym ci¹gu znajduj¹ siê jego znaczne iloœci.

Kieruj¹c siê wspomnianymi motywami, radni z Ujœcia zaproponowali roz-
wi¹zanie, które z powodzeniem mo¿na by upowszechniæ w ca³ym kraju. Pro-
ponuj¹, aby osoby, które chc¹ usun¹æ azbest ze swoich budynków,
uzyskiwa³y bezzwrotn¹ pomoc z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowis-
ka i Gospodarki Wodnej w wysokoœci 50% kosztów tego przedsiêwziêcia,
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wy-
sokoœci 30%, ze œrodków starostw powiatowych 10%, z funduszy gminnych
5%, a pozosta³e 5% kosztów winien ponieœæ w³aœciciel nieruchomoœci.

S¹dzê, ¿e jest to bardzo dobry pomys³ i warto siê nad nim pochyliæ. Jedno
jest pewne. Ludzie pozostawieni sami sobie nie uporaj¹ siê z tym problemem,
a gmin nie staæ na to, by w znacz¹cy sposób im w tym pomóc.

Henryk Stok³osa
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OdpowiedŸ

Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Henryka Stok³osê podczas

72. posiedzenia Senatu RP w dniu 11 marca 2011 r., w sprawie usuwania azbestu przy
pomocy œrodków finansowych przyznawanych w formie bezzwrotnej pomocy z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich fundu-
szy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej (przekazanego przy piœmie nr BPS/DSK-
-043-3494//11 z dnia 24 marca 2011 r.), informujê, co nastêpuje.

Usuwanie z budynków wyrobów zawieraj¹cych azbest jest zadaniem w³aœciciela
lub zarz¹dcy nieruchomoœci i przy uwzglêdnieniu zasady „zanieczyszczaj¹cy p³aci” ko-
szty usuniêcia i unieszkodliwienia powsta³ych odpadów niebezpiecznych zawiera-
j¹cych azbest ponosi w³aœciciel lub zarz¹dca nieruchomoœci. Bior¹c jednak pod uwagê
celowoœæ wsparcia dzia³añ zmierzaj¹cych do podniesienia bezpieczeñstwa ekologiczne-
go poprzez usuniêcie wyrobów zawieraj¹cych azbest oraz fakt, ¿e dodatkowe koszty
zwi¹zane z usuniêciem i unieszkodliwianiem zu¿ytych wyrobów zawieraj¹cych azbest
wynik³y ze zmiany stanu prawnego wobec tego, jaki obowi¹zywa³ w momencie wyko-
rzystania wyrobów zawieraj¹cych azbest w procesie budowy lub remontu budynku,
niew¹tpliwie zasadnym jest stwarzanie mo¿liwoœci uzyskania przez w³aœcicieli lub za-
rz¹dców nieruchomoœci wsparcia przy realizacji ww. dzia³añ.

Przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska umo¿liwia-
j¹ zarówno Narodowemu Funduszowi Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, wo-
jewódzkim funduszom ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej, jak i powiatom oraz
gminom zaanga¿owanie w dofinansowywanie realizacji takich zadañ. I tak, wychodz¹c
naprzeciw potrzebom w ww. zakresie, w dofinansowaniu przedsiêwziêæ uczestniczy
Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Narodowy Fundusz od
2010 r. w ramach Programu Priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi ni¿
komunalne” wdra¿a komponent – „usuwanie wyrobów zawieraj¹cych azbest”. Bior¹c
pod uwagê lokalny charakter przedsiêwziêæ polegaj¹cych na usuwaniu azbestu, przy-
jêto, ¿e w ramach ww. Programu œrodki NFOŒiGW udostêpniane bêd¹ wojewódzkim
funduszom ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej, które wykorzystuj¹c œrodki
NFOŒiGW oraz œrodki w³asne bêd¹ udzielaæ dofinansowania jednostkom samorz¹du
terytorialnego. Œrodki udostêpnione przez NFOŒiGW mog¹ byæ wykorzystane na udziele-
nie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsiêwziêcia. Minimalne ³¹czne
zaanga¿owanie œrodków wfoœigw w realizacjê ww. Programu Priorytetowego powinno
stanowiæ 35% kosztów kwalifikowanych projektu. Zaznaczenia wymaga, ¿e dofinanso-
wane mog¹ byæ wy³¹cznie przedsiêwziêcia w zakresie demonta¿u, zbierania, transpor-
tu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawieraj¹cych azbest,
zlokalizowane na terenie gminy, w której zosta³a przeprowadzona inwentaryzacja wy-
robów zawieraj¹cych azbest i zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu.
Szczegó³owe warunki udzielania dofinansowania okreœlaj¹ wojewódzkie fundusze
ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e podstaw¹ dla poprawy skutecznoœci usuwania azbestu i zwiêk-
szenie zakresu wsparcia finansowego, które w ró¿nych formach mo¿e trafiaæ do w³a-
œcicieli lub zarz¹dców nieruchomoœci jest aktywnoœæ gmin, które przede wszystkim
powinny rozpoznaæ stan aktualny i potrzeby, okreœliæ plan dzia³ania i konieczne œrod-
ki, a nastêpnie wyst¹piæ do w³aœciwych funduszy i uzgodniæ warunki wsparcia. Z istoty
samorz¹dnoœci wynika z kolei, ¿e przyjête szczegó³owe rozwi¹zania mog¹ i powinny byæ
w granicach prawa zró¿nicowane celem jak najpe³niejszego uwzglêdnienia uwarunko-
wañ lokalnych. Udzia³ NFOŒiGW i wfoœigw w omawianym zakresie mo¿e mieæ charak-
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ter pomocniczy w stosunku do dzia³añ gmin, podobnie jak pomocniczy charakter
w stosunku do finansowania przez w³aœcicieli lub zarz¹dców nieruchomoœci kosztów
usuwania z budynków wyrobów zawieraj¹cych azbest oraz usuniêcia i unieszkodliwie-
nia powsta³ych odpadów niebezpiecznych zawieraj¹cych azbest mo¿e mieæ dofinanso-
wanie udzielane ze œrodków publicznych.

Nale¿y równie¿ mieæ na uwadze, ¿e dofinansowanie ww. dzia³añ musi odbywaæ siê
zgodnie z regulacjami dotycz¹cymi udzielania pomocy publicznej. Unormowania przy-
jête w tym obszarze mog¹ ograniczyæ wysokoœæ dofinansowania b¹dŸ, w konkretnych
przypadkach, je uniemo¿liwiæ.

Uprzejmie proszê o przyjêcie powy¿szych wyjaœnieñ.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zg³osi³a siê starsza kobieta z II grup¹ in-

walidzk¹, która poprosi³a mnie o interwencjê w sprawie nierównego trakto-
wania osób niepe³nosprawnych w zwi¹zku z ulg¹ rehabilitacyjn¹ w podatku
dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przekazan¹ informacj¹, pani ma II grupê inwalidzk¹, rodzaje
niepe³nosprawnoœci: 05-R., 10-N i 07-S – na sta³e oraz stwierdzon¹ niezdol-
noœæ do pracy. W zwi¹zku z tym oraz w zwi¹zku z innymi stwierdzonymi cho-
robami, podejmuje systematyczne leczenie wraz z wizytami kontrolnymi
i badaniami lekarskimi. Problem polega na braku mo¿liwoœci odpisu od po-
datku kosztów przejazdu na wspomniane wizyty kontrolne i badania lekar-
skie. W przypadku osób niepe³nosprawnych posiadaj¹cych samochód lub
bêd¹cych wspó³w³aœcicielami problem nie istnieje, poniewa¿ osoby te maj¹
z góry wyznaczony limit odliczenia w wysokoœci 2.280 z³. Pani, która siê do
mnie zg³osi³a, nie posiada pojazdu, a korzystaj¹c z komunikacji publicznej
(PKS, PKP) ponosi koszty zwi¹zane z dojazdem na wizyty kontrolne i badania
lekarskie w kwocie 200–300 z³ rocznie. Osoby niepe³nosprawne posiadaj¹ce
samochód, bez wzglêdu na cel wizyt, maj¹ zapewniony limit, a osoby nie-
pe³nosprawne korzystaj¹ce z komunikacji publicznej nie mog¹ dokonaæ odli-
czeñ od podatku na wskazane cele, nawet jeœli maj¹ na potwierdzenie bilety
komunikacji publicznej oraz potwierdzenia wizyt lekarskich.

Analiza sprawy pokazuje, ¿e mo¿e by³oby wskazane poszerzenie katalo-
gu odliczeñ zawartych w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o roz-
wi¹zanie wystêpuj¹cego, w mojej cenie, problemu nierównego traktowania
osób niepe³nosprawnych.

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przy piœmie z dnia 24 marca 2011 r. Nr BPS/DSK-

-043-3495/11 oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Andrzeja Szewiñskiego na
72. posiedzeniu Senatu w dniu 17 marca 2011 r. w sprawie nierównego traktowania
osób niepe³nosprawnych w zwi¹zku z ulg¹ rehabilitacyjn¹ w podatku dochodowym od
osób fizycznych, uprzejmie wyjaœniam co nastêpuje.

Stosownie do postanowieñ art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z póŸn. zm.) –
zwanej dalej „ustaw¹” – odliczeniu od dochodu podlegaj¹ wydatki na cele rehabilitacyj-
ne oraz wydatki zwi¹zane z u³atwieniem wykonywania czynnoœci ¿yciowych, poniesio-
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ne w roku podatkowym przez podatnika bêd¹cego osob¹ niepe³nosprawn¹ lub
podatnika maj¹cego na utrzymaniu osoby niepe³nosprawne wymienione w art. 26
ust. 7e ustawy.

Katalog wymienionych wydatków okreœla art. 26 ust. 7a ustawy. Co istotne, ma on
bardzo szeroki zakres i uwzglêdnia zarówno sytuacjê osób, które dla potrzeb zwi¹za-
nych z koniecznym przewozem u¿ywaj¹ samochodu osobowego, jak i osób korzysta-
j¹cych z transportu publicznego.

Zgodnie z pkt 13 w art. 26 ust. 7a ustawy, odliczeniu podlegaj¹ bowiem wydatki po-
niesione na odp³atny, konieczny przewóz na niezbêdne zabiegi leczniczo-reha-
bilitacyjne:

a) osoby niepe³nosprawnej – karetk¹ transportu sanitarnego,
b) osoby niepe³nosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci

niepe³nosprawnych do lat 16 – równie¿ innymi œrodkami transportu ni¿ ww. ka-
retk¹.

Z kolei zgodnie z pkt 14 w art. 26 ust. 7a ustawy, odliczeniu podlegaj¹ wydatki po-
niesione na u¿ywanie samochodu osobowego, stanowi¹cego w³asnoœæ (wspó³w³asnoœæ)
osoby niepe³nosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika maj¹ce-
go na utrzymaniu osobê niepe³nosprawn¹ zaliczon¹ do I lub II grupy inwalidztwa albo
dzieci niepe³nosprawne, które nie ukoñczy³y 16 roku ¿ycia, dla potrzeb zwi¹zanych
z koniecznym przewozem na niezbêdne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w wysokoœci
nieprzekraczaj¹cej w roku podatkowym 2.280 z³.

W obu przypadkach odliczenie dotyczy wydatków faktycznie poniesionych i zwi¹za-
nych z koniecznym przewozem na niezbêdne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Nie
obejmuje zatem dojazdów na wizyty kontrolne i badania lekarskie. St¹d twierdzenie, ¿e
w³aœciciele samochodów osobowych – w przeciwieñstwie do osób korzystaj¹cych
z transportu publicznego – mog¹ odliczyæ koszty dojazdów na wizyty lub badania lekar-
skie, nie znajduje potwierdzenia w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym.

Ró¿nica pomiêdzy wydatkami z pkt 13a wymienionymi w pkt 14 w art. 26 ust. 7a
ustawy polega jedynie na tym, ¿e w przypadku osób doje¿d¿aj¹cych na niezbêdne
zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne samochodem osobowym ustawodawca wprowadzi³
limit kwotowy, zgodnie z którym odliczeniu podlegaj¹ wydatki faktycznie poniesione
jednak¿e nie wy¿sze ni¿ 2.280 z³ w skali roku podatkowego. Natomiast w przypadku
odp³atnego przewozu, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 13 ustawy, brak takiego
ograniczenia.

Powy¿sze wynika ze sposobu dokumentowania przedmiotowych nak³adów. Wydat-
ki poniesione na u¿ywanie samochodu osobowego dla potrzeb zwi¹zanych z koniecz-
nym przewozem na niezbêdne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne nie musz¹ byæ bowiem
dokumentowane faktur¹ lub rachunkiem. St¹d aby unikn¹æ ewentualnych nieprawid-
³owoœci przy korzystaniu z tej ulgi wprowadzono limit kwotowy. Inaczej jest w przypad-
ku przewozu na ww. zabiegi np. œrodkami transportu publicznego. W odniesieniu do
tych wydatków wymagane jest ich udokumentowanie dokumentem stwierdzaj¹cym
fakt poniesienia, co umo¿liwia osobie niepe³nosprawnej ich odliczenie w pe³nej wyso-
koœci, czyli równie¿ ponad kwotê 2.280 z³ w skali roku.

Jednoczeœnie podkreœlenia wymaga, i¿ brak ustawowego wymogu dokumentowa-
nia wysokoœci wydatków, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy, faktur¹, ra-
chunkiem lub innym dokumentem, nie oznacza, ¿e przedmiotowe odliczenie
przys³uguje z samego faktu inwalidztwa i posiadania samochodu osobowego. Wydatki
musz¹ byæ bowiem faktycznie poniesione i to na œciœle okreœlone cele, tj. zwi¹zane
z u¿ywaniem samochodu osobowego wy³¹cznie dla potrzeb zwi¹zanych z koniecznym
przewozem na niezbêdne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W ramach omawianej ulgi
nie mo¿na zatem odliczyæ wydatków zwi¹zanych z dojazdami w³asnym samochodem
na wizyty lub badania lekarskie.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, uprzejmie informujê, i¿ osoby niepe³nosprawne, bê-
d¹ce w³aœcicielami samochodów osobowych wykorzystywanych na dojazdy na zabiegi
leczniczo-rehabilitacyjne nie s¹ w ¿aden sposób uprzywilejowane w stosunku do osób
doje¿d¿aj¹cych na ww. zabiegi innym œrodkiem transportu. Tym samym, podniesiony
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w oœwiadczeniu problem nierównego traktowania osób niepe³nosprawnych, w rzeczy-
wistoœci nie wystêpuje. Brak zatem wskazañ do poszerzenia katalogu odliczeñ zawar-
tych w art. 26 ust. 7a ustawy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zapisy rozporz¹dzenia ministra finansów obowi¹zuj¹ce od dnia 4 sierp-

nia 2010 r. umo¿liwi³y wspieranie polskich akcji charytatywnych w formie
smsów wysy³anych pod wskazany przez organizacjê dobroczynn¹ numer,
zwalniaj¹c operatorów sieciowych z obowi¹zku przekazywania na rzecz
Skarbu Pañstwa podatku VAT. Z podobn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia
w przypadku wprowadzenia przepisów zwalniaj¹cych z obowi¹zku podatko-
wego, jaki powstaje z chwil¹ przekazania przez daruj¹cego darowizny w po-
staci ¿ywnoœci dla najubo¿szych. To cenna inicjatywa zw³aszcza dlatego, ¿e
co roku liczba osób, które wspieraj¹ cele charytatywne, sukcesywnie spada
o 2–3%.

Jak dowodz¹ przeprowadzone badania polskiego spo³eczeñstwa, orga-
nizacje charytatywne sprawniej organizuj¹ pomoc dla potrzebuj¹cych ni¿
pañstwo. Dla osób, które wspieraj¹ one w trudnych sytuacjach ¿yciowych,
zdrowotnych, jest to niezwykle wa¿ne. Tak samo wa¿ne jak zwolnienie z VAT
dwóch najbardziej popularnych wœród pomagaj¹cych, bo stosunkowo naj-
prostszych, form quasi-darowizny. Nie wymagaj¹ one d³ugich procedur ban-
kowych, a pomoc trafia bezpoœrednio do potrzebuj¹cych. Rozporz¹dzenie
odnosi siê jednak tylko do smsów wysy³anych z telefonów abonenckich,
a nie tych na kartê. Zró¿nicowanie, o którym tu mówimy, jest nies³uszne
z punktu widzenia sprawiedliwoœci spo³ecznej i podopiecznych organizacji
charytatywnych.

W zwi¹zku z tym proszê o informacjê na temat powodów zró¿nicowania
zwolnieñ smsów charytatywnych i, dodajmy, najczêstszych charytatywnych
form wsparcia, zw³aszcza w kontekœcie tego, ¿e liczba u¿ytkowników telefo-
nów na kartê jest zbli¿ona do liczby abonentów us³ug sieciowych.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 24 marca 2011 r. znak BPS/DSK-043-3496/11, przy

którym przes³ano tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora Marka Trzciñskiego
podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2011 r. w sprawie powodów zró¿-
nicowania zwolnieñ sms-ów charytatywnych, uprzejmie informujê.

Stosownie do przepisu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo teleko-
munikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póŸn. zm.), us³ugi polegaj¹ce na przesy³aniu
krótkich wiadomoœci tekstowych (sms-ów), równie¿ œwiadczone w celu zebrania œrod-
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ków pieniê¿nych w trakcie zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje po-
¿ytku publicznego, s¹ zaliczane do us³ug telekomunikacyjnych o podwy¿szonej
op³acie. Us³ugi telekomunikacyjne, co do zasady, s¹ opodatkowane stawk¹ podstawo-
w¹ podatku od towarów i us³ug. Obecnie stawka podstawowa VAT wynosi 23% na pod-
stawie art. 41 ust. 1, w zwi¹zku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.).

Z dniem 4 sierpnia 2010 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia
2 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 623), zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie z dnia 24 grud-
nia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów
i us³ug, w którym wprowadzono zwolnienie od podatku od towarów i us³ug dla us³ug
o podwy¿szonej op³acie, o których mowa w ustawie Prawo telekomunikacyjne, œwiad-
czonych w celu zebrania œrodków pieniê¿nych w trakcie zbiórek publicznych organizo-
wanych przez organizacje po¿ytku publicznego. W rozporz¹dzeniu okreœlono warunki
umo¿liwiaj¹ce zastosowanie zwolnienia dla tych us³ug. Obecnie kwestie te s¹ uregulo-
wane, na analogicznych zasadach jak w cyt. rozporz¹dzeniu z dnia 2 czerwca 2010 r.,
w § 13 ust. 1 pkt 18 oraz ust. 6 i 7 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia
2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug
– Dz.U. Nr 73, poz. 392 (do dnia 5 kwietnia by³y to przepisy § 13 ust. 1 pkt 18 oraz
ust. 6 i 7 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wyko-
nania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug – Dz.U. Nr 246,
poz. 1649 ze zm.).

Uprzejmie informujê, ¿e zwolnienie dla ww. sms-ów charytatywnych ma zastoso-
wanie do kwoty nale¿nej z tytu³u wykonywanych us³ug o podwy¿szonej op³acie, w czê-
œci przekraczaj¹cej kwotê zatrzymywan¹ przez dostawcê publicznie dostêpnej us³ugi
telekomunikacyjnej (dostawcê us³ugi). Zwolnienie ma zastosowanie tylko do tej czêœci
kwoty nale¿nej z tytu³u wykonywanych us³ug o podwy¿szonej op³acie, która zostanie
przekazana na rzecz organizacji po¿ytku publicznego. W przypadku, gdy dostawca
us³ugi przeka¿e na rzecz organizacji ca³¹ kwotê, wówczas zwolnieniem jest objêta ca³a
kwota nale¿na.

Zwolnieniem od podatku od towarów i us³ug na podstawie powo³anych wy¿ej regu-
lacji nie zosta³y objête us³ugi przedp³acone (prepaid). Mo¿liwoœæ zwolnienia us³ug
przedp³aconych, œwiadczonych w zwi¹zku z sms-owymi akcjami charytatywnymi wy-
kluczaj¹ obowi¹zuj¹ce uregulowania ustawy o podatku od towarów i us³ug w zakresie
momentu powstania obowi¹zku podatkowego. Zgodnie z art. 19 ust. 18 ustawy o po-
datku od towarów i us³ug przy œwiadczeniu us³ug telekomunikacyjnych obowi¹zek po-
datkowy powstaje z chwil¹ sprzeda¿y ¿etonów, kart telefonicznych lub innych
jednostek uprawniaj¹cych do korzystania z us³ug telekomunikacyjnych w systemie
przedp³aconym, w przypadku gdy us³uga jest realizowana przy u¿yciu odpowiednio ¿e-
tonów, kart lub innych jednostek. Opodatkowanie kart telefonicznych czy innych jed-
nostek, mimo i¿ przedmiotowo dotyczy us³ug telekomunikacyjnych, w praktyce odby-
wa siê, od strony organizacyjnej, podobnie do dystrybucji towarów i tak jak towary mo-
¿e byæ przedmiotem wielofazowego obrotu zanim zostanie odsprzedane ostatecznemu
odbiorcy. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w chwili sprzeda¿y jednostek uprawniaj¹cych do korzy-
stania z us³ug telekomunikacyjnych (do³adowania), z którym to zdarzeniem ³¹czy siê
powstanie obowi¹zku podatkowego w VAT, operator telekomunikacyjny nie mo¿e
okreœliæ, jakie us³ugi telekomunikacyjne zrealizuje nabywca. Nie ma zatem mo¿liwoœci
stwierdzenia, jaka czêœæ nale¿noœci zostanie wykorzystana na œwiadczenie poszczegól-
nych us³ug. Tym bardziej, ¿e pomiêdzy sprzeda¿¹ tych jednostek a ich wykorzystaniem
mo¿e up³yn¹æ znaczny okres (wiele miesiêcy), a zatem objêcie zwolnieniem przedmio-
towych us³ug w praktyce nie mog³oby zostaæ zrealizowane. Operatorzy oraz Krajowa
Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji w trakcie uzgodnieñ projektu rozpo-
rz¹dzenia z dnia 2 czerwca 2010 r. potwierdzili, ¿e nie dysponuj¹ mo¿liwoœciami tech-
nicznymi pozwalaj¹cymi na powi¹zanie danej us³ugi, np. SMS z konkretnymi do³ado-
waniami, co wyklucza ewentualne rozwi¹zania polegaj¹ce na korekcie wczeœniejszych
rozliczeñ, nawet gdyby taka teoretyczna (prawna) mo¿liwoœæ zosta³a stworzona.
W zwi¹zku z powy¿szym nie by³o mo¿liwe objêcie, w cyt. rozporz¹dzeniu Ministra Fi-
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nansów z dnia 2 czerwca 2010 r., zwolnieniem z VAT sms-ów charytatywnych wysy³a-
nych w systemie przedp³aconym. Takie mo¿liwoœci nie istniej¹ równie¿ obecnie.

Przedstawiaj¹c powy¿sze uprzejmie informujê, ¿e wypracowane rozwi¹zania by³y
konsultowane z zainteresowanymi podmiotami, wydano równie¿ – w celu bezproble-
mowego stosowania przyjêtych rozwi¹zañ – wyjaœnienia dla zainteresowanych pod-
miotów.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Konflikt interesów Ministerstwa Zdrowia i fundacji zajmuj¹cych siê groma-

dzeniem baz danych potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku kost-
nego i krwi pêpowinowej, wywo³any znowelizowanymi przepisami ustawy
z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu i przechowywaniu komórek, tkanek i na-
rz¹dów oraz wydanym na jej podstawie rozporz¹dzeniem ministerstwa z dnia
12 marca 2010 r. w sprawie oœrodków dawców krwi, mo¿e zaszkodziæ polskiej
transplantologii, doprowadzaj¹c do jej zapaœci.

Budowa centralnego rejestru danych dawców, oczekiwanie na decyzjê
o przekszta³ceniu w oœrodki dawców licencjonowane przez resort zdrowia, in-
stytucjonalizacja dzia³ania fundacji, które w wiêkszoœci przypadków opiera-
j¹ siê na zaanga¿owaniu ludzi dobrej woli – to tylko niektóre wymogi
stawiane instytucjom, a wynikaj¹ce z istniej¹cego w tej chwili ustawodaw-
stwa transplantacyjnego.

W kontekœcie sukcesywnie rosn¹cych potrzeb w zakresie przeszczepów
szpiku kostnego od dawców niespokrewnionych problem braku porozumie-
nia miêdzy organizacjami ratuj¹cymi ¿ycie chorych na nowotwory oraz admi-
nistracj¹ rz¹dow¹ powinien byæ dla dobra tych w³aœnie pacjentów jak
najszybciej rozwi¹zany. Uzyskanie pozytywnej decyzji przekszta³caj¹cej
w oœrodki dawców to dla fundacji byæ albo nie byæ, a obowi¹zek wynikaj¹cy
z art. 16a ust. 2 wskazanej ustawy o niezw³ocznym przekazaniu danych
o pozyskanych potencjalnych dawcach szpiku i komórek krwiotwórczych
krwi obwodowej do ogólnego publicznego rejestru szpiku i krwi pêpowinowej
odczuwaj¹ jako próbê zminimalizowania ich wk³adu w promowanie idei
dawstwa niespokrewnionego. Fundacje bardzo skutecznie, szczególnie przez
ostatnie lata, w³¹cza³y siê w poszukiwania potencjalnych dawców i by³o to
na tyle efektywne, ¿e obecnie dysponuj¹ pokaŸnymi bazami danych, znacz-
nie wiêkszymi ni¿ analogiczny rejestr publiczny. Na przyk³adzie dzia³ania
fundacji widaæ, jak cenne s¹ wszelkie oddolne inicjatywy, jak du¿¹ si³¹ prze-
kazu dysponuj¹ i jak wiele dobrego mog¹ wnieœæ w ¿ycie chorych pacjentów.

Atmosfera, jaka narasta wokó³ kwestii tworzenia centralnego rejestru
baz danych, nie s³u¿y polskiej transplantologii i zniechêca potencjalnych
dawców. Skoro banki szpiku w Niemczech zgromadzi³y ponad milion osób,
które dobrowolnie chc¹ pomóc innym, dlaczego w Polsce tak wiele kontrower-
sji budz¹ kolejne kroki resortu?

W zwi¹zku z tym proszê Pani¹ Minister o informacjê na temat planowa-
nych dzia³añ s³u¿¹cych rozwi¹zaniu sytuacji, jaka zaistnia³a po nowelizacji
przepisów ustawy transplantacyjnej.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.04.18

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Marka Trzciñskiego z dnia 17 marca

2011 r. przekazane przy piœmie z dnia 29 marca 2011 r. znak MZ/BMK-070-7-IV/394,
w sprawie trudnoœci zwi¹zanych z tworzeniem i funkcjonowaniem centralnego rejestru
potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pêpowinowej, uprzejmie pro-
szê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

I. Nale¿y wskazaæ, i¿ nowelizacja ustawy transplantacyjnej (dokonana ustaw¹
z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepia-
niu komórek, tkanek i narz¹dów oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Ko-
deks karny), która wesz³a w ¿ycie 15 wrzeœnia 2009 r., dokona³a zmian systemowych,
polegaj¹cych na uregulowaniu dzia³alnoœci zwi¹zanej z pozyskiwaniem potencjalnych
dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej przeznaczonych do prze-
szczepienia allogenicznego (biorcy niespokrewnionemu). Z uwagi na charakter wyko-
nywanych zadañ oœrodki dawców szpiku s¹ istotnym elementem systemu
przeszczepiania szpiku odpowiadaj¹c za szereg procedur medycznych warunkuj¹cych
bezpieczeñstwo zdrowotne dawców i biorców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi
obwodowej zarówno w Polsce jak i za granic¹. W³aœnie wzglêdy bezpieczeñstwa zdro-
wotnego pacjentów by³y g³ównym powodem zmian w ustawie o pobieraniu, przechowy-
waniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów. Wprowadzona procedura
udzielania pozwolenia na dzia³alnoœæ o charakterze oœrodka dawców szpiku ma na ce-
lu zweryfikowanie czy podmioty ubiegaj¹ce siê o uzyskanie pozwolenia spe³niaj¹
okreœlone przepisami prawa standardy bezpieczeñstwa i jakoœci stosowanych proce-
dur. W postêpowaniu o udzielenie pozwolenia sprawdzane s¹ m.in. kwalifikacje za-
trudnionych osób i kierownika oœrodka, warunki lokalowe, posiadanie standardowych
procedur operacyjnych oraz warunki przetwarzania gromadzonych danych osobowych
potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych. Drugim aspektem wprowadzenia
zmian systemowych by³ obowi¹zek dostosowania przepisów krajowych do regulacji
wspólnotowych. Istotn¹ kwestiê stanowi³a wiarygodnoœæ Polski na arenie miêdzynaro-
dowej. Centralne gromadzenie danych jest niezbêdne z nastêpuj¹cych powodów:

1) umo¿liwia Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnemu do Spraw Transplantacji
„Poltransplant” („Poltransplant”) realizacjê zadania polegaj¹cego na koordynacji
poszukiwania niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pêpowinowej ze wstêp-
nym przeszukaniem Centralnego Rejestru (Poltransplant odpowiada na zapytania
z zagranicznych oœrodków o zgodnych dawców znajduj¹cych siê w polskich reje-
strach oraz kieruje takie zapytania za granicê w przypadku gdy w polskich reje-
strach nie ma zgodnego do przeszczepienia potencjalnego dawcy a zachodzi koniecz-
noœæ takiego przeszczepienia);

2) Polska jest odpowiedzialna w stosunku do innych pañstw za bezpieczeñstwo prze-
kazywanych materia³ów komórkowych; poniewa¿ materia³ przeszczepowy od znacz-
nej czêœci polskich dawców mo¿e byæ przekazywany za granicê, Ministerstwo
Zdrowia za poœrednictwem Poltransplantu musi posiadaæ zdolnoœæ do nadzoro-
wania tej dzia³alnoœci i zdolnoœæ bezpoœredniego dzia³ania w razie stwierdzenia, i¿
np. przekazany materia³ by³ zakaŸny lub zawiera³ komórki nowotworowe;

3) istnieje mo¿liwoœæ, i¿ te same osoby bêd¹ zg³aszane jako potencjalni dawcy przez
ró¿ne oœrodki; dziêki przyjêtym rozwi¹zaniom Poltransplant uzyska mo¿liwoœæ
identyfikowania takich osób, co wyeliminuje ryzyko wszczêcia kosztownych pro-
cedur doboru dawcy przez ró¿ne oœrodki wobec tej samej osoby (obecnie koszty
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doboru kszta³tuj¹ siê na poziomie ok. 20 000 z³ i s¹ finansowane ze œrodków pub-
licznych);

4) gromadzenie danych pod nadzorem Poltransplantu stanowi zabezpieczenie na wy-
padek, gdyby którykolwiek z oœrodków dawców szpiku zaprzesta³ dzia³alnoœci.

II. W œwietle powy¿ej wskazanych przes³anek, uzasadnionym i wrêcz koniecznym
by³o wprowadzenie centralnego rejestru potencjalnych niespokrewnionych dawców
szpiku i krwi pêpowinowej, co nast¹pi³o ustaw¹ z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów, i dzia³a od momentu
jej wejœcia w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2006 r. W stosunku do podmiotów, które wykony-
wa³y dzia³alnoœæ o charakterze oœrodka dawców szpiku przed wejœciem w ¿ycie noweli-
zacji ustawy transplantacyjnej, ustawodawca wprowadzi³ okres przejœciowy na
dostosowanie siê do nowych wymogów prawnych i uzyskanie pozwolenia Ministra
Zdrowia. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów oraz o zmianie ustawy
– Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny, podmioty te mog³y wykonywaæ czynnoœci po-
legaj¹ce na pozyskiwaniu dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych
krwi obwodowej na dotychczasowych zasadach do czasu uzyskania pozwolenia, nie
d³u¿ej jednak ni¿ przez 12 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy nowelizuj¹cej (tj. do
15 wrzeœnia 2010 r.). Powy¿sze oznacza, i¿ po tej dacie dzia³alnoœæ w zakresie pozyski-
wania potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi
obwodowej musia³a byæ dostosowana do wymagañ okreœlonych przepisami ustawy
transplantacyjnej w zwi¹zku z tym, i¿ podmioty j¹ prowadz¹ce musia³y uzyskaæ status
oœrodka dawców szpiku. Dodaæ nale¿y, i¿ przez ca³y ten okres czasu, Ministerstwo
Zdrowia niejednokrotnie spotyka³o siê w przedmiotowej sprawie z atakami i kwestio-
nowaniem, tak¿e za poœrednictwem œrodków masowego przekazu, koniecznoœci dosto-
sowania dzia³alnoœci do nowych wymogów prawnych ze strony Fundacji. Tego typu
dzia³ania wprowadza³y atmosferê niepokoju w spo³eczeñstwie dotycz¹c¹ problematyki
pozyskiwania potencjalnych dawców szpiku.

III. Pragnê wskazaæ, ¿e pomimo trudnoœci we wspó³pracy z fundacjami, Minister-
stwo Zdrowia podjê³o dzia³ania zmierzaj¹ce do zapewnienia równomiernego dostêpu
do badañ kandydatów na potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku na terenie
ca³ej Polski. Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ rozwój centralnego rejestru poten-
cjalnych niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pêpowinowej zosta³ zabezpieczony.
Minister Zdrowia udzieli³ pozwoleñ na prowadzenie dzia³alnoœci ni¿ej wymienionym
oœrodkom dawców szpiku, które spe³niaj¹ warunki uprawniaj¹ce do uzyskania pozwo-
lenia Ministra Zdrowia zarówno w zakresie kwalifikacji zatrudnionych osób jak i stoso-
wanych procedur:

• Wojskowemu Instytutowi Medycznemu w Warszawie, ul. Szaserów 128, 04–141
Warszawa 44,

• Dolnoœl¹skiemu Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem
Dawców Szpiku we Wroc³awiu, ul. Grabiszyñska 105, 53–439 Wroc³aw,

• Instytutowi Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 14,
02–776 Warszawa,

• Niepublicznemu Zak³adowi Opieki Zdrowotnej „Medigen” w Warszawie, ul. Mor-
cinka 5/19, 01–496 Warszawa,

• Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bia³ymstoku,
ul. M. Sk³odowskiej-Curie 23, 15–950 Bia³ystok,

• Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raci-
borska 15, 40–074 Katowice,

• Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiel-
loñska 66, 25–956 Kielce,

• Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. I Armii
W.P. 8, 20–078 Lublin,

• Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marce-
liñska 44, 60–354 Poznañ.
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Uprzejmie informujê, i¿ aktualnie w stosunku do dwóch podmiotów, tj. (i) Fundacji
DKMS – (Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska z siedzib¹ w Warszawie, ul. Al-
towa 18, 02-386 Warszawa) oraz (ii) Fundacji Urszuli Jaworskiej z siedzib¹ w Warsza-
wie przy ul. Miêdzynarodowej 61, 03-922 Warszawa, toczy siê postêpowanie w sprawie
wydania pozwolenia na dzia³alnoœæ o charakterze oœrodka dawców szpiku. Jednoczeœ-
nie nadmieniam, i¿ stosownie do opinii Krajowej Rady Transplantacyjnej oba powy¿ej
wskazane podmioty spe³ni³y wszelkie niezbêdne warunki do uzyskania pozwolenia Mi-
nistra Zdrowia, poza jednym – dotycz¹cym przekazania danych do Centrum
Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Andrzej W³odarczyk
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Oœwiadczenie senatora Edmunda Wittbrodta

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Obecnie trwaj¹ prace resortowe nad zmianami dotycz¹cymi funkcjono-
wania szkolnictwa specjalnego, w tym m³odzie¿owych oœrodków wycho-
wawczych. Dotar³y do mnie g³osy ze strony tego œrodowiska, które zwraca
uwagê na kilka spraw.

W za³o¿eniach MEN znajduje siê propozycja przekazania samorz¹dom wo-
jewództw poszerzonych zadañ w³asnych wynikaj¹cych z obowi¹zku prowa-
dzenia centrum informacji edukacyjno-zawodowej. Chodzi o dzia³ania
dotycz¹ce szkolnictwa specjalnego zwi¹zane z gromadzeniem i udostêpnia-
niem danych o ofercie edukacyjnej regionu, kierowania dzieci i m³odzie¿y do
m³odzie¿owych oœrodków wychowawczych i m³odzie¿owych oœrodków socjo-
terapii, zbierania i udostêpniania wszystkim zainteresowanym z ca³ego regionu
szczegó³owych informacji dotycz¹cych oferty i potencja³u oœrodków specjalnych,
analizowania, na ile specjalistyczna oferta edukacyjna odpowiada potrzebom
regionu i proponowania rekomendacji dla marsza³ka województwa o ewentual-
nym inspirowaniu i wspieraniu zmian sieci kszta³cenia zawodowego, ustawicz-
nego, specjalnego oraz w sieci centrów rozwoju edukacji.

Prowadzenie przez instytucjê podleg³¹ samorz¹dowi województwa ba-
dañ i analiz dotycz¹cych równie¿ wysokospecjalistycznych dzia³añ socjote-
rapeutycznych i resocjalizacyjno-rewalidacyjnych realizowanych na terenie
województw przyczyniæ siê mo¿e zapewne do uzupe³nienia wiedzy na temat
niepo¿¹danych zjawisk spo³ecznych. Jednak¿e w chwili obecnej trudno po-
wiedzieæ, jakie mia³yby byæ praktyczne konsekwencje wymienionych dzia-
³añ. Zapis o ewentualnym inspirowaniu i wspieraniu zmian zdaje siê byæ
jedynie sformu³owaniem deklaratywnym. W obecnym stanie prawnym, wy-
nikaj¹cym g³ównie z zapisów ustawy o systemie oœwiaty, samorz¹d woje-
wództwa nie ma mo¿liwoœci wp³ywania na decyzje innych samorz¹dów (ró¿-
nych szczebli), dotycz¹ce powo³ywania oraz prowadzenia szkó³ i innych
placówek edukacyjnych.

Ponadto zwrócono mi uwagê na inne szczegó³owe zapisy dotycz¹ce m³o-
dzie¿owych oœrodków wychowawczych i m³odzie¿owych oœrodków socjote-
rapii, w tym np. na kwestiê kierowania tam podopiecznych. Przedstawiciele
œrodowiska uwa¿aj¹, ¿e przekazanie samorz¹dowi województwa czêœcio-
wych uprawnieñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem m³odzie¿owych oœrodków
wychowawczych i m³odzie¿owych oœrodków socjoterapii, a mianowicie doty-
cz¹cych tylko kierowania, jest niezasadne. W obecnej sytuacji, przy ju¿ ist-
niej¹cym systemie teleinformatycznym, by³by to, ich zdaniem, zabieg czysto
techniczny, niemaj¹cy wiêkszego wp³ywu na jakoœæ funkcjonowania syste-
mu. Za bardziej celowe przedstawiciele tego œrodowiska uznaj¹ powierzenie
dotychczas funkcjonuj¹cemu Centralnemu Systemowi Kierowania Nieletnich
przy ORE dodatkowych zadañ maj¹cych na celu sta³e monitorowanie syste-
mu placówek resocjalizacyjnych resortu edukacji i inspirowanie przy udziale
MEN dzia³añ dotycz¹cych tego systemu.

Propozycje dzia³añ maj¹cych na celu podniesienie efektywnoœci funkcjo-
nowania m³odzie¿owych oœrodków wychowawczych wypracowane zosta³y
przez przedstawicieli œrodowiska pracowników placówek resocjalizacyjnych
i innych instytucji w ramach funkcjonuj¹cego od kilku lat przy MEN zespo³u
ekspertów. Wdro¿enie rekomendacji tego zespo³u, dotycz¹cych np. akredyta-
cji placówek, dokumentacji wychowanek czy te¿ mo¿liwoœci kontynuowania
nauki mog³oby przyczyniæ siê w sposób istotny do usprawnienia systemu.

Przekazujê Pani Minister te uwagi, prosz¹c jednoczeœnie o informacjê, czy
uwzglêdnienie zg³aszanych uwag mo¿e wp³yn¹æ na poprawê funkcjonowa-
nia systemu.

Edmund Wittbrodt
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.04.06

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odnosz¹c siê do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Rzeczypospolitej Pol-

skiej – Edmunda Wittbrodta (BPS/DSK-043-3498/11) dotycz¹cego zmian w szkolnic-
twie specjalnym, w szczególnoœci funkcjonowaniu m³odzie¿owych oœrodków wycho-
wawczych, uprzejmie wyjaœniam.

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) nie przewiduje zmiany w zakresie podmiotu
realizuj¹cego zadanie kierowania nieletnich do m³odzie¿owych oœrodków wychowaw-
czych i m³odzie¿owych oœrodków socjoterapii, którym zarówno w obecnym, jak i propo-
nowanym stanie prawnym, jest starosta.

Proponowany art. 71b ust. 13 projektu ustawy stanowi, ¿e starosta w³aœciwy ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania dziecka, wobec którego s¹d postanowi³ o umieszcze-
niu w m³odzie¿owym oœrodku wychowawczym (MOW) na podstawie przepisów ustawy
z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r.
Nr 33, poz. 178) kieruje nieletniego do takiego oœrodka zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 81 tej ustawy. Natomiast kwestie kierowania wychowanków do m³o-
dzie¿owych oœrodków socjoterapii (MOS) reguluje proponowany art. 71b ust. 10 pro-
jektu ustawy wskazuj¹cy miêdzy innymi, ¿e starosta w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce
zamieszkania dziecka posiadaj¹cego orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego,
na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiedni¹ formê kszta³cenia.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty, tworzone przez samo-
rz¹d województwa centra informacji edukacyjno-zawodowej (CIEZ), których zadaniem
bêdzie prowadzenie regionalnej publicznej bazy dotycz¹cej oferty edukacyjnej regionu,
stanowi¹ uzupe³nienie systemu wspomagania szkó³ i placówek.

Samorz¹d województwa bêdzie mia³ obowi¹zek prowadzenia CIEZ od 1 stycznia
2016 r. Placówka ta powstanie w celu gromadzenia, analizowania i udostêpniania
danych o ofercie edukacyjnej regionu, a tak¿e wskazywania dzieciom i m³odzie¿y
miejsc w m³odzie¿owych oœrodkach wychowawczych i m³odzie¿owych oœrodkach
socjoterapii. Jej dzia³ania s³u¿yæ bêd¹ realizacji strategii rozwoju województwa,
w tym przede wszystkim wspieraniu na jego terenie dzia³añ na rzecz podnoszenia
poziomu wykszta³cenia obywateli, integracji spo³ecznej i przeciwdzia³ania wyklu-
czeniu spo³ecznemu.

Do zadañ centrów informacji edukacyjno-zawodowej bêdzie nale¿a³o:
1) zbieranie i udostêpnianie wszystkim zainteresowanym szczegó³owych informacji

dotycz¹cych regionalnej oferty i potencja³u:
– centrów kszta³cenia zawodowego i ustawicznego,
– centrów rozwoju edukacji,
– m³odzie¿owych oœrodków socjoterapii, m³odzie¿owych oœrodków wychowaw-

czych, specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych oraz oœrodków
rewalidacyjno-wychowawczych,

– placówek oœwiatowo-wychowawczych, umo¿liwiaj¹cych rozwijanie zaintereso-
wañ i uzdolnieñ dzieci i m³odzie¿y;

2) wskazywanie dzieciom i m³odzie¿y miejsc w m³odzie¿owych oœrodkach wycho-
wawczych i m³odzie¿owych oœrodkach socjoterapii;

3) analizowanie,na ilespecjalistycznaofertaedukacyjnaodpowiadapotrzebomregionu;
4) monitorowanie regionalnych dzia³añ na poziomie województwa, zwi¹zanych z wdra-

¿aniem edukacyjnych projektów europejskich o zasiêgu krajowym i regionalnym.
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Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e projekt ustawy przewiduje wydanie przez mi-
nistra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem Spra-
wiedliwoœci, rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego szczegó³owe zasady kierowania, przyjmo-
wania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w m³odzie¿owym oœrodku wycho-
wawczym, uwzglêdniaj¹c przy tym podmiot odpowiedzialny za kierowanie nieletnich
do m³odzie¿owych oœrodków wychowawczych, a tak¿e sprawnoœæ postêpowania, ko-
niecznoœæ zapewnienia nieletnim bezpieczeñstwa w tych placówkach oraz w³aœciwych
warunków pobytu nieletnich i przestrzegania ich praw.

Proponowana korekta systemu wskazywania miejsc w MOW i MOS ma na celu
wdro¿enie rozwi¹zania œrodowiskowego, regionalnego, zwiêkszaj¹cego odpowiedzial-
noœæ samorz¹dów za pracê z trudn¹ m³odzie¿¹.

Aktualnie jednostki samorz¹du terytorialnego nie poszukuj¹ samodzielnie dla nie-
letnich miejsc w takich placówkach, poniewa¿ Minister Edukacji Narodowej prowadzi
w Oœrodku Rozwoju Edukacji centralny system wskazywania miejsc. Samorz¹d – w sy-
tuacji koniecznoœci umieszczenia wychowanka w MOW lub MOS – zwraca siê do
Oœrodka Rozwoju Edukacji o wskazanie miejsca nieletniemu w odpowiedniej placówce.

Wiele samorz¹dów nie prowadzi ¿adnej placówki MOW ani MOS. W konsekwencji
trudny uczeñ z danego terenu mo¿e zostaæ umieszczony w placówce odleg³ej, prowa-
dzonej przez inny podmiot, w oparciu o obowi¹zuj¹c¹ procedurê kierowania nieletnich
do MOW i MOS. Nie stanowi to równie¿ konsekwencji finansowych dla jednostki samo-
rz¹du terytorialnego, na terenie której nieletni zamieszkuje. Placówki te finansowane
s¹ bowiem ze œrodków tzw. subwencji oœwiatowej.

Wobec powy¿szego – czêsto a priori – rezygnuje siê z realizacji na rzecz dziecka dzia-
³añ mo¿liwych do przeprowadzenia w jego œrodowisku, niewymagaj¹cych koniecznoœci
odrywania go od rodziny i umieszczania w instytucji, lecz zabiega siê o umieszczenie go
przez s¹d rodzinny w MOW lub MOS.

Proponowane rozwi¹zanie regionalne w zakresie wskazywania miejsc nieletnim
w MOW i MOS bêdzie zatem zwiêkszaæ odpowiedzialnoœæ samorz¹dów za dzia³ania na
rzecz dzieci i m³odzie¿y sprawiaj¹cych trudnoœci wychowawcze, zamieszkuj¹cych na
terenie danej jednostki.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Miros³aw Sielatycki
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
oraz do pe³ni¹cego obowi¹zki prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego Janusza Witkowskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
W Polsce gwa³townie kurczy siê powierzchnia gruntów u¿ytkowanych

rolniczo. Wed³ug danych Eurostatu z 2007 r. powierzchnia gruntów rolnych
w 2007 r. wynosi³a 15,47 milionów ha, zaœ wstêpne dane z ubieg³orocznego
spisu rolnego wskazuj¹, ¿e obecnie powierzchnia gruntów rolnych wynosi
15,005 milionów ha.

Mamy w zwi¹zku z tym pytania, które kierujemy do ministra rolnictwa
i rozwoju wsi oraz prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego.

Jaka jest przyczyna gwa³townego kurczenia siê powierzchni rolnych
w Polsce? Czy zjawisko to nie zagra¿a bezpieczeñstwu ¿ywnoœciowemu Pol-
ski w przysz³oœci? Prosimy tak¿e o informacje o tym, na co zostaj¹ prze-
kszta³cone grunty rolne, na jaki typ u¿ytków. W zwi¹zku z tym, i¿ zjawisko
zmniejszania siê powierzchni u¿ytków rolnych jest trendem sta³ym, prosimy
o informacje na ten temat od roku 1989.

Dodatkowo prosimy Pana Prezesa GUS o wyjaœnienie powodów istnienia
ró¿nic w statystyce dotycz¹cej powierzchni UR. Otó¿ w rocznikach statystycz-
nych wykazywana w dziale dotycz¹cym rolnictwa, leœnictwa i rybo³ówstwa
powierzchnia UR jest ró¿na od tej, która jest podawana w dziale dotycz¹cym
przegl¹du miêdzynarodowego. Z czego wynika ta ró¿nica? I co to oznacza, ¿e
podawana powierzchnia UR jest w dobrej kulturze rolnej?

Mamy jeszcze jedno pytanie, które chcielibyœmy skierowaæ do ministra
rolnictwa i rozwoju wsi oraz do g³ównego lekarza weterynarii, odnoœnie do re-
alizacji w Polsce z urzêdu programów zwalczania chorób. Jak wygl¹da stoso-
wanie siê do wytycznych UE w zakresie programów zwalczania chorób?
W jaki sposób finansowane s¹ te programy, z jakich œrodków? Jak wygl¹da
stan prawny w zakresie wykonywania tych programów i kontroli ich realiza-
cji? Jakie dzia³ania s¹ przewidziane i podejmowane w przypadku stwierdze-
nia choroby w s¹siednim kraju cz³onkowskim? Jaki wp³yw na gospodarstwa
rolne ma realizacja tych programów?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2011.04.20

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo Pani Marsza³ek z dnia 24 marca 2011 roku, znak:
BPS/DSK-043-3499/11, przy którym zosta³ przekazany tekst wspólnego oœwiadcze-
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nia z³o¿onego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz senatora Wojciecha
Skurkiewicza podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2011 roku w spra-
wie przekszta³cania gruntów rolnych, a tak¿e realizacji w Polsce programów zwalcza-
nia chorób przedstawia siê nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Rozwój cywilizacji oraz postêpuj¹ca za tym urbanizacja wymusza niejako pozyski-
wanie nowych terenów na cele inwestycyjne, w szczególnoœci pod budownictwo miesz-
kaniowe jednorodzinne i wielorodzinne oraz zabudowê us³ugow¹ i przemys³ow¹.
Równie¿ rozwój infrastruktury komunikacyjnej, bytowej i rekreacyjnej nie jest mo¿liwy
bez wykorzystania powierzchni ziemi. Podstawowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na zmniej-
szenie powierzchni u¿ytków rolnych jest proces ekspansji terenów zabudowanych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzialny jest m.in. za ochronê gruntów rol-
nych, poprzez realizacjê ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœ-
nych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z póŸn. zm.). Celem cyt. ustawy jest:

1) ochrona iloœciowa, polegaj¹ca na ograniczeniu przeznaczenia gruntów rolnych na
cele nierolnicze,

2) ochrona jakoœciowa polegaj¹ca na:
– zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji,
– zapobieganiu szkodom,
– rekultywacji i przywracaniu wartoœci,
– zachowaniu torfowisk i oczek wodnych,
– ograniczeniu zmian naturalnego ukszta³towania powierzchni ziemi.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, na cele nierolnicze i nieleœne mo¿na prze-
znaczaæ przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów, jako nieu¿ytki,
a w razie ich braku – inne grunty o najni¿szej przydatnoœci produkcyjnej. Dlatego te¿,
rzecz¹ oczywist¹ jest, ¿e przepisy te nie zamykaj¹ mo¿liwoœci przeznaczenia na cele
nierolnicze gruntów klas I–III. Jednak¿e, nale¿y mieæ na uwadze, i¿ grunty te podlegaj¹
szczególnej ochronie w myœl cyt. przepisów i przeznaczanie ich na cele nierolnicze wy-
maga du¿ej roztropnoœci ze strony organów, na które na³o¿ony zosta³ obowi¹zek ich
ochrony. Tym bardziej, w sytuacji gdy przeciêtna jakoœæ gleb wystêpuj¹cych na obsza-
rze Polski jest doœæ niska. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e gleba stanowi jeden z wa¿niejszych
czynników œrodowiska przyrodniczego, st¹d te¿ jej jakoœæ ma bardzo du¿y wp³yw na
rozwój i geograficzne rozmieszczenie cywilizacji. Polska nale¿y do nielicznej grupy kra-
jów, które dysponuj¹ szczegó³owym przestrzennym rozpoznaniem pokrywy glebowej.
Posiada pe³n¹ inwentaryzacjê wartoœci gleb oraz szczegó³owe mapy glebowo-przyrod-
nicze i glebowo-rolnicze.

Gleby dobre i bardzo dobre (klas I–III) zajmuj¹ oko³o 25% powierzchni gruntów or-
nych w Polsce, natomiast gleby (klas V–VI) zajmuj¹ ponad 30% powierzchni, u¿ytki zie-
lone (³¹k i pastwisk) klas I–III zajmuj¹ niespe³na 15% natomiast klas V–VI a¿ 47%, zaœ
klasy IV stanowi¹ 38% powierzchni u¿ytków zielonych. Tak wiêc ok. 25% powierzchni
gruntów rolnych w Polsce to grunty klas I–III, które podlegaj¹ ochronie, wynikaj¹cej
z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych i nale¿y d¹¿yæ do pozostawienia ich
w naturalnym stanie dla przysz³ych pokoleñ w celu zapewnienia bezpieczeñstwa ¿yw-
noœciowego kraju oraz utrzymania bioró¿norodnoœci krajobrazu.

Jak wynika z prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdaw-
czoœci w formie sprawozdania RRW-11, przekazywanego do G³ównego Urzêdu Statystycz-
nego, z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leœnych w zakresie wy³¹czenia gruntów z produkcji rolniczej, rekulty-
wacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji z³ó¿ torfów, w okresie od
1989 roku do 2010 roku trwale wy³¹czono z produkcji rolniczej i leœnej 94084 ha grun-
tów, w tym na cele osiedlowe 39204 ha, przemys³owe 11322 ha, komunikacyjne 6927 ha,
eksploatacjê kopalin 14580 ha, zbiorniki wodne 557 ha i inne cele 19494 ha.

W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ dane te nie obejmuj¹ gruntów wy³¹czanych
z produkcji rolniczej na podstawie tzw. specustaw, które wy³¹czaj¹ stosowanie przepi-
sów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych, do których nale¿¹: ustawa z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych, ustawa z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o przygotowaniu fina³owego
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turnieju Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012, ustawa z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym, ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk u¿ytku publicznego,
ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyj-
nego skroplonego gazu ziemnego w Œwinoujœciu, ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r.
o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z maja
i czerwca 2010 r., ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postêpowaniu kompensacyjnym
w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemys³u stoczniowego, ustawa
z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie bu-
dowli przeciwpowodziowych.

Ponadto z dniem 1 stycznia 2009 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 19 grudnia 2008
roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1657),
w której zrezygnowano z jej stosowania do gruntów rolnych stanowi¹cych u¿ytki rolne
po³o¿onych w granicach administracyjnych miast.

Jednoczeœnie, odnosz¹c siê do pytania w sprawie realizacji w Polsce z urzêdu pro-
gramów zwalczania chorób pragnê poinformowaæ, i¿ zgodnie z ustaw¹ z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz. U.
z 2008 r., Nr 213, poz. 1342, z póŸn. zm.) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obo-
wi¹zkowi zwalczania podlegaj¹ choroby zakaŸne zwierz¹t wymienione w za³¹czniku
nr 2 ww. ustawy oraz choroby zakaŸne zwierz¹t, w tym choroby odzwierzêce i odzwie-
rzêce czynniki chorobotwórcze, dla których sporz¹dza siê programy ich zwalczania.
G³ówny Lekarz Weterynarii, kieruj¹c siê sytuacj¹ epizootyczn¹ i epidemiczn¹ kraju
oraz obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami Unii Europejskiej oprócz wy¿ej wy-
mienionych programów zwalczania opracowuje programy maj¹ce na celu wykrycie wy-
stêpowania zaka¿eñ czynnikami wywo³uj¹cymi choroby zakaŸne zwierz¹t lub
poszerzenie wiedzy o ryzyku wyst¹pienia takich chorób, a w przypadku zwierz¹t akwa-
kultury tak¿e programy nadzoru nad chorobami zakaŸnymi maj¹ce na celu osi¹gniêcie
przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, strefê lub enklawê statusu wolnego od da-
nej choroby zakaŸnej.

Wymagania, jakie powinny spe³niaæ programy okreœlone zosta³y w art. 57 ust. 2
wy¿ej wymienionej ustawy, przy czym dodatkowo szczegó³owe wymagania dla pro-
gramów wspó³finansowanych ze œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej okreœlo-
ne s¹ miêdzy innymi w decyzji Komisji nr 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r.
w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (Dz. Urz. UE L 155 z 18.06.2009 r., str.
30) oraz decyzji Komisji nr 2008/341/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiaj¹cej
wspólnotowe kryteria dla krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowa-
nia niektórych chorób zwierz¹t i chorób odzwierzêcych (Dz. Urz. UE L 115
z 29.04.2008 r., str. 44).

Zgodnie z art. 57 ust. 6 wy¿ej wymienionej ustawy, G³ówny Lekarz Weterynarii
uzgadnia pod wzglêdem finansowym z ministrem w³aœciwym do spraw finansów publicz-
nych oraz pod wzglêdem merytorycznym z ministrem w³aœciwym do spraw rolnictwa
programy wspó³finansowane ze œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej, a nastêp-
nie wystêpuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o ich zatwierdzenie. Co roku, naj-
póŸniej do dnia 30 listopada Komisja Europejska zatwierdza przed³o¿one programy
oraz miêdzy innymi wysokoœæ wk³adu finansowego Unii Europejskiej. Programy mog¹
byæ zatwierdzone na okres nie d³u¿szy ni¿ szeœæ lat.

Zatwierdzone programy s¹ wprowadzane do realizacji na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej lub jego czêœci w drodze rozporz¹dzenia Rady Ministrów.

Prace legislacyjne nad projektem rozporz¹dzenia Rady Ministrów wprowadzaj¹cym
program zwalczania chorób zakaŸnych zwierz¹t rozpoczynane s¹ po opublikowaniu
decyzji Komisji zatwierdzaj¹cej program. Prace prowadzone s¹ zgodnie z Regulaminem
pracy Rady Ministrów (M. P. z 2002 r. Nr 13, poz. 221, z póŸn. zm.).

Œrodki na finansowanie realizacji programów pochodz¹ z bud¿etu pañstwa, z rezer-
wy celowej przeznaczonej na zwalczanie chorób zakaŸnych zwierz¹t, przy czym co do
zasady obecnie realizowane na terytorium Polski programy s¹ wspó³finansowane ze
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œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej. Procedury reguluj¹ce wk³ad finansowy
Unii Europejskiej okreœlone s¹ w decyzji Komisji 2009/470/WE.

Wnioski przedk³adane Komisji Europejskiej w celu uzyskania wspó³finansowa-
nia na realizacjê programów powinny spe³niaæ wymagania okreœlone w decyzji Ko-
misji 2008/425/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiaj¹cej standardowe
wymagania w zakresie przedk³adania przez pañstwa cz³onkowskie krajowych pro-
gramów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierz¹t i chorób
odzwierzêcych w celu uzyskania finansowania wspólnotowego (Dz. Urz. UE L 159
z 18.06.2008, str. 1).

Organem odpowiedzialnym za zwalczanie chorób zakaŸnych zwierz¹t w Polsce,
w tym równie¿ chorób zakaŸnych zwierz¹t zwalczanych w ramach programów, jest po-
wiatowy lekarz weterynarii.

Organem nadzoruj¹cym realizacjê programów na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest G³ówny Lekarz Weterynarii, który w przypadku programów wspó³finansowa-
nych ze œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej informuje Komisjê Europejsk¹
o postêpach w realizacji takich programów (art. 57 ust. 8 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 27 ust. 7 decyzji Komisji 2009/470/WE ka¿de pañstwo cz³onkow-
skie, w tym Polska, zobowi¹zane jest przedstawiæ Komisji, w odniesieniu do ka¿dego
zatwierdzonego przez ni¹ programu, okresowe sprawozdania techniczne i finansowe
oraz najpóŸniej do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku – roczne szczegó³owe sprawozdanie
techniczne zawieraj¹ce ocenê wyników osi¹gniêtych w poprzednim roku, a tak¿e szcze-
gó³owe zestawienie wydatków poniesionych w poprzednim roku. Wnioski o p³atnoœæ
odnosz¹ce siê do wydatków poniesionych przez dane pañstwo cz³onkowskie w stosun-
ku do danego programu za poprzedni rok przedstawia siê Komisji najpóŸniej do dnia
30 kwietnia. Komisja, najpóŸniej do dnia 30 paŸdziernika ka¿dego roku, podejmuje de-
cyzjê o p³atnoœci unijnej, bior¹c pod uwagê sprawozdania techniczne i finansowe
przedstawione przez pañstwo cz³onkowskie.

Szczegó³owe zasady sporz¹dzania sprawozdañ oraz wniosków o p³atnoœæ okreœla
decyzja Komisji 2008/940/WE z dnia 21 paŸdziernika 2008 r. ustanawiaj¹ca standar-
dowe wymagania w odniesieniu do sprawozdañ ze wspó³finansowanych przez Uniê Eu-
ropejsk¹ krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych
chorób zwierz¹t i chorób odzwierzêcych (Dz. Urz. UE L 335 z 13.12.2008, str. 61).

Realizacja ka¿dego z wy¿ej wymienionych programów ma œciœle wskazany cel, któ-
rego osi¹gniêcie daje okreœlone korzyœci przede wszystkim posiadaczom zwierz¹t, choæ
na etapie realizacji poszczególnych programów, dla potrzeb w³aœciwego ich wykonania,
musz¹ byæ niejednokrotnie wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu ¿ywych
zwierz¹t lub z nich lub od nich uzyskanych produktów. Nie nale¿y jednak pomijaæ fak-
tu, ¿e programy realizowane s¹ na koszt pañstwa i s¹ w nich przewidziane odszkodo-
wania za zwierzêta zabite lub poddane ubojowi z nakazów organów Inspekcji
Weterynaryjnej oraz za zniszczone produkty pochodzenia zwierzêcego w rozumieniu
przepisów o produktach pochodzenia zwierzêcego, jaja wylêgowe, pasze oraz sprzêt,
które nie mog¹ byæ poddane odka¿aniu.

Z za³o¿enia programy zwalczania chorób zakaŸnych zwierz¹t realizowane s¹ w celu
likwidacji danej choroby zakaŸnej zwierz¹t stanowi¹c podstawê do uzyskania statusu
obszaru, w tym terytorium wolnego od danej choroby zakaŸnej zwierz¹t, co w konsek-
wencji pozwoli na swobodne przemieszczanie ¿ywych zwierz¹t oraz produktów pocho-
dzenia zwierzêcego do innych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej i pañstw
trzecich. Przedmiotowe programy s¹ tak¿e realizowane w celu ograniczenia wystêpo-
wania zaka¿eñ, do poziomu okreœlonego przez Uniê Europejsk¹ co z kolei pozytywnie
wp³ywa na zdrowie publiczne oraz ograniczenie strat finansowych ponoszonych przez
hodowców w przypadku wyst¹pienia choroby zakaŸnej.

Uregulowania prawne oraz procedury przewidziane na wypadek wyst¹pienia cho-
roby zakaŸnej zwierz¹t na terytorium s¹siedniego pañstwa lub bezpoœredniego zagro-
¿enia jej wyst¹pienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz katalog œrodków,
jakie mog¹ byæ wprowadzone w takich sytuacjach, okreœla art. 47–48a i art. 59 ustawy
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t. Ponadto na
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okolicznoœæ wyst¹pienia choroby zakaŸnej zwierz¹t na terytorium Unii Europejskiej
lub pañstw trzecich Komisja Europejska wydaje decyzje, które okreœlaj¹ dzia³ania ja-
kie powinny byæ podjête przez pañstwa cz³onkowskie oraz warunki handlu i obrotu ¿y-
wymi zwierzêtami i produktami pochodzenia zwierzêcego.

PODSEKRETARZ STANU
Jaros³aw Wojtowicz

OdpowiedŸ
PREZESA
G£ÓWNEGO URZÊDU STATYSTYCZNEGO

Warszawa, 15 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na nades³ane przy piœmie z dnia 24 marca 2011 r., znak: BPS/DSK-

-043-3500/11 oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza podczas 72. posiedzenia Senatu RP
w dniu 17 marca 2011 r., dotycz¹ce gruntów u¿ytkowanych rolniczo uprzejmie wyjaœ-
niam, co nastêpuje.

Przytoczone w oœwiadczeniu dane o powierzchni u¿ytków rolnych nie s¹ porówny-
walne, poniewa¿ dane Eurostatu za 2007 rok (15,47 mln ha) to powierzchnia u¿ytko-
wanych u¿ytków rolnych, tj. bêd¹cych w dobrej kulturze rolnej, natomiast
powierzchnia 15,005 mln ha to wstêpne dane o powierzchni u¿ytków rolnych ogó³em
w gospodarstwach rolnych posiadaj¹cych powy¿ej 1 ha u¿ytków rolnych objête bada-
niem pe³nym w Powszechnym Spisie Rolnym. Powierzchnie u¿ytków rolnych ogó³em
oraz u¿ytków rolnych w dobrej kulturze rolnej za rok 2010 G³ówny Urz¹d Statystyczny
udostêpni po dokonaniu kolejnych opracowañ z Powszechnego Spisu Rolnego.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e po zmianie metodologii w 2002 r. u¿ytki rol-
ne na gruntach ró¿nych niestanowi¹cych gospodarstw rolnych zosta³y wy³¹czone
z u¿ytków rolnych ogó³em, a w³¹czone do pozosta³ych gruntów. Równoczeœnie dane zo-
sta³y przeliczone wstecz, lecz jedynie dla lat wêz³owych.

Od roku 2007 badane i publikowane s¹ dane o powierzchni u¿ytków rolnych ogó³em
oraz dodatkowo o powierzchni pozosta³ych u¿ytków rolnych, tj. niebêd¹cych w dobrej kul-
turze rolnej. Ró¿nica pomiêdzy tymi wielkoœciami stanowi u¿ytki rolne w dobrej kulturze.

Wed³ug definicji stosowanej podczas przeprowadzania PSR 2010 u¿ytki rolne ogó-
³em to powierzchnia:

1) u¿ytków rolnych w dobrej kulturze rolnej, tj. powierzchnia u¿ytków rolnych utrzy-
mywanych zgodnie z normami, spe³niaj¹cymi wymogi rozporz¹dzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm
(Dz. U. Nr 46, poz. 306, z póŸn. zm.). na któr¹ sk³adaj¹ siê:
– ³¹ki trwa³e,
– pastwiska trwa³e,
– sady (plantacje drzew i krzewów owocowych oraz ich szkó³ki),
– ogrody przydomowe (bez powierzchni przeznaczonej na rekreacjê),
– zasiewy (³¹czna powierzchnia wszystkich upraw zasianych i zasadzonych z wy-

³¹czeniem sadów i ogrodów przydomowych),
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– grunty ugorowane,
2) u¿ytków rolnych pozosta³ych, tj. powierzchnia u¿ytków rolnych nieu¿ytkowanych

i nie utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej.
W za³¹czonych tablicach przekazujê porównywalne dane o u¿ytkowaniu gruntów

w latach wêz³owych 1980–2000 i w latach 2001–2009 (tablica nr 1) oraz dane dla lat
1989–2001 wg metodologii sprzed roku 2002, gdy do powierzchni u¿ytków rolnych wli-
czano grunty ró¿ne niestanowi¹ce gospodarstw rolnych (tablica nr 2).

Jednoczeœnie pragnê nadmieniæ, ¿e powierzchnia u¿ytków rolnych uzyskiwana
z badañ rolniczych jest mniejsza od administracyjnej powierzchni u¿ytków rolnych og³a-
szanej przez G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii, gdzie jej stan na dzieñ 1 stycznia
2009 r. wynosi³ 18980,7 tys. ha, a stan wg danych GUS na dzieñ 30 czerwca 2009 r.
wynosi³ 16119,6 tys. ha. Ró¿nica ta wynika równie¿ z dodatkowego kwalifikowania
przez GUGiK do u¿ytków rolnych gruntów pod stawami, rowami i zabudowaniami.

W czêœci miêdzynarodowej Rocznika Statystycznego Rolnictwa i Rocznika Statystycz-
nego Rzeczypospolitej Polskiej podawana jest powierzchnia u¿ytków rolnych w dobrej
kulturze rolnej, gdzie powierzchnia u¿ytków rolnych ogó³em pomniejszona jest
o powierzchniê u¿ytków rolnych pozosta³ych, np. dla roku 2007 jest to wielkoœæ
15,5 mln ha czyli 16177,1 tys. ha – 699,9 tys. ha = 15477,2 tys. ha, natomiast dla roku
2008 powierzchnia u¿ytków rolnych w dobrej kulturze wynosi 15,6 mln ha czyli
16154,3 tys. ha – 546,6 tys. ha = 15607,7 tys. ha.

Definicje cech prezentowane s¹ szczegó³owo w uwagach metodycznych lub ogól-
nych roczników i publikacji GUS.

Jednoczeœnie pozwolê sobie zauwa¿yæ, ¿e przy spadku powierzchni u¿ytków rol-
nych GUS obserwuje systematyczny wzrost powierzchni lasów i gruntów leœnych,
a tak¿e wzrost pozosta³ych gruntów.

Z powa¿aniem

Janusz Witkowski
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Zdzis³awa Pupy i Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego,
do minister zdrowia Ewy Kopacz, do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego,

do g³ównego lekarza weterynarii Janusza Zwi¹zka,
do g³ównego inspektora sanitarnego Przemys³awa Biliñskiego

Szanowni Pañstwo!
Ostatnio naukowcy znaleŸli w genetycznie modyfikowanych uprawach

typu RR (Roundup Ready) patogen nieznany nauce. Profesor Don Huber
z USA, który bada³ patogeny roœlin przez ponad piêædziesi¹t lat, uwa¿a, ¿e
zagro¿enie, jakie stwarza nowy patogen, jest powa¿ne, stanowi ogromne ry-
zyko i powinno byæ traktowane jako sytuacja krytyczna. Z ogl¹du danych
wynika, ¿e odkryty patogen jest szeroko rozpowszechniony i mo¿e wywo³aæ
powa¿ne konsekwencje, a tak¿e, ¿e wystêpuje w wyraŸnie wy¿szym stê¿e-
niu w odmianie soi i kukurydzy (RR) (s¹ to odmiany genetycznie modyfikowa-
ne). A to mo¿e oznaczaæ jego zwi¹zek z genem RR lub, co bardziej prawdopo-
dobne, z obecnoœci¹ Roundupu.

Jest to bardzo, mo¿na powiedzieæ, wra¿liwa informacja, która mog³aby
spowodowaæ za³amanie siê rynku eksportu amerykañskiej soi i kukurydzy,
jak równie¿ powa¿ne zak³ócenia w krajowych dostawach ¿ywnoœci i paszy.
Istnieje równie¿ prawdopodobieñstwo, ¿e ten nowy organizm ju¿ jest odpo-
wiedzialny za wywo³anie powa¿nych szkód.

W zwi¹zku z zaistnieniem niezwykle niebezpiecznej sytuacji, zarówno dla
œrodowiska, jak i dla zdrowia zwierz¹t i ludzi, mamy pytanie do ministrów od-
powiedzialnych za bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe i zdrowotne w kraju.

Jakie Pañstwo podejmuj¹ dzia³ania w zakresie ochrony Polski przed roz-
powszechnianiem siê takich niebezpiecznych organizmów i w celu zabloko-
wania im dostêpu?

W zwi¹zku z doniesieniami o niebezpieczeñstwie pytamy: czy ci¹g³e
uwalnianie siê do œrodowiska niezidentyfikowanych, a przede wszystkim
niedostatecznie przebadanych organizmów nie stanowi zagro¿enia dla bio-
ró¿norodnoœci i zdrowia spo³eczeñstwa?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2011.04.21

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z pismem z dnia 24 marca 2011 r., znak: BPS/DSK-043-3501/11, przy
którym przes³ano trzy oœwiadczenia z³o¿one przez senatora Grzegorza Wojciechow-
skiego wspólnie z innymi senatorami podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu
17 marca 2011 r. uprzejmie informujê, co nastêpuje.
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1. OdpowiedŸ na oœwiadczenie skierowane do Minister Rozwoju Regionalnego
El¿biety Bieñkowskiej oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat
przysz³oœci WPR po 2013 r.

W stanowisku Rz¹du RP do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Ra-
dy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów – WPR do
2020 r.: sprostaæ wyzwaniom przysz³oœci zwi¹zanym z ¿ywnoœci¹, zasobami natural-
nymi oraz aspektami terytorialnymi (dokument KOM(2010)672), przyjêtym przez Komi-
tet ds. Europejskich w dniu 4 lutego 2011 r., zawarto zapisy, dotycz¹ce œrodków w I i II
filarze, odnosz¹ce siê odpowiednio do:

– utrzymania co najmniej obecnego poziomu bud¿etu unijnego WPR, ze wzglêdu na
zadania i cele (rozszerzenie o tzw. nowe wyzwania) stawiane przed rolnictwem UE
i przed WPR;

– wyrównania poziomów wsparcia bezpoœredniego (I filar WPR) pomiêdzy pañstwami
cz³onkowskimi (p.cz.)poprzezodejœcieodobecnychkryteriówpowi¹zanychzhistorycz-
n¹ produkcj¹, uznaj¹c to za jeden z kluczowych elementów obecnej reformy WPR i po-
stuluj¹c podzia³ œrodków polegaj¹cy na jednolitej stawce powierzchniowej w ca³ej UE,
uznaj¹c, ¿e taki sposób alokacji lepiej odzwierciedla³by obecne i przysz³e cele WPR;

– utrzymania obecnych kryteriów podzia³u pomiêdzy p.cz. œrodków finansowych na
II filar WPR (rozwój obszarów wiejskich), akcentuj¹c koniecznoœæ silniejszego
wsparcia modernizacji i restrukturyzacji gospodarstw i uznaj¹c, ¿e zmniejszenie
ró¿nic w zakresie rozwoju rolnictwa i wsi miêdzy p.cz. pozostaje wci¹¿ wa¿nym wy-
zwaniem i zadaniem UE.

Powy¿sze stanowisko w zakresie przysz³ej WPR prezentowane jest przez Polskê na
forum unijnym, w tym w szczególnoœci by³o prezentowane na posiedzeniach Rady UE
ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa. Jest ono równie¿ konsekwentnie prezentowane przez Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kontaktach dwustronnych z partnerami z innych
pañstw cz³onkowskich oraz Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Informacja o stanie realizacji PROW 2007–2013 wg danych na dzieñ 1 kwiet-
nia 2011 r. w podziale na poszczególne dzia³ania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 obejmuje 23 dzia³ania,
które s¹ wdra¿ane w ramach 4 osi priorytetowych. PROW 2007–2013 jest finansowany
zarówno z bud¿etu UE (Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich – EFRROW), jak i z krajowych œrodków publicznych. £¹czna kwota dofinansowa-
nia ze œrodków publicznych w ramach Programu to ponad 17,4 mld euro. Alokacja
œrodków z bud¿etu UE wynosi ok. 13,4 mld euro, zaœ udzia³ krajowych œrodków publicz-
nych wyniesie ok. 4 mld euro.

Œrodki zaplanowane dla Polski na realizacjê PROW 2007–2013 s¹ kwotowo najwiêk-
sze spoœród 27 krajów Unii Europejskiej.

Plan finansowy PROW 2007–2013 w podziale na osie (w euro)

Wk³ad publiczny (EUR)

Oœ Ogó³em wk³ad
publiczny Kwota EFRROW

Udzia³ %
w odniesieniu

do wk³adu
publicznego ogó³em

Oœ 1 (gospodarcza) „Poprawa konkurencyjno-
œci sektora rolnego i leœnego” 7 486 199 222 5 630 649 500 43,0%

Oœ 2 (œrodowiskowa) „Poprawa œrodowiska na-
turalnego i obszarów wiejskich” 5 377 112 631 4 302 801 216 30,9%

Oœ 3 (spo³eczna) „Jakoœæ ¿ycia na obszarach
wiejskich i ró¿nicowanie gospodarki wiejskiej” 3 500 061 142 2 635 527 440 20,1%

Oœ 4 LEADER 787 500 000 630 000 000 4,5%

Pomoc techniczna 266 600 000 199 950 000 1,5%

Razem 17 417 472 995 13 398 928 156 100%
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Od pocz¹tku realizacji Programu do dnia 1 kwietnia 2011 r. zosta³o z³o¿onych
3 670 021 wniosków o przyznanie pomocy, natomiast liczba zawartych umów i wyda-
nych decyzji wynios³a 3 417 080. Wykorzystanie limitu wed³ug z³o¿onych wniosków
wynosi ponad 93%, a wed³ug zawartych umów i wydanych decyzji – ponad 60%.

Do dnia 31 marca 2011 r., w ramach PROW 2007–2013 dokonane zosta³y p³atnoœci
na kwotê 21,5 mld z³, w tym 16,8 mld z³ pochodzi ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, co stanowi 31,73% alokacji œrodków
EFRROW przeznaczonych na realizacjê PROW 2007–2013.

O ile w 2007 roku wyp³acono jedynie 131 mln z³, to w 2008 roku ju¿ ponad 4,7 mld z³,
w 2009 roku ponad 6,5 mld z³, w 2010 roku 8,2 mld z³, zaœ w 2011 roku, od 1 stycznia
do 20 kwietnia, wyp³acono 1,98 mld z³.

Bior¹c pod uwagê strukturê p³atnoœci w podziale na poszczególne dzia³ania wdra-
¿ane w ramach PROW 2007–2013, najwiêksze kwoty p³atnoœci przeznaczone zosta³y
na dzia³ania:

• „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania (ONW)” (oko³o 24,28% wszystkich zrealizowa-
nych p³atnoœci),

• „Renty strukturalne” (oko³o 19,08%),
• „Modernizacja gospodarstw rolnych” (oko³o 16,61%),
• „Program rolnoœrodowiskowy” (oko³o 15,91%).
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora

¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”.

Program finansowany by³ ze œrodków Unii Europejskiej pochodz¹cych z Sekcji
Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), w po-
³¹czeniu z krajowymi œrodkami publicznymi (bud¿et pañstwa, œrodki samorz¹do-
we) i œrodkami w³asnymi beneficjentów. £¹czne nak³ady œrodków publicznych
okreœlono na poziomie 1 787 812 868 euro, z czego 1 192 689 238 euro stanowi³y
œrodki Unii Europejskiej, a 595 123 630 euro krajowe œrodki publiczne. Przewidziano
równie¿, ¿e wk³ad w³asny beneficjentów w zakresie prowadzonych inwestycji wyniesie
926 637 139 euro.

Najwiêcej œrodków przeznaczonych zosta³o na dzia³anie 1.1 „Inwestycje w gospo-
darstwach rolnych” – 643 mln euro, tj. 35,97% ca³ego bud¿etu Programu, natomiast
najmniej na dzia³anie 3.3 „Informowanie i Promocja Programu” – 400 tys. euro, tj.
0,08% ca³ego bud¿etu Programu.

Przebieg realizacji Programu wskaza³ na bardzo du¿e potrzeby na wsparcie dzia³añ
inwestycyjnych. Od pocz¹tku wdra¿ania SPO beneficjenci z³o¿yli ³¹cznie 80 710 wnios-
ków o dofinansowanie, natomiast liczba umów podpisanych z beneficjentami wynios³a
50 319. Zakoñczona zosta³a realizacja 50 005 projektów. Najwiêcej projektów zrealizo-
wano w ramach dzia³ania 1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” – 24 079, co sta-
nowi 48,15% wszystkich zrealizowanych projektów, natomiast najmniej w dzia³aniach
2.1 „Przywracanie potencja³u produkcji leœnej zniszczonego naturaln¹ katastrof¹ lub
po¿arem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych”,
1.4 „Wsparcie doradztwa rolniczego” oraz 2.2 „Scalanie gruntów”.

Kwota faktycznie poniesionych i poœwiadczonych przez Instytucjê P³atnicz¹ wydat-
ków kwalifikowalnych w ramach SPO „Restrukturyzacja...” wynios³a 6,8 mld z³
(1,8 mld euro), w tym 4,5 mld z³ (1,2 mld euro) ze œrodków wspólnotowych, co stanowi
99,76% alokacji œrodków EFOiGR przeznaczonej na realizacjê Programu.

Dziêki realizacji projektów w ramach Programu m.in.:
• zakupiono 860 tys. szt. inwentarza ¿ywego oraz 90,8 tys. szt. sprzêtu ruchomego,
• ponad 14 tys. m³odych rolników rozpoczynaj¹cych samodzielne gospodarowanie

otrzyma³o premiê,
• zrealizowano ponad 831,5 tys. osobodni szkoleñ, w których uczestniczy³o prawie

414 tys. rolników,
• zrealizowano 1,3 mln us³ug doradczych, rozdano prawie 2,5 mln ulotek dorad-

czych,
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• ponad 1 000 zak³adów przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych, otrzyma³o
wsparcie na dostosowania strukturalne,

• scalono w ramach dzia³ania 2.2 „Scalanie gruntów”, 20,4 tys. ha gruntów,
• zbudowano, zaadoptowano b¹dŸ wyremontowano (w po³¹czeniu z modernizacj¹)

oraz wyposa¿ono ponad 1,2 tys. obiektów publicznych pe³ni¹cych funkcje kultu-
ralne,

• zachowano b¹dŸ utworzono ponad 8,8 tys. nowych miejsc pracy.
W ramach SPO „Restrukturyzacja...” wykorzystane zosta³y w pe³ni œrodki, jakie zo-

sta³y przeznaczone na realizacjê Programu.

Dop³aty bezpoœrednie
W latach 2004–2010 w ramach filaru I WPR, ze œrodków unijnych by³y finansowa-

ne nastêpuj¹ce p³atnoœci: jednolita p³atnoœci obszarowa (od roku 2004), p³atnoœæ cu-
krowa (od roku 2006), p³atnoœæ do roœlin energetycznych (w latach 2007–2009),
p³atnoœæ do pomidorów (od roku 2008), p³atnoœæ do owoców miêkkich (od roku 2008,
czêœæ tej p³atnoœci finansowana jest równie¿ z bud¿etu krajowego) oraz wsparcie spec-
jalne (od roku 2010: p³atnoœæ do krów, p³atnoœæ do owiec, specjalna p³atnoœæ obszaro-
wa do powierzchni upraw roœlin str¹czkowych i motylkowatych drobnonasiennych).

Tabela
Œrodki finansowe z bud¿etu UE w ramach p³atnoœci bezpoœrednich w latach 2004–2010
(w mln �).

Rok wyp³aty
œrodków

wspólnotowych

Œrodki wspólnotowe
przeznaczone na
rolnictwo (mln �)

2004 875

2005 1 015

2006 1 253

2007 1 276

2008 1 599

2009 1 898

2010 2 212

RAZEM 10 128

W Stanowisku Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej do Komunikatu Komisji Europejskiej
do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego
i Komitetu Regionów „WPR do 2020 r.: sprostaæ wyzwaniom przysz³oœci zwi¹zanym
z ¿ywnoœci¹, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”, okreœlono, ¿e p³at-
noœci bezpoœrednie powinny pozostaæ jednym z wa¿niejszych instrumentów WPR po
2013 roku, pomocnym w celu realizacji nowych celów i wyzwañ UE, odpowiedzialnym
za wsparcie i stabilizacjê dochodów rolniczych, rekompensuj¹cym koszty zwi¹zane
z realizacj¹ i dostarczaniem spo³eczeñstwu dóbr publicznych, a tak¿e zapewniaj¹cym
równe warunki konkurencji w ramach jednolitego rynku rolno-¿ywnoœciowego. Jedno-
czeœnie, wskazywana jest koniecznoœæ zapewnienia odpowiednich œrodków przezna-
czanych na p³atnoœci bezpoœrednie w nowej perspektywie finansowej i koniecznoœæ
utrzymania w pe³ni unijnego finansowania pierwszego filaru WPR.

Na forach unijnych Polska prezentuje postulat wyrównania p³atnoœci dla rolników
w nowych pañstwach cz³onkowskich, poprzez odejœcie od kryteriów historycznych
przy podziale kopert finansowych i zastosowanie obiektywnych kryteriów podzia³u
tych kopert, takich jak: powierzchnia u¿ytków rolnych czy liczba pe³nozatrudnionych
w rolnictwie (w za³¹czeniu informacja prasowa ze spotkania ministrów rolnictwa „Na-
szego Dziennika”).
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2. OdpowiedŸ na oœwiadczenie skierowane do Ministra Spraw Zagranicznych
Rados³awa Sikorskiego oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sa-
wickiego.

W ramach przygotowañ do objêcia przez RP przewodnictwa w Radzie UE, w oparciu
o wczeœniej przygotowany priorytet „przysz³oœæ polityki rozwoju obszarów wiejskich”
zosta³ opracowany 6-miesiêczny program polskiego przewodnictwa. Program ten jest
ze swej natury, dokumentem prezentuj¹cym g³ówne obszary priorytetowych dzia³añ
Prezydencji. Adresatem dokumentu jest równie¿ miêdzynarodowa opinia publiczna
i media, zatem dokument zawiera informacje na temat kierunku przewidywanych
dzia³añ i reform do podjêcia, planów i celów polskiej Prezydencji. Ze wzglêdu na ograni-
czenia dotycz¹ce objêtoœci dokumentu, Program 6-miesiêczny nie zawiera szczegó³o-
wych propozycji do omówienia, a jedynie sygnalizuje ich znaczenia i wskazuje na ich
g³ówne kierunki.

Kierunkowa akceptacja „Programu 6-miesiêcznego polskiej Prezydencji w Radzie
UE” przez Radê Ministrów w dniu 15 marca 2011 r., oznacza, ¿e dokument ten mo¿e je-
szcze podlegaæ zmianom. Weryfikacja obszarów priorytetowych i dzia³añ przewidzia-
nych do podjêcia w ramach poszczególnych dossiers, jest zadaniem ci¹g³ym i zakoñczy
siê dopiero w czerwcu 2011 r. wraz z akceptacj¹ finalnej wersji „Programu
6-miesiêcznego (...)”.

W ramach dyskusji nad wypracowaniem priorytetów polskiej Prezydencji, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmowa³ dzia³ania na rzecz nadania szczególnej rangi
kwestiom rolnictwa w ramach polskiej Prezydencji w Radzie. Powo³ywa³ siê przy tym
na szczególn¹ rolê Wspólnej Polityki Rolnej dla polskiego i europejskiego rolnictwa
i obszarów wiejskich, wskazywa³ na potrzebê utrzymania jej obecnego wymiaru finan-
sowego, jak równie¿ na rolê, jak¹ w coraz wiêkszym stopniu polityka ta odgrywa w rea-
lizacji krajowych i wspólnotowych celów z zakresu zrównowa¿onego rozwoju UE
i ochrony œrodowiska, wskazanych m.in. w Strategii 2020. Reforma Wspólnej Polityki
Rolnej zosta³a wpisana do „Programu 6- miesiêcznego (...)” jako istotny element priory-
tetowego obszaru „Bezpieczna Europa”, w ramach którego polska Prezydencja chce
podkreœliæ znaczenia kwestii bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego dla obywateli UE. W ra-
mach prac nad ostateczn¹ wersj¹ „Programu 6-miesiêcznego (...)”, Rada Ministrów za-
leci³a wyeksponowanie kwestii Wspólnej Polityki Rolnej w priorytetach ogólnych
polskiej Prezydencji, co pozwoli na sformu³owanie, wobec partnerów europejskich,
czytelniejszego przekazu o znaczeniu dla Polski tego obszaru.

Uprzejmie informujê, ¿e cele, zamierzenia i postulaty polskiej Prezydencji w ramach
kwestii dotycz¹cych rolnictwa, zosta³y szczegó³owo opracowane w dokumentach:

– Stanowisko Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przysz³oœci Wspólnej Polity-
ki Rolnej po 2013 r., przyjête przez Radê Ministrów w dniu 12 czerwca 2009 r.

– Stanowisko Rz¹du do Komunikatu Komisji Europejskiej „WPR do 2010 r.: sprostaæ
wyzwaniom przysz³oœci zwi¹zanym z ¿ywnoœci¹, zasobami naturalnymi oraz
aspektami terytorialnymi”, przyjête przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu
4 lutego 2011 r.

3. OdpowiedŸ na oœwiadczenie skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju
wsi Marka Sawickiego, do Minister Zdrowia Ewy Kopacz, do Ministra Œrodowiska
Andrzeja Kraszewskiego, do G³ównego Lekarza Weterynarii Janusza Zwi¹zka, do
G³ównego Inspektora Sanitarnego Przemys³awa Biliñskiego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin – Pañstwowy Instytut Badawczy specjalizuj¹cy
siê w badaniach roœlin transgenicznych i kontroli zawartoœci GMO w produktach roœ-
linnych oraz Instytut Ochrony Roœlin – Pañstwowy Instytut Badawczy specjalizuj¹cy
siê w fitopatologii informacji, odkrycie nowego patogena powoduj¹cego choroby roœlin,
a tak¿e zwierz¹t i ludzi oraz jego zwi¹zku z upraw¹ roœlin genetycznie zmodyfikowa-
nych odpornych na Roundup nale¿y przyj¹æ z du¿¹ ostro¿noœci¹. Przeanalizowane
przez naukowców materia³y nie potwierdzaj¹ wystêpowania nowego patogena, pojawi-
³y siê jednak doniesienia, ¿e stosowanie herbicydu os³abia roœliny i czyni je bardziej po-
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datnymi na dobrze znane fitopatologom organizmy szkodliwe. Z t¹ teori¹ polemizuj¹
w artyku³ach prasowych niektórzy naukowcy, m.in. w zamieszczonym na stronie in-
ternetowej Uniwersytetu w Purdue (tego samego, z którego pochodzi emerytowany Pan
Don Huber) wieloautorskim artykule z 2011 r. pt. „Glyphosate’s Impact on Field Crop
Production and Disease Development” (http://www.btny.purdue.edu/weedscien-
ce/2011/ glyphosatesimpactll.pdf), zgodnie z którym twierdzenie, ¿e glifosat (substan-
cja czynna herbicydu Roundup) oddzia³uje ujemnie na zdrowie roœlin jest
twierdzeniem nieudowodnionym.

Odnosz¹c siê do dzia³añ podejmowanych przez administracjê pañstwow¹ w celu
zapobie¿enia przedostaniu siê na obszar kraju nowych organizmów szkodliwych dla
roœlin wraz z importowanym materia³em roœlinnym informujê, ¿e zgodnie z art. 21
ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roœlin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133,
poz. 849 z póŸn. zm.) wprowadzanie bezpoœrednio z pañstw trzecich na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej roœlin, produktów roœlinnych lub przedmiotów jest dozwolone je-
dynie przez wyznaczone punkty wwozu, w których istnieje mo¿liwoœæ przeprowadzenia
granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych towarów.

Wykaz punktów wwozu wyznacza w drodze rozporz¹dzenia minister w³aœciwy do
spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw finansów publicz-
nych oraz ministrem w³aœciwym do spraw transportu. Z kolei wymagania, jakie powi-
nien spe³niaæ punkt wwozu okreœla dyrektywa Komisji 98/22/WE z dnia 15 kwietnia
1998 r. w sprawie minimalnych warunków dla przeprowadzania kontroli zdrowotnoœci
roœlin w punktach wwozu, innych ni¿ miejsce przeznaczenia roœlin, produktów roœlin-
nych lub przedmiotów pochodz¹cych z krajów trzecich (Dz. Urz. WE L 126 z 28.4.1998,
str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t. 23, str. 66), której postano-
wienia zosta³y wdro¿one do prawa krajowego przepisami rozporz¹dzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinny
spe³niaæ miejsca, w których przeprowadza siê graniczn¹ kontrolê fitosanitarn¹ (Dz. U.
Nr 73, poz. 661). W zwi¹zku z powy¿szym na granicy Rzeczypospolitej Polskiej, bêd¹cej
jednoczeœnie zewnêtrzn¹ granic¹ Unii Europejskiej, funkcjonuj¹ dobrze wyposa¿one
punkty granicznej kontroli fitosanitarnej, maj¹ce na celu niedopuszczenie do wprowa-
dzenia na obszar kraju organizmów szkodliwych dla roœlin.

Zgodnie z przepisami art. 79 pkt 1 ustawy o ochronie roœlin za prowadzenie granicz-
nej kontroli fitosanitarnej towarów importowanych do Polski z pañstw trzecich odpo-
wiedzialna jest Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa. Wynikaj¹ce
z przepisów ustawy o ochronie roœlin zasady, w oparciu o które Pañstwowa Inspekcja
Ochrony Roœlin i Nasiennictwa prowadzi graniczn¹ kontrolê fitosanitarn¹, s¹ zgodne
z prawem miêdzynarodowym, a w szczególnoœci z postanowieniami Miêdzynarodowej
Konwencji Ochrony Roœlin (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 151 oraz z 2007 r. Nr 73,
poz. 485) i wydawanych na podstawie art. X tej Konwencji standardów ISPM (Interna-
tional Standards for Phytosanitary Measures – Miêdzynarodowe Standardy w zakresie
Œrodków Fitosanitarnych), a tak¿e dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r.
w sprawie œrodków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów
szkodliwych dla roœlin lub produktów roœlinnych i przed ich rozprzestrzenianiem siê
we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 169 z 10.7.2000, str. 1, z póŸn. zm., Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne rozdz. 3, t. 29, str. 258, z póŸn. zm.) oraz wydawanych na podstawie
delegacji zawartych w tej dyrektywie innych aktów prawa Unii Europejskiej.

Dyrektywa 2000/29/WE okreœla poszczególne etapy granicznej kontroli fitosani-
tarnej oraz zawiera wykaz organizmów szkodliwych, których wprowadzanie na obszar
Unii Europejskiej jest zabronione, wykaz roœlin i produktów roœlinnych, których wpro-
wadzanie na obszar Unii Europejskiej jest zabronione ze wzglêdu na zagro¿enie fitosa-
nitarne jakie one stwarzaj¹, a tak¿e wykaz roœlin i produktów roœlinnych, które
powinny byæ zaopatrzone w œwiadectwo fitosanitarne, wraz ze wskazaniem wymagañ
specjalnych jakie te roœliny i produkty roœlinne powinny spe³niaæ. Postanowienia tej
dyrektywy zosta³y przeniesione do polskiego porz¹dku prawnego przepisami ustawy
o ochronie roœlin oraz rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lute-
go 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu siê organizmów
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kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272, z póŸn. zm.). Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e
zgodnie z art. 22 ust. ustawy o ochronie roœlin, importowane towary poddaje siê granicz-
nej kontroli fitosanitarnej nie tylko gdy istnieje ryzyko ich pora¿enia przez organizmy
kwarantannowe (podlegaj¹ce obowi¹zkowi zwalczania z mocy prawa), ale i przez orga-
nizmy niekwarantannowe, je¿eli mog¹ one spowodowaæ straty gospodarcze.

Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa zapewnia skuteczny nadzór
fitosanitarny nad importowanymi towarami pochodzenia roœlinnego. Jednoczeœnie
Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa prowadzi monitoring upraw na
terenie kraju, maj¹cy na celu w szczególnoœci eliminowanie ognisk wystêpowania or-
ganizmów kwarantannowych, ale tak¿e ocenê wystêpowania i strat powodowanych
przez organizmy niekwarantannowe (kontrole te s³u¿y³y m.in. opracowaniu informacji
o stanie zdrowotnoœci upraw).

Odnosz¹c siê do pytania o uwalnianie do œrodowiska niezidentyfikowanych, czy te¿
niedostatecznie przebadanych organizmów uprzejmie informujê, ¿e dotychczas na terenie
Unii Europejskiej genetycznie zmodyfikowane odmiany roœlin odporne na herbicydy nie
zosta³y dopuszczone do uprawy, natomiast ka¿de wprowadzenie do obrotu nowego orga-
nizmu genetycznie zmodyfikowanego odbywa siê na podstawie pozytywnej decyzji wyda-
wanej przez Komisjê Europejsk¹. Zasada ta dotyczy zarówno tych GMO, które maj¹ byæ
zastosowane jako ¿ywnoœæ lub pasza, jak równie¿ przeznaczone do upra- wy. W 2004 roku
w pañstwach cz³onkowskich zacz¹³ obowi¹zywaæ nowy, fundamentalnie zmieniony sys-
tem autoryzacji GMO. Podstawowa zasada wprowadzania produktów do obrotu oparta
zosta³a na standardach bezpieczeñstwa oraz zagwarantowaniu konsumentom prawa wy-
boru. Proces autoryzacji ka¿dego produktu GMO jest skomplikowany i trwa kilka, a na-
wet kilkanaœcie lat, w czasie których analizowane s¹ dostêpne dane naukowe na temat
danego produktu, przeprowadzana jest analiza ryzyka i konsultacje z pañstwami cz³on-
kowskimi Unii Europejskiej, które bior¹ czynny udzia³ w procesie autoryzacji. Tak d³uga
procedura ma na celu zagwarantowanie, ¿e dany produkt nie zagra¿a zdrowiu cz³owieka
oraz jest bezpieczny dla zwierz¹t i dla œrodowiska. Wprowadzony do obrotu produkt musi
byæ wyraŸnie oznakowany jako zawieraj¹cy organizmy zmodyfikowane genetycznie, odby-
wa siê równie¿ monitoring, który ma na celu wykrycie ewentualnych niekorzystnych efek-
tów jakie mog³yby wi¹zaæ siê ze stosowaniem poszczególnych GMO.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Jaros³aw Wojtowicz

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 13 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Se-

natora Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z innymi Senatorami podczas 72. posiedze-
nia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 marca 2011 r., przekazanym pismem,
znak: BPS/DSK-043-3505/11, uprzejmie informujê co nastêpuje.
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Wszelkie dzia³ania podejmowane w zakresie kompetencji Pañstwowej Inspekcji Sa-
nitarnej, maj¹ce na celu zapewnienie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci w Polsce, opieraj¹ siê
na przepisach zharmonizowanych z prawem Unii Europejskiej (UE). Obejmuj¹ one
m.in. przeprowadzanie urzêdowych kontroli, w tym pobieranie próbek do badañ labo-
ratoryjnych. W przypadku wykrycia niezgodnoœci stwarzaj¹cych ryzyko dla zdrowia lub
¿ycia cz³owieka stosowne informacje s¹ przesy³ane w ramach specjalnego systemu po-
wiadamiania o niebezpiecznej ¿ywnoœci i paszy (RASFF) do Komisji Europejskiej (KE).

W przypadku nowych zagro¿eñ pojawiaj¹cych siê w ¿ywnoœci, nieprzewidzianych
w przepisach szczegó³owych, mog¹ byæ podejmowane dzia³ania przez Komisjê Europej-
sk¹ np. poprzez wydanie decyzji nakazuj¹cych szczególne postêpowanie z produktami,
które mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia konsumentów (wycofanie z ryn-
ku, pobieranie próbek, okreœlenie wygl¹du dokumentów towarzysz¹cych itp.).

Jak dot¹d, tego typu sytuacje, np. pojawienie siê toksycznego dla zdrowia barwni-
ka para-red w ¿ywnoœci, czy genetycznie zmodyfikowanego ry¿u LL rice 601, który nie
zosta³ zarejestrowany w UE, obejmowa³y swym zasiêgiem kilka pañstw cz³onkowskich,
dlatego wszelkie dzia³ania zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego
dotyczy³y ca³ej UE i by³y koordynowane przez KE wspieran¹ przez Europejski Urz¹d
ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci (EFSA), który dokonuje oceny naukowej w zwi¹zku
z okreœlonym zagro¿eniem.

W przypadku potwierdzenia przedstawionych w oœwiadczeniu Panów Senatorów
doniesieñ naukowych, ¿e œrodki spo¿ywcze wyprodukowane z kukurydzy lub soi linii
Roundup Ready stwarzaj¹ zagro¿enie dla zdrowia w zwi¹zku z nowo wykrytym patoge-
nem, zostan¹ podjête wspólne dzia³ania KE i pañstw cz³onkowskich zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj¹cego ogólne zasady i wymagania prawa
¿ywnoœciowego, powo³uj¹cego Europejski Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ¿ywnoœci oraz
ustanawiaj¹cego procedury w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci.

Zgodnie z treœci¹ powy¿szego rozporz¹dzenia EFSA ma zapewniaæ doradztwo nau-
kowe oraz wsparcie naukowo-techniczne w zakresie prawodawstwa i polityki Wspólno-
ty, we wszystkich dziedzinach, które wywieraj¹ bezpoœredni lub poœredni wp³yw na
bezpieczeñstwo ¿ywnoœci i pasz. Na podstawie opinii EFSA Komisja Europejska przy-
gotowuje projekt decyzji dotycz¹cej wprowadzania do obrotu ¿ywnoœci GM. Stanowis-
ko rz¹du polskiego wobec organizmów GM jest negatywne zgodnie z Ramowym
Stanowiskiem RP. Jeœli jednak pomimo sprzeciwu Polski zostanie podjêta decyzja
o wprowadzeniu do obrotu organizmu GM, to zostaj¹ one umieszczone we Wspólnotowym
Rejestrze i mog¹ trafiæ na rynki europejskie, w tym tak¿e i na rynek polski. Procedura au-
toryzacji uwzglêdniaj¹ca opiniowanie wniosków przez EFSA daje podstawy do s¹dzenia,
¿e ¿ywnoœæ GM dopuszczona do obrotu nie stanowi zagro¿enia dla zdrowia ludzi.

Nale¿y nadmieniæ, ¿e EFSA zgodnie ze swoj¹ misj¹ na bie¿¹co œledzi literaturê nau-
kow¹, zbiera i analizuje dostêpne dane oraz uwzglêdnia je w swoich opiniach. W przy-
padku pojawienia siê nowych badañ, doniesieñ naukowych i zagro¿eñ EFSA na
wniosek Komisji lub z inicjatywy w³asnej mo¿e dokonaæ ponownej oceny i zrewidowaæ
swoj¹ opiniê. Równie¿ Parlament Europejski lub Pañstwo Cz³onkowskie mog¹ zwróciæ
siê do EFSA z wnioskiem o wydanie opinii naukowej w sprawach objêtych jego misj¹.
EFSA organizuje równie¿ spotkania ze stronami zainteresowanymi sprawami GMO
oraz wspó³pracuje z organizacjami pozaunijnymi i pozarz¹dowymi. Umo¿liwia to wy-
mianê argumentów i poznanie opinii wszystkich stron zainteresowanych.

Ponadto pragnê uprzejmie poinformowaæ, ¿e wydanie decyzji zezwalaj¹cych na
wprowadzenie do obrotu okreœlonego organizmu genetycznie zmodyfikowanego jako
¿ywnoœæ lub pasza poprzedzone jest d³ugotrwa³¹ procedur¹ okreœlon¹ w rozporz¹dze-
niu nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrzeœnia 2003 r.
w sprawie genetycznie zmodyfikowanej ¿ywnoœci i paszy. Procedura ta przewiduje
m.in. naukow¹ ocenê w oparciu o bardzo restrykcyjne standardy zawarte w przewod-
niku EFSA ds. oceny ryzyka dla genetycznie zmodyfikowanych roœlin oraz ¿ywnoœci
i pasz z nich pochodz¹cych. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e to nie opinie EFSA s¹ prawnie
obowi¹zuj¹ce, lecz decyzje Komisji wydane w oparciu o te opinie.
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Zanim jednak Komisja wyda decyzjê jest ona opiniowana przez Sta³y Komitet
ds. £añcucha ¯ywnoœciowego i Zdrowia Zwierz¹t, w którego sk³ad wchodz¹ przedsta-
wiciele pañstw cz³onkowskich. Ww. opiniowanie polega na przeprowadzeniu g³osowa-
nia nad dan¹ decyzj¹.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w przypadku GMO, decyzje wydawane na podstawie
wy¿ej opisanej procedury s¹ wa¿ne przez okreœlony czas, tj. 10 lat. Jest to, oprócz
skomplikowanej oceny ryzyka, dodatkowa bariera, która uniemo¿liwia bezterminowe
wprowadzanie okreœlonej ¿ywoœci GM na rynek wspólnoty. Przy odnawianiu takiej de-
cyzji, o ile wnioskodawca decyduje siê na to, brane s¹ pod uwagê wyniki badañ nauko-
wych, które mog³y pojawiæ siê w trakcie obowi¹zywania tej decyzji.

Jednoczeœnie pragnê uprzejmie poinformowaæ, ¿e sprawy zwi¹zane z wp³ywem
GMO na bioró¿norodnoœæ wykraczaj¹ poza kompetencje G³ównego Inspektoratu Sani-
tarnego podleg³emu Ministrowi Zdrowia.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 20 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie panów senatorów: Grzegorza Wojciechowskiego,
Zdzis³awa Pupy, Wojciecha Skurkiewicza, z³o¿one podczas 72. posiedzenia Senatu RP
w dniu 17 marca 2011 r. (przekazane przy piœmie znak: BPS/DSK-043-3504/11), do-
tycz¹ce genetycznie modyfikowanych upraw typu RR (Roundup Ready), przedk³adam
wyjaœnienia odnosz¹ce siê do tematyki pozostaj¹cej w kompetencjach ministra w³aœci-
wego ds. œrodowiska.

Ze œrodowiskowego punktu widzenia najistotniejszym zagro¿eniem dla bioró¿norod-
noœci s¹ wielkopowierzchniowe, komercyjne uprawy odmian genetycznie zmodyfiko-
wanych odpornych na stosowanie preparatu Roundup (tzw. Roundup Ready), nie tyle
ze wzglêdu na zastosowan¹ modyfikacjê genetyczn¹, co powi¹zanie tych upraw ze sto-
sowaniem preparatów chemicznych. Ponadto podkreœliæ nale¿y, ¿e glifosat bêd¹cy
podstawowym aktywnym sk³adnikiem nieselektywnych herbicydów, w tym Roundu-
pu, jest u¿ywany równie¿ w ogrodach i na polach uprawnych.

Stosowanie preparatu Roundup na du¿¹ skalê (a z tak¹ mamy do czynienia w przy-
padku komercyjnych upraw GMO) wi¹¿e siê jednak z okreœlonymi skutkami dla œrodo-
wiska. Preparat Roundup nale¿y do tzw. herbicydów totalnych, co oznacza ¿e jest
zabójczy dla wszystkich roœlin nieposiadaj¹cych genu CP4 EPSPS (posiadaj¹ go wy-
³¹cznie okreœlone GMO). Tym samym uprawy takie wp³ywaj¹ na sk³ad flory na danym
obszarze i utrwalaj¹ w³aœciwoœci monokultur rolniczych. Uprawy roœlin typu RR wy-
magaj¹ stosowania œrodków chemicznych, ich istnienie jest bowiem œciœle zwi¹zane ze
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stosowaniem okreœlonych œrodków chemicznych w œrodowisku (najczêœciej jeden kon-
cern wytwarza GMO oraz odpowiedni dla niego œrodek chemiczny). Inn¹ wa¿n¹ kwesti¹
jest powstawanie tzw. superchwastów. Superchwasty s¹ efektem stosowania genetycz-
nie zmodyfikowanych upraw. Chwasty wystêpuj¹ce przy genetycznie zmodyfikowa-
nych uprawach nabywaj¹ geny odpornoœci na herbicydy lub insektycydy, a tak¿e za-
gra¿aj¹ swoj¹ agresywnoœci¹ populacji upraw rolnych przez ich konkurencyjne
wypieranie albo powoduj¹c koniecznoœæ stosowania coraz wy¿szych dawek pestycy-
dów w celu ich zwalczenia.

Dostêpne wyniki badañ Roundupu wzbudzi³y wiele kontrowersji i przyczyni³y siê
do braku akceptacji dla upraw produktów Roundup Ready wœród wiêkszoœci pañstw
cz³onkowskich UE. Rz¹d RP opowiada siê przeciw stosowaniu tej grupy produktów za-
równo w uprawie jak i stosowaniu jako sk³adników pasz i ¿ywnoœci. Dotychczas w UE
nie dopuszczono do obrotu z mo¿liwoœci¹ uprawy ¿adnego produktu GMO typu RR.
Dlatego na terytorium Polski ani Unii Europejskiej nie ma takich upraw, a Minister
Œrodowiska opowiada siê przeciwko autoryzacji tej grupy produktów. Odbywa siê to na
wszystkich poziomach decyzyjnych (Rady ds. Œrodowiska oraz komitetów naukowych
powo³anych na podstawie dyrektywy 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalnia-
nia do œrodowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie).

Zgodnie z Ramowym Stanowiskiem Rz¹du RP w sprawie organizmów genetycznie
zmodyfikowanych (GMO) z 2008 r., w przypadku autoryzacji produktów zawieraj¹cych
gen odpornoœci na herbicydy Polska bêdzie siê opowiadaæ przeciw wprowadzeniu tych
produktów do obrotu.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk

OdpowiedŸ
G£ÓWNEGO LEKARZA
WETERYNARII

Warszawa, 26 kwietnia 2011 r.

Pani Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marsza³ek z dnia 24 marca 2011 roku znak.:

BPS/DSK-043-3507/11, przy którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one na 72. posie-
dzeniu Senatu w dniu 17 marca 2011 roku przez senatorów: Grzegorza Wojciechow-
skiego, Zdzis³awa Pupê i Wojciecha Skurkiewicza w sprawie zagro¿enia zwi¹zanego
z wystêpowaniem w genetycznie zmodyfikowanych soi oraz kukurydzy bli¿ej niedoo-
kreœlonego patogenu mikrogrzybopodobnego, G³ówny Lekarz Weterynarii uprzejmie
przekazuje, co nastêpuje.

W zwi¹zku z faktem, i¿ brak jest w literaturze naukowej opisu, metody badania
oraz oceny patogennoœci ww. patogenu, G³ówny Lekarz Weterynarii zwróci³ siê z proœ-
b¹ o opiniê w przedmiotowej kwestii do Pañstwowego Instytutu Weterynaryjnego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego w Pu³awach.

Z informacji uzyskanych z Pañstwowego Instytutu Weterynaryjnego – Pañstwowy
Instytut Badawczy w Pu³awach wynika, i¿ w Instytucie Zootechniki PIWet-PIB przepro-
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wadzono w latach 2008–2010 szereg badañ doœwiadczalnych nad wp³ywem œruty sojo-
wej, wyprodukowanej ze zmodyfikowanej genetycznie soi Roundup Ready, na zdrowie
i bezpieczeñstwo zwierz¹t. Uzyskane wyniki wskazuj¹, i¿ nie ró¿ni siê ona sk³adem
i w³aœciwoœciami od¿ywczymi od soi tradycyjnej. Nie stwierdzono równie¿ jakiegokol-
wiek negatywnego wp³ywu na zdrowie i stan immunologiczny zwierz¹t gospodarskich
¿ywionych tego rodzaju materia³ami paszowymi, przy uwzglêdnieniu szerokiego spek-
trum badañ krwi, tkanek, narz¹dów, w tym badañ anatomo- i histopatologicznych.

Podkreœlenia wymaga równie¿ fakt, i¿ soja GMO Roundup Ready stosowana jest
szeroko w ¿ywieniu zwierz¹t gospodarskich od ponad dziesiêciu lat i brak jak dot¹d na-
ukowych dowodów i innych przes³anek wskazuj¹cych na spadek p³odnoœci zwierz¹t
karmionych tak¹ pasz¹, czy te¿ na inne niekorzystne oddzia³ywanie na zdrowie zwie-
rz¹t w tym zakresie, a co za tym idzie na bezpieczeñstwo produktów pochodzenia zwie-
rzêcego. Wyniki badañ soi i kukurydzy GMO wykonywane w Instytucie Zootechniki
PIWet-PIB, w tym badania p³odnoœci na szczurach w kilku cyklach, nie wykaza³y nega-
tywnego wp³ywu pasz GMO na efektywnoœæ produkcji zwierzêcej, jakoœæ produktów
(miêso, mleko, jaja) oraz zdrowie zwierz¹t.

Dodatkowo, jak wynika z opinii Pañstwowego Instytutu Weterynarii – Pañstwowe-
go Instytutu Badawczego w Pu³awach generalnie nie stwierdzono negatywnego wp³y-
wu skarmiania pasz GMO na bezpieczeñstwo produktów pochodzenia zwierzêcego.

Z powa¿aniem

G£ÓWNY LEKARZ WETERYNARII
z up. Jaros³aw Naze
Z-ca G³ównego Lekarza Weterynarii

OdpowiedŸ
G£ÓWNEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO

Warszawa, 2011.04.15

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Se-

natora Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z innymi Senatorami podczas 72. posiedze-
nia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 marca 2011 r., przekazanym pismem,
znak: BPS/DSK-043- 3505/11, uprzejmie informujê co nastêpuje.

Ad 1
Jakie Pañstwo podejmuj¹ dzia³ania w zakresie ochrony Polski przed rozpowszech-

nianiem siê takich niebezpiecznych organizmów i w celu zablokowania im dostêpu?
Wszelkie dzia³ania podejmowane w zakresie kompetencji Pañstwowej Inspekcji Sa-

nitarnej, maj¹ce na celu zapewnienie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci w Polsce, opieraj¹ siê
na przepisach zharmonizowanych z prawem Unii Europejskiej. Obejmuj¹ one m.in.
przeprowadzanie urzêdowych kontroli, w tym pobieranie próbek do badañ laboratoryj-
nych. W przypadku wykrycia niezgodnoœci stwarzaj¹cych ryzyko dla zdrowia lub ¿ycia
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cz³owieka stosowne informacje s¹ przesy³ane w ramach specjalnego systemu powiada-
miania o niebezpiecznej ¿ywnoœci i paszy (RASFF) do Komisji Europejskiej.

W przypadku nowych zagro¿eñ pojawiaj¹cych siê w ¿ywnoœci, nieprzewidzianych
w przepisach szczegó³owych, dzia³ania mog¹ byæ podejmowane przez Komisjê Europej-
sk¹ np. poprzez wydanie decyzji nakazuj¹cych szczególne postêpowanie z produktami,
które mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia konsumentów (wycofanie z ryn-
ku, pobieranie próbek, okreœlenie wygl¹du dokumentów towarzysz¹cych itp.).

Jak dot¹d, tego typu sytuacje, np. pojawienie siê toksycznego dla zdrowia barwni-
ka parared w ¿ywnoœci, czy genetycznie zmodyfikowanego ry¿u LL rice 601, który nie
zosta³ zarejestrowany w UE, obejmowa³y swym zasiêgiem kilka pañstw cz³onkowskich,
dlatego wszelkie dzia³ania zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego
dotyczy³y ca³ej UE i by³y koordynowane przez KE wspieran¹ przez Europejski Urz¹d
ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci, który dokonuje oceny naukowej w zwi¹zku z okreœlo-
nym zagro¿eniem.

W przypadku potwierdzenia przedstawionych w ww. doniesieniu naukowym infor-
macji, ¿e œrodki spo¿ywcze wyprodukowane z kukurydzy lub soi linii Roundup Ready
stwarzaj¹ zagro¿enie dla zdrowia w zwi¹zku z nowo wykrytym patogenem, zostan¹
podjête wspólne dzia³ania KE i pañstw cz³onkowskich zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami rozporz¹dzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 stycznia 2002 r. ustanawiaj¹cego ogólne zasady i wymagania prawa ¿ywnoœciowe-
go, powo³uj¹cego Europejski Urz¹d ds. bezpieczeñstwa ¿ywnoœci oraz ustanawiaj¹cego
procedury w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci.

Ad 2
Czy ci¹g³e uwalnianie siê do œrodowiska niezidentyfikowanych, a przede wszyst-

kim niedostatecznie przebadanych organizmów nie stanowi zagro¿enia dla bioró¿norod-
noœci i zdrowia spo³eczeñstwa?

Wydanie decyzji zezwalaj¹cych na wprowadzenie do obrotu okreœlonego organizmu
genetycznie zmodyfikowanego jako ¿ywnoœæ lub pasza poprzedzone jest d³ugotrwa³¹
procedur¹ okreœlon¹ w rozporz¹dzeniu nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z dnia 22 wrzeœnia 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej ¿ywnoœci i paszy.
Procedura ta przewiduje m.in. naukow¹ ocenê w oparciu o bardzo restrykcyjne stan-
dardy zawarte w przewodniku EFSA ds. oceny ryzyka dla genetycznie zmodyfikowa-
nych roœlin oraz ¿ywnoœci i pasz z nich pochodz¹cych. Naukowa ocena w postaci opinii
EFSA ma na celu zapewnienie, ¿e okreœlone GMO nie stwarza zagro¿enia dla zdrowia
cz³owieka. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e to nie opinie EFSA s¹ prawnie obowi¹zuj¹ce,
lecz decyzje Komisji wydane w oparciu o te opinie.

Zanim jednak Komisja wyda decyzjê jest ona opiniowana przez Sta³y Komitet ds.
£añcucha ¯ywnoœciowego i Zdrowia Zwierz¹t, w którego sk³ad wchodz¹ przedstawicie-
le pañstw cz³onkowskich. Ww. opiniowanie polega na przeprowadzeniu g³osowania
nad dan¹ decyzj¹.

Stanowiska zawarte w instrukcjach dla Przedstawiciela Polski na posiedzenia Sta-
³ego Komitetu dotycz¹ce projektów decyzji w sprawie wprowadzenia do obrotu organiz-
mu genetycznie zmodyfikowanego z przeznaczeniem na ¿ywnoœæ s¹ przygotowywane
zgodnie z Ramowym Stanowiskiem RP dotycz¹cym Organizmów Genetycznie Zmodyfi-
kowanych i s¹ to stanowiska negatywne.

Niemniej jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie tylko zdanie Polski brane jest pod uwagê
podczas g³osowania okreœlonej decyzji na dopuszczenie do obrotu GMO jako ¿ywnoœæ.
Polska ma do dyspozycji 27 g³osów, a do kwalifikowanej wiêkszoœci g³osów, która jest
wymagana by ww. decyzja zosta³a odrzucona potrzeba 255 g³osów (spoœród 345 g³osów
wszystkich Pañstw Cz³onkowskich). Jak dot¹d taka sytuacja nie mia³a miejsca w Sta-
³ym Komitecie.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w przypadku GMO, decyzje wydawane na podstawie
wy¿ej opisanej procedury s¹ wa¿ne przez okreœlony czas, tj. 10 lat. Jest to, oprócz
skomplikowanej oceny ryzyka, dodatkowa bariera, która uniemo¿liwia bezterminowe
wprowadzanie okreœlonej ¿ywoœci GM na rynek wspólnoty. Przy odnawianiu takiej de-
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cyzji, o ile wnioskodawca decyduje siê na to, brane s¹ pod uwagê wyniki badañ nauko-
wych, które mog³y pojawiæ siê w trakcie obowi¹zywania tej decyzji.

Odnosz¹c siê do roli EFSA w procesie podejmowania przez Komisjê Europejsk¹ de-
cyzji informujê, ¿e urz¹d ten zgodnie ze swoj¹ misj¹ na bie¿¹co œledzi literaturê nauko-
w¹, zbiera i analizuje dostêpne dane oraz uwzglêdnia je w swoich opiniach.
W przypadku pojawienia siê nowych badañ, doniesieñ naukowych i zagro¿eñ EFSA na
wniosek Komisji lub z inicjatywy w³asnej mo¿e dokonaæ ponownej oceny i zrewidowaæ
swoj¹ opiniê. Równie¿ Parlament Europejski lub Pañstwo Cz³onkowskie mog¹ zwróciæ
siê do EFSA z wnioskiem o wydanie opinii naukowej w sprawach objêtych jego misj¹.
EFSA organizuje równie¿ spotkania ze stronami zainteresowanymi sprawami GMO
oraz wspó³pracuje z organizacjami pozaunijnymi i pozarz¹dowymi. Umo¿liwia to wy-
mianê argumentów i poznanie opinii wszystkich stron zainteresowanych.

Jednoczeœnie pragnê uprzejmie poinformowaæ, ¿e sprawy zwi¹zane z wp³ywem
GMO na bioró¿norodnoœæ wykraczaj¹ poza kompetencje G³ównego Inspektora Sani-
tarnego.

Z powa¿aniem

Przemys³aw Biliñski
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Zdzis³awa Pupy i Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o wielkoœci œrodków finanso-

wych pochodz¹cych z Unii Europejskiej skierowanych bezpoœrednio na rolni-
ctwo. A dok³adnie, œrodki w jakiej wysokoœci pochodzi³y z WPR, a w jakiej
z innych polityk? Na jakie zadania i cele by³y kierowane? W jakim stopniu je
wykorzystano?

Prosimy tak¿e o porównanie wysokoœci œrodków kierowanych na rolnic-
two z wysokoœci¹ œrodków na ochronê œrodowiska, na budowê dróg, na prze-
mys³ rolno-spo¿ywczy, na rybo³ówstwo, na realizacjê produkcji rolnej, zale-
sianie itp.

Prosimy o przekazanie danych od momentu uzyskania przez Polskê mo¿-
liwoœci uzyskiwania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej.

Dodatkowo pragniemy zapytaæ Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
o stanowisko dotycz¹ce p³atnoœci bezpoœrednich. Z opóŸnieniem dotar³a do
nas wiadomoœæ, ¿e po spotkaniu ministra rolnictwa Marka Sawickiego z bry-
tyjskim ministrem rolnictwa Jimem Paicem w listopadzie 2010 r. w Warsza-
wie prasa brytyjska, miêdzy innymi portal British News, a tak¿e magazyn
„EU Observer” z 22 listopada 2010 r., pisa³y, ¿e Polska nalega na zmniejsze-
nie p³atnoœci bezpoœrednich dla rolników. Musimy przyznaæ, i¿ jesteœmy zdu-
mieni tym komunikatem i w zwi¹zku z tym pytamy, dlaczego Pan Minister
Sawicki opowiada³ siê za zmniejszeniem dop³at bezpoœrednich i czy oficjalne
stanowisko rz¹du polskiego jest takie, ¿e dop³aty bezpoœrednie dla rolników
powinny zostaæ zmniejszone?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
MINISTRA
ROZWOJU REGIONALNEGO

Warszawa, 18 kwietnia 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów: Pana Grzegorza Wojcie-

chowskiego, Pana Zdzis³awa Pupê i Pana Wojciecha Skurkiewicza, na 72. posiedzeniu
Senatu w dn. 17 marca 2011 r. (przys³ane przy piœmie z dnia 24 marca 2011 r. – znak:
BPS/DSK-043-3502/11), przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.

Œrodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu Unii Europejskiej wspieraj¹ce sektor rol-
nictwa i rozwoju obszarów wiejskich Polska otrzymuje od 2002 roku. Pocz¹tkowo,
w latach 2002–2004, by³o to wsparcie przedakcesyjne, dziêki któremu zdobyliœmy cen-
ne doœwiadczenie w zakresie realizacji europejskich programów. Z chwil¹ wst¹pienia
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naszego kraju do Unii Europejskiej wzrost skali œrodków dla rolnictwa i obszarów wiej-
skich sprawi³, ¿e sta³y siê one ogromn¹ szans¹ rozwojow¹ Polski.

W latach 2002–2004 wsparcia udzielano w ramach Programu Przedakcesyjnego na
rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD). Za ogóln¹ koordynacjê oraz
wdro¿enie programu SAPARD odpowiedzialne by³o Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Po akcesji Polski w struktury Unii Europejskiej, w latach 2004–2006 polityka
strukturalna na obszarach wiejskich by³a realizowana w ramach II. filaru Wspólnej Po-
lityki Rolnej. Œrodki na rzecz procesów restrukturyzacji obszarów wiejskich zaczêliœmy
uzyskiwaæ z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(EFOiGR-O) stanowi¹cej jeden z instrumentów funduszy strukturalnych. Projekty
wspó³finansowane ze œrodków EFOiGR-O by³y wdra¿ane w naszym kraju w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywno-
œciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006. Instytucj¹ Zarz¹dzaj¹c¹ SPO Re-
strukturyzacja... (odpowiedzialn¹ za realizacjê Programu) ustanowiono Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program ten stanowi³ narzêdzie realizacji osi 4 Przekszta³ce-
nia strukturalne w rolnictwie i rybo³ówstwie, rozwój obszarów wiejskich dokumentu
strategicznego pn. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004–2006 (NPR 2004–2006) pro-
gramuj¹cego wykorzystanie przez Polskê funduszy strukturalnych i Funduszu Spój-
noœci w latach 2004–2006.

Celem SPO Restrukturyzacja... by³a poprawa konkurencyjnoœci gospodarki
rolno-¿ywnoœciowej oraz zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich. £¹cznie w ramach
programu dostêpnych by³o 1,784 mld euro, z czego ponad 1,192 mld euro (czyli ok.
67%) pochodzi³o z bud¿etu UE. Kwota faktycznie poniesionych i poœwiadczonych przez
Instytucjê P³atnicz¹ (Ministerstwo Finansów) do Komisji Europejskiej wydatków kwa-
lifikowalnych w ramach SPO Restrukturyzacja... wynios³a 6,872 mld z³ (1,808 mld eu-
ro), w tym 4,527 mld z³ (1,190 mld euro) ze œrodków wspólnotowych, co stanowi
99,76% alokacji œrodków EFOiGR-O przeznaczonej na realizacjê Programu. Wed³ug
danych pochodz¹cych z bazy projektów dofinansowanych w ramach NPR 2004–2006,
w ramach wszystkich programów Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 na obsza-
rach wiejskich zrealizowano blisko 53,3 tys. projektów, z czego blisko 43,8 tys. projek-
tów stanowi³y projekty rolników. Szczegó³owe dane na temat efektów rzeczowych
wdra¿ania SPO Restrukturyzacja... zawarto w za³¹czniku nr 1 do pisma. Ww. informa-
cje na temat efektów rzeczowych, a tak¿e dane dotycz¹ce wykorzystania œrodków w ra-
mach programu SPO Restrukturyzacja... zawiera Sprawozdanie z realizacji w 2009 r.
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006 dostêpne na stronach Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego (zak³adka: Fundusze Europejskie – wykorzystanie funduszy –
sprawozdania roczne).

Odnosz¹c wielkoœæ wsparcia dostêpnego w perspektywie finansowej 2004–2006
z funduszy strukturalnych na rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo do wielkoœci
wsparcia przeznaczonego na inne obszary nale¿y zaznaczyæ, ¿e najwiêcej œrodków zo-
sta³o przeznaczonych na infrastrukturê – ogó³em ponad 41 mld z³, w tym ok. 23 mld z³
na inwestycje transportowe (drogi, koleje) oraz blisko 15 mld z³ na inwestycje w ochro-
nê œrodowiska. Ponad 7 mld z³ wydaliœmy na szeroko rozumiany rozwój zasobów ludz-
kich, czyli kszta³cenie i szkolenia zawodowe, dzia³ania zwi¹zane z aktywn¹ polityk¹
rynku pracy, przeciwdzia³aniem bezrobociu i wykluczeniu spo³ecznemu. Bezpoœrednio
do przedsiêbiorców, na wsparcie ich dzia³alnoœci, trafi³o ok. 4 mld z³. Kwota ponad
5 mld z³ przeznaczona zosta³a na rozwój obszarów wiejskich, rolnictwo i rybo³ówstwo.
Jednoczeœnie nale¿y pamiêtaæ, ¿e projekty realizowane w miastach mog¹ wp³ywaæ bez-
poœrednio i poœrednio na rozwój obszarów wiejskich (np. te dotycz¹ce szkolnictwa wy¿-
szego, wsparcia przedsiêbiorczoœci, Instytucji Otoczenia Biznesu, infrastruktury
spo³ecznej w miastach powiatowych i subregionalnych).

Oprócz Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sek-
tora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich w perspektywie finansowej
2004–2006 w Polsce wdra¿any by³ Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2004–2006 (wspó³finansowany w ramach II. filaru Wspólnej Polityki Rolnej z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – niewchodz¹cej
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w sk³ad funduszy strukturalnych). Nadzór nad realizacj¹ PROW 2004–2006 wpisywa³
siê w zakres kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzia³ania realizowane
z PROW 2004–2006 oraz SPO Restrukturyzacja... zosta³y tak zaprojektowane, aby uzu-
pe³nia³y siê w ramach nadrzêdnego celu, jakim by³ rozwój obszarów wiejskich. Jedno-
czeœnie do dzia³añ inwestycyjnych o charakterze regionalnym w zakresie
restrukturyzacji obszarów wiejskich realizowane by³y dzia³ania komplementarnie pro-
wadzone w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR 2004–2006) oraz SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL 2004–2006), a tak-
¿e innych programów Polityki Spójnoœci. W ramach tych programów, zarz¹dzanych
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wsparcie udzielane by³o m.in. na moderni-
zacjê i rozbudowê infrastruktury lokalnej (technicznej i spo³ecznej) na terenach wiej-
skich, wsparcie tworzenia i rozwoju pozarolniczych ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw,
przekwalifikowania ludnoœci wiejskiej, podwy¿szenie poziomu i jakoœci edukacji.

W latach 2007–2013, w wyniku reformy Polityki Spójnoœci, liczba funduszy struk-
turalnych zosta³a ograniczona. Mo¿liwoœci dofinansowania inwestycji w zakresie rolnic-
twa przeniesiono w ca³oœci do Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Dla realizacji w Polsce
WPR Unia Europejska przeznaczy³a dla Polski 13,2 mld euro z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013). PROW
2007–2013, który kontynuuje dzia³ania zapocz¹tkowane w ramach PROW 2004–2006
oraz SPO Restrukturyzacja..., jako instrument Wspólnej Polityki Rolnej jest zarz¹dzany
i nadzorowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie prowadzi dzia³añ skierowanych bezpoœred-
nio na wsparcie sektora rolnego, niemniej jednak powierzono mu nadzór nad realizacj¹
dokumentu pn. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007–2013 (NSRO
2007–2013) (opracowanego w celu realizacji na terytorium Polski w latach 2007–2013
Polityki Spójnoœci UE), który jest wdra¿any poprzez programy wspó³finansowane
z funduszy strukturalnych. Do programów tych nale¿¹: programy operacyjne na lata
2007–2013 (PO) zarz¹dzane centralnie przez Ministra Rozwoju Regionalnego: PO Kapi-
ta³ Ludzki (alokacja z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego – 9,7 mld euro), PO Inno-
wacyjna Gospodarka (alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
8,3 mld euro), PO Infrastruktura i Œrodowisko (alokacja z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójnoœci – 27,9 mld euro), PO Rozwój Polski
Wschodniej (alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2,3 mld eu-
ro), PO Pomoc Techniczna (alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
– 0,5 mld euro), programy w ramach Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej (alokacja
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 0,5 mld euro), a tak¿e 16 regional-
nych programów operacyjnych zarz¹dzanych przez zarz¹dy województw (alokacja
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 16,6 mld euro).

Na umo¿liwienie wykorzystania potencja³u obszarów wiejskich dla wzrostu gospo-
darczego i zatrudnienia (z wy³¹czeniem bezpoœredniego wsparcia sektora rolnego)
wp³ywaj¹ dzia³ania w ramach wszystkich, poni¿ej wymienionych, celów NSRO
2007–2013, z czego najwiêksze znacznie dla rozwoju obszarów wiejskich ma cel 6:

– cel 1: poprawa jakoœci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa me-
chanizmów partnerstwa;

– cel 2: poprawa jakoœci kapita³u ludzkiego i zwiêkszenie spójnoœci spo³ecznej;
– cel 3: budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i spo³ecznej maj¹cej pod-

stawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnoœci Polski;
– cel 4: podniesienie konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci przedsiêbiorstw, w tym szcze-

gólnie sektorawytwórczegoowysokiejwartoœcidodanej oraz rozwój sektoraus³ug;
– cel 5: wzrost konkurencyjnoœci polskich regionów i przeciwdzia³anie ich marginali-

zacji spo³ecznej, gospodarczej i przestrzennej;
– cel 6: wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na

obszarach wiejskich.
Osi¹gniêciu za³o¿eñ celu 6 s³u¿y przede wszystkim interwencja w ramach 16 regio-

nalnych programów operacyjnych (RPO) oraz PO Rozwój Polski Wschodniej (RPW). Alo-
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kacja œrodków unijnych przewidziana na dzia³ania maj¹ce wp³yw na realizacjê celu 6
wynosi ogó³em blisko 5,9 mld euro, w tym 5,3 mld euro stanowi¹ œrodki dostêpne w ra-
mach RPO i 568,1 mln euro w ramach PO RPW.

Postêpy w realizacji 6 celu horyzontalnego Narodowych Strategicznych Ram Odnie-
sienia na lata 2007–2013 monitorowane s¹ w trybie rocznym poprzez system 6 podsta-
wowych wskaŸników monitoringowych, dla których w 2009 roku osi¹gniête wartoœci
zbli¿y³y siê znacznie do wartoœci przewidzianych na 2013 rok (w przypadku jednego
wskaŸnika zak³adana wartoœæ zosta³a przekroczona). Informacje na temat ww. wskaŸ-
ników realizacji celu 6 NSRO 2007–2013 zawiera za³¹cznik nr 2 do pisma.

Do obszarów koncentracji dzia³añ Polityki Spójnoœci skierowanych na wyrównywa-
nie szans rozwojowych na obszarach wiejskich w latach 2007–2013 nale¿¹ m.in.:

– wsparcie rozbudowy infrastruktury technicznej i spo³ecznej,
– tworzenie warunków do rozwoju przedsiêbiorczoœci i nowych miejsc pracy poza

rolnictwem,
– wsparcie inwestycji infrastrukturalnych z zakresu lokalnych dróg, ochrony œrodo-

wiska, zbioru i zagospodarowania odpadów, odbioru i oczyszczania œcieków, zao-
patrzenia w energiê i w wodê o dobrej jakoœci,

– wyrównywanie szans edukacyjnych m³odego pokolenia,
– wsparcie kszta³cenia ustawicznego,
– stworzenie warunków dla lepszej dostêpnoœci do podstawowych us³ug, zw³aszcza

w zakresie ochrony zdrowia,
– poprawa infrastruktury transportowej w relacjach miasto – wieœ oraz systemów

transportu zbiorowego w celu umo¿liwienia mieszkañcom obszarów wiejskich do-
jazdu w krótszym czasie do najwiêkszych miast i skorzystania z rynku pracy bez
potrzeby zmiany miejsca zamieszkania,

– stworzenie sprawnych po³¹czeñ telekomunikacyjnych umo¿liwiaj¹cych korzysta-
nie w szerokim zakresie z Internetu na obszarach wiejskich.

Wed³ug przeprowadzonych szacunków na obszary wiejskie mo¿e wp³ywaæ ok. 66%
œrodków NSRO 2007–2013 (projekty o wartoœci ponad 41 mld euro), z czego:

– bezpoœredni wp³yw mog¹ wywrzeæ projekty o wartoœci 14,4 mld euro (ok. 23% œrod-
ków czterech krajowych programów operacyjnych),

– silny poœredni wp³yw mog¹ wywrzeæ projekty o wartoœci 14,5 mld euro (ok. 24%
œrodków czterech krajowych programów operacyjnych),

– s³aby poœredni wp³yw mog¹ wywrzeæ projekty o wartoœci 12,6 mld euro (19% œrod-
ków czterech krajowych programów operacyjnych).

Analizy wskazuj¹, ¿e w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych ok. 68%
œrodków, tj. ok. 5,5 mld euro, bezpoœrednio oraz ok. 5,7 mld euro silnie poœrednio
wp³ywaæ bêdzie na sytuacjê na obszarach wiejskich. W ramach 16 regionalnych pro-
gramów operacyjnych zaprogramowano 33% œrodków EFRR do bezpoœredniego wydat-
kowania na obszarach wiejskich (tzw. terytorialny kod interwencji 05).

Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SI-
MIK 07-13), wed³ug stanu na dzieñ 31 marca 2011 r., wartoœæ umów o dofinansowanie
w ramach wszystkich programów NSRO 2007–2013 (w czêœci dofinansowania UE),
przewidzianych do realizacji na obszarach wiejskich, wynios³a ponad 17 mld z³. Wiel-
koœæ wsparcia zakontraktowanego w ramach NSRO 2007–2013 (w czêœci dofinanso-
wania UE) w poszczególnych sektorach, zgodnie ze stanem koniec marca 2011 r.,
kszta³tuje siê nastêpuj¹co:

– badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiêbiorczoœæ – 31,2 mld z³, z cze-
go 2,6 mld z³ stanowi wsparcie przewidziane na obszarach wiejskich;

– spo³eczeñstwo informacyjne – 8,2 mld z³, z czego 676,8 mln z³ stanowi wsparcie
przewidziane na obszarach wiejskich;

– rozwój zasobów ludzkich – 21,3 mld z³, z czego 435,5 mln z³ stanowi wsparcie prze-
widziane na obszarach wiejskich;

– transport – 54,8 mld z³, z czego 7,5 mld z³ stanowi wsparcie przewidziane na obsza-
rach wiejskich;
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– energetyka – 3,5 mld z³, z czego 456,3 mln z³ stanowi wsparcie przewidziane na ob-
szarach wiejskich;

– ochrona œrodowiska i zapobieganie zagro¿eniom – 19,1 mld z³, z czego 3,2 mld z³
stanowi wsparcie przewidziane na obszarach wiejskich;

– infrastruktura spo³eczna, kultura, turystyka oraz rewitalizacja obszarów miej-
skich i wiejskich – 18,7 mld z³, z czego 2,2 mld z³ stanowi wsparcie przewidziane na
obszarach wiejskich.

Podsumowuj¹c pragnê zapewniæ, ¿e Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na bie-
¿¹co analizuje wsparcie na rzecz obszarów wiejskich pochodz¹ce z funduszy europej-
skich w ramach Polityki Spójnoœci i dok³ada starañ, aby by³o ono komplementarne ze
wsparciem dostêpnym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Z powa¿aniem

El¿bieta Bieñkowska

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2011.04.21

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z pismem z dnia 24 marca 2011 r., znak: BPS/DSK-043-3501/11, przy
którym przes³ano trzy oœwiadczenia z³o¿one przez senatora Grzegorza Wojciechow-
skiego wspólnie z innymi senatorami podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu
17 marca 2011 r. uprzejmie informujê, co nastêpuje.

1. OdpowiedŸ na oœwiadczenie skierowane do Minister Rozwoju Regionalnego
El¿biety Bieñkowskiej oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat
przysz³oœci WPR po 2013 r.

W stanowisku Rz¹du RP do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Ra-
dy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów – WPR do
2020 r.: sprostaæ wyzwaniom przysz³oœci zwi¹zanym z ¿ywnoœci¹, zasobami natural-
nymi oraz aspektami terytorialnymi (dokument KOM(2010)672), przyjêtym przez Komi-
tet ds. Europejskich w dniu 4 lutego 2011 r., zawarto zapisy, dotycz¹ce œrodków w I i II
filarze, odnosz¹ce siê odpowiednio do:

– utrzymania co najmniej obecnego poziomu bud¿etu unijnego WPR, ze wzglêdu na
zadania i cele (rozszerzenie o tzw. nowe wyzwania) stawiane przed rolnictwem UE
i przed WPR;

– wyrównania poziomów wsparcia bezpoœredniego (I filar WPR) pomiêdzy pañstwami
cz³onkowskimi (p.cz.)poprzezodejœcieodobecnychkryteriówpowi¹zanychzhistorycz-
n¹ produkcj¹, uznaj¹c to za jeden z kluczowych elementów obecnej reformy WPR i po-
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stuluj¹c podzia³ œrodków polegaj¹cy na jednolitej stawce powierzchniowej w ca³ej UE,
uznaj¹c, ¿e taki sposób alokacji lepiej odzwierciedla³by obecne i przysz³e cele WPR;

– utrzymania obecnych kryteriów podzia³u pomiêdzy p.cz. œrodków finansowych na
II filar WPR (rozwój obszarów wiejskich), akcentuj¹c koniecznoœæ silniejszego
wsparcia modernizacji i restrukturyzacji gospodarstw i uznaj¹c, ¿e zmniejszenie
ró¿nic w zakresie rozwoju rolnictwa i wsi miêdzy p.cz. pozostaje wci¹¿ wa¿nym wy-
zwaniem i zadaniem UE.

Powy¿sze stanowisko w zakresie przysz³ej WPR prezentowane jest przez Polskê na
forum unijnym, w tym w szczególnoœci by³o prezentowane na posiedzeniach Rady UE
ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa. Jest ono równie¿ konsekwentnie prezentowane przez Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kontaktach dwustronnych z partnerami z innych
pañstw cz³onkowskich oraz Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Informacja o stanie realizacji PROW 2007–2013 wg danych na dzieñ 1 kwiet-
nia 2011 r. w podziale na poszczególne dzia³ania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 obejmuje 23 dzia³ania,
które s¹ wdra¿ane w ramach 4 osi priorytetowych. PROW 2007–2013 jest finansowany
zarówno z bud¿etu UE (Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich – EFRROW), jak i z krajowych œrodków publicznych. £¹czna kwota dofinansowa-
nia ze œrodków publicznych w ramach Programu to ponad 17,4 mld euro. Alokacja
œrodków z bud¿etu UE wynosi ok. 13,4 mld euro, zaœ udzia³ krajowych œrodków publicz-
nych wyniesie ok. 4 mld euro.

Œrodki zaplanowane dla Polski na realizacjê PROW 2007–2013 s¹ kwotowo najwiêk-
sze spoœród 27 krajów Unii Europejskiej.

Plan finansowy PROW 2007–2013 w podziale na osie (w euro)

Wk³ad publiczny (EUR)

Oœ Ogó³em wk³ad
publiczny Kwota EFRROW

Udzia³ %
w odniesieniu

do wk³adu
publicznego ogó³em

Oœ 1 (gospodarcza) „Poprawa konkurencyjno-
œci sektora rolnego i leœnego” 7 486 199 222 5 630 649 500 43,0%

Oœ 2 (œrodowiskowa) „Poprawa œrodowiska na-
turalnego i obszarów wiejskich” 5 377 112 631 4 302 801 216 30,9%

Oœ 3 (spo³eczna) „Jakoœæ ¿ycia na obszarach
wiejskich i ró¿nicowanie gospodarki wiejskiej” 3 500 061 142 2 635 527 440 20,1%

Oœ 4 LEADER 787 500 000 630 000 000 4,5%

Pomoc techniczna 266 600 000 199 950 000 1,5%

Razem 17 417 472 995 13 398 928 156 100%

Od pocz¹tku realizacji Programu do dnia 1 kwietnia 2011 r. zosta³o z³o¿onych
3 670 021 wniosków o przyznanie pomocy, natomiast liczba zawartych umów i wyda-
nych decyzji wynios³a 3 417 080. Wykorzystanie limitu wed³ug z³o¿onych wniosków
wynosi ponad 93%, a wed³ug zawartych umów i wydanych decyzji – ponad 60%.

Do dnia 31 marca 2011 r., w ramach PROW 2007–2013 dokonane zosta³y p³atnoœci
na kwotê 21,5 mld z³, w tym 16,8 mld z³ pochodzi ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, co stanowi 31,73% alokacji œrodków
EFRROW przeznaczonych na realizacjê PROW 2007–2013.

O ile w 2007 roku wyp³acono jedynie 131 mln z³, to w 2008 roku ju¿ ponad 4,7 mld z³,
w 2009 roku ponad 6,5 mld z³, w 2010 roku 8,2 mld z³, zaœ w 2011 roku, od 1 stycznia
do 20 kwietnia, wyp³acono 1,98 mld z³.
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Bior¹c pod uwagê strukturê p³atnoœci w podziale na poszczególne dzia³ania wdra-
¿ane w ramach PROW 2007–2013, najwiêksze kwoty p³atnoœci przeznaczone zosta³y
na dzia³ania:

• „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania (ONW)” (oko³o 24,28% wszystkich zrealizowa-
nych p³atnoœci),

• „Renty strukturalne” (oko³o 19,08%),
• „Modernizacja gospodarstw rolnych” (oko³o 16,61%),
• „Program rolnoœrodowiskowy” (oko³o 15,91%).
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora

¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”.
Program finansowany by³ ze œrodków Unii Europejskiej pochodz¹cych z Sekcji

Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), w po-
³¹czeniu z krajowymi œrodkami publicznymi (bud¿et pañstwa, œrodki samorz¹do-
we) i œrodkami w³asnymi beneficjentów. £¹czne nak³ady œrodków publicznych
okreœlono na poziomie 1 787 812 868 euro, z czego 1 192 689 238 euro stanowi³y
œrodki Unii Europejskiej, a 595 123 630 euro krajowe œrodki publiczne. Przewidziano
równie¿, ¿e wk³ad w³asny beneficjentów w zakresie prowadzonych inwestycji wyniesie
926 637 139 euro.

Najwiêcej œrodków przeznaczonych zosta³o na dzia³anie 1.1 „Inwestycje w gospo-
darstwach rolnych” – 643 mln euro, tj. 35,97% ca³ego bud¿etu Programu, natomiast
najmniej na dzia³anie 3.3 „Informowanie i Promocja Programu” – 400 tys. euro, tj.
0,08% ca³ego bud¿etu Programu.

Przebieg realizacji Programu wskaza³ na bardzo du¿e potrzeby na wsparcie dzia³añ
inwestycyjnych. Od pocz¹tku wdra¿ania SPO beneficjenci z³o¿yli ³¹cznie 80 710 wnios-
ków o dofinansowanie, natomiast liczba umów podpisanych z beneficjentami wynios³a
50 319. Zakoñczona zosta³a realizacja 50 005 projektów. Najwiêcej projektów zrealizo-
wano w ramach dzia³ania 1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” – 24 079, co sta-
nowi 48,15% wszystkich zrealizowanych projektów, natomiast najmniej w dzia³aniach
2.1 „Przywracanie potencja³u produkcji leœnej zniszczonego naturaln¹ katastrof¹ lub
po¿arem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych”,
1.4 „Wsparcie doradztwa rolniczego” oraz 2.2 „Scalanie gruntów”.

Kwota faktycznie poniesionych i poœwiadczonych przez Instytucjê P³atnicz¹ wydat-
ków kwalifikowalnych w ramach SPO „Restrukturyzacja...” wynios³a 6,8 mld z³
(1,8 mld euro), w tym 4,5 mld z³ (1,2 mld euro) ze œrodków wspólnotowych, co stanowi
99,76% alokacji œrodków EFOiGR przeznaczonej na realizacjê Programu.

Dziêki realizacji projektów w ramach Programu m.in.:
• zakupiono 860 tys. szt. inwentarza ¿ywego oraz 90,8 tys. szt. sprzêtu ruchomego,
• ponad 14 tys. m³odych rolników rozpoczynaj¹cych samodzielne gospodarowanie

otrzyma³o premiê,
• zrealizowano ponad 831,5 tys. osobodni szkoleñ, w których uczestniczy³o prawie

414 tys. rolników,
• zrealizowano 1,3 mln us³ug doradczych, rozdano prawie 2,5 mln ulotek dorad-

czych,
• ponad 1 000 zak³adów przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych, otrzyma³o

wsparcie na dostosowania strukturalne,
• scalono w ramach dzia³ania 2.2 „Scalanie gruntów”, 20,4 tys. ha gruntów,
• zbudowano, zaadoptowano b¹dŸ wyremontowano (w po³¹czeniu z modernizacj¹)

oraz wyposa¿ono ponad 1,2 tys. obiektów publicznych pe³ni¹cych funkcje kultu-
ralne,

• zachowano b¹dŸ utworzono ponad 8,8 tys. nowych miejsc pracy.
W ramach SPO „Restrukturyzacja...” wykorzystane zosta³y w pe³ni œrodki, jakie zo-

sta³y przeznaczone na realizacjê Programu.
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Dop³aty bezpoœrednie
W latach 2004–2010 w ramach filaru I WPR, ze œrodków unijnych by³y finansowa-

ne nastêpuj¹ce p³atnoœci: jednolita p³atnoœci obszarowa (od roku 2004), p³atnoœæ cu-
krowa (od roku 2006), p³atnoœæ do roœlin energetycznych (w latach 2007–2009),
p³atnoœæ do pomidorów (od roku 2008), p³atnoœæ do owoców miêkkich (od roku 2008,
czêœæ tej p³atnoœci finansowana jest równie¿ z bud¿etu krajowego) oraz wsparcie spec-
jalne (od roku 2010: p³atnoœæ do krów, p³atnoœæ do owiec, specjalna p³atnoœæ obszaro-
wa do powierzchni upraw roœlin str¹czkowych i motylkowatych drobnonasiennych).
Tabela
Œrodki finansowe z bud¿etu UE w ramach p³atnoœci bezpoœrednich w latach 2004–2010
(w mln �).

Rok wyp³aty
œrodków

wspólnotowych

Œrodki wspólnotowe
przeznaczone na
rolnictwo (mln �)

2004 875

2005 1 015

2006 1 253

2007 1 276

2008 1 599

2009 1 898

2010 2 212

RAZEM 10 128

W Stanowisku Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej do Komunikatu Komisji Europejskiej
do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego
i Komitetu Regionów „WPR do 2020 r.: sprostaæ wyzwaniom przysz³oœci zwi¹zanym
z ¿ywnoœci¹, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”, okreœlono, ¿e p³at-
noœci bezpoœrednie powinny pozostaæ jednym z wa¿niejszych instrumentów WPR po
2013 roku, pomocnym w celu realizacji nowych celów i wyzwañ UE, odpowiedzialnym
za wsparcie i stabilizacjê dochodów rolniczych, rekompensuj¹cym koszty zwi¹zane
z realizacj¹ i dostarczaniem spo³eczeñstwu dóbr publicznych, a tak¿e zapewniaj¹cym
równe warunki konkurencji w ramach jednolitego rynku rolno-¿ywnoœciowego. Jedno-
czeœnie, wskazywana jest koniecznoœæ zapewnienia odpowiednich œrodków przezna-
czanych na p³atnoœci bezpoœrednie w nowej perspektywie finansowej i koniecznoœæ
utrzymania w pe³ni unijnego finansowania pierwszego filaru WPR.

Na forach unijnych Polska prezentuje postulat wyrównania p³atnoœci dla rolników
w nowych pañstwach cz³onkowskich, poprzez odejœcie od kryteriów historycznych
przy podziale kopert finansowych i zastosowanie obiektywnych kryteriów podzia³u
tych kopert, takich jak: powierzchnia u¿ytków rolnych czy liczba pe³nozatrudnionych
w rolnictwie (w za³¹czeniu informacja prasowa ze spotkania ministrów rolnictwa „Na-
szego Dziennika”).

2. OdpowiedŸ na oœwiadczenie skierowane do Ministra Spraw Zagranicznych
Rados³awa Sikorskiego oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sa-
wickiego.

W ramach przygotowañ do objêcia przez RP przewodnictwa w Radzie UE, w oparciu
o wczeœniej przygotowany priorytet „przysz³oœæ polityki rozwoju obszarów wiejskich”
zosta³ opracowany 6-miesiêczny program polskiego przewodnictwa. Program ten jest
ze swej natury, dokumentem prezentuj¹cym g³ówne obszary priorytetowych dzia³añ
Prezydencji. Adresatem dokumentu jest równie¿ miêdzynarodowa opinia publiczna
i media, zatem dokument zawiera informacje na temat kierunku przewidywanych
dzia³añ i reform do podjêcia, planów i celów polskiej Prezydencji. Ze wzglêdu na ograni-
czenia dotycz¹ce objêtoœci dokumentu, Program 6-miesiêczny nie zawiera szczegó³o-
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wych propozycji do omówienia, a jedynie sygnalizuje ich znaczenia i wskazuje na ich
g³ówne kierunki.

Kierunkowa akceptacja „Programu 6-miesiêcznego polskiej Prezydencji w Radzie
UE” przez Radê Ministrów w dniu 15 marca 2011 r., oznacza, ¿e dokument ten mo¿e je-
szcze podlegaæ zmianom. Weryfikacja obszarów priorytetowych i dzia³añ przewidzia-
nych do podjêcia w ramach poszczególnych dossiers, jest zadaniem ci¹g³ym i zakoñczy
siê dopiero w czerwcu 2011 r. wraz z akceptacj¹ finalnej wersji „Programu
6-miesiêcznego (...)”.

W ramach dyskusji nad wypracowaniem priorytetów polskiej Prezydencji, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmowa³ dzia³ania na rzecz nadania szczególnej rangi
kwestiom rolnictwa w ramach polskiej Prezydencji w Radzie. Powo³ywa³ siê przy tym
na szczególn¹ rolê Wspólnej Polityki Rolnej dla polskiego i europejskiego rolnictwa
i obszarów wiejskich, wskazywa³ na potrzebê utrzymania jej obecnego wymiaru finan-
sowego, jak równie¿ na rolê, jak¹ w coraz wiêkszym stopniu polityka ta odgrywa w rea-
lizacji krajowych i wspólnotowych celów z zakresu zrównowa¿onego rozwoju UE
i ochrony œrodowiska, wskazanych m.in. w Strategii 2020. Reforma Wspólnej Polityki
Rolnej zosta³a wpisana do „Programu 6- miesiêcznego (...)” jako istotny element priory-
tetowego obszaru „Bezpieczna Europa”, w ramach którego polska Prezydencja chce
podkreœliæ znaczenia kwestii bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego dla obywateli UE. W ra-
mach prac nad ostateczn¹ wersj¹ „Programu 6-miesiêcznego (...)”, Rada Ministrów za-
leci³a wyeksponowanie kwestii Wspólnej Polityki Rolnej w priorytetach ogólnych
polskiej Prezydencji, co pozwoli na sformu³owanie, wobec partnerów europejskich,
czytelniejszego przekazu o znaczeniu dla Polski tego obszaru.

Uprzejmie informujê, ¿e cele, zamierzenia i postulaty polskiej Prezydencji w ramach
kwestii dotycz¹cych rolnictwa, zosta³y szczegó³owo opracowane w dokumentach:

– Stanowisko Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przysz³oœci Wspólnej Polity-
ki Rolnej po 2013 r., przyjête przez Radê Ministrów w dniu 12 czerwca 2009 r.

– Stanowisko Rz¹du do Komunikatu Komisji Europejskiej „WPR do 2010 r.: sprostaæ
wyzwaniom przysz³oœci zwi¹zanym z ¿ywnoœci¹, zasobami naturalnymi oraz
aspektami terytorialnymi”, przyjête przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu
4 lutego 2011 r.

3. OdpowiedŸ na oœwiadczenie skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju
wsi Marka Sawickiego, do Minister Zdrowia Ewy Kopacz, do Ministra Œrodowiska
Andrzeja Kraszewskiego, do G³ównego Lekarza Weterynarii Janusza Zwi¹zka, do
G³ównego Inspektora Sanitarnego Przemys³awa Biliñskiego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin – Pañstwowy Instytut Badawczy specjalizuj¹cy
siê w badaniach roœlin transgenicznych i kontroli zawartoœci GMO w produktach roœ-
linnych oraz Instytut Ochrony Roœlin – Pañstwowy Instytut Badawczy specjalizuj¹cy
siê w fitopatologii informacji, odkrycie nowego patogena powoduj¹cego choroby roœlin,
a tak¿e zwierz¹t i ludzi oraz jego zwi¹zku z upraw¹ roœlin genetycznie zmodyfikowa-
nych odpornych na Roundup nale¿y przyj¹æ z du¿¹ ostro¿noœci¹. Przeanalizowane
przez naukowców materia³y nie potwierdzaj¹ wystêpowania nowego patogena, pojawi-
³y siê jednak doniesienia, ¿e stosowanie herbicydu os³abia roœliny i czyni je bardziej po-
datnymi na dobrze znane fitopatologom organizmy szkodliwe. Z t¹ teori¹ polemizuj¹
w artyku³ach prasowych niektórzy naukowcy, m.in. w zamieszczonym na stronie in-
ternetowej Uniwersytetu w Purdue (tego samego, z którego pochodzi emerytowany Pan
Don Huber) wieloautorskim artykule z 2011 r. pt. „Glyphosate’s Impact on Field Crop
Production and Disease Development” (http://www.btny.purdue.edu/weedscien-
ce/2011/ glyphosatesimpactll.pdf), zgodnie z którym twierdzenie, ¿e glifosat (substan-
cja czynna herbicydu Roundup) oddzia³uje ujemnie na zdrowie roœlin jest
twierdzeniem nieudowodnionym.

Odnosz¹c siê do dzia³añ podejmowanych przez administracjê pañstwow¹ w celu
zapobie¿enia przedostaniu siê na obszar kraju nowych organizmów szkodliwych dla
roœlin wraz z importowanym materia³em roœlinnym informujê, ¿e zgodnie z art. 21
ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roœlin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133,
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poz. 849 z póŸn. zm.) wprowadzanie bezpoœrednio z pañstw trzecich na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej roœlin, produktów roœlinnych lub przedmiotów jest dozwolone je-
dynie przez wyznaczone punkty wwozu, w których istnieje mo¿liwoœæ przeprowadzenia
granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych towarów.

Wykaz punktów wwozu wyznacza w drodze rozporz¹dzenia minister w³aœciwy do
spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw finansów publicz-
nych oraz ministrem w³aœciwym do spraw transportu. Z kolei wymagania, jakie powi-
nien spe³niaæ punkt wwozu okreœla dyrektywa Komisji 98/22/WE z dnia 15 kwietnia
1998 r. w sprawie minimalnych warunków dla przeprowadzania kontroli zdrowotnoœci
roœlin w punktach wwozu, innych ni¿ miejsce przeznaczenia roœlin, produktów roœlin-
nych lub przedmiotów pochodz¹cych z krajów trzecich (Dz. Urz. WE L 126 z 28.4.1998,
str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t. 23, str. 66), której postano-
wienia zosta³y wdro¿one do prawa krajowego przepisami rozporz¹dzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinny
spe³niaæ miejsca, w których przeprowadza siê graniczn¹ kontrolê fitosanitarn¹ (Dz. U.
Nr 73, poz. 661). W zwi¹zku z powy¿szym na granicy Rzeczypospolitej Polskiej, bêd¹cej
jednoczeœnie zewnêtrzn¹ granic¹ Unii Europejskiej, funkcjonuj¹ dobrze wyposa¿one
punkty granicznej kontroli fitosanitarnej, maj¹ce na celu niedopuszczenie do wprowa-
dzenia na obszar kraju organizmów szkodliwych dla roœlin.

Zgodnie z przepisami art. 79 pkt 1 ustawy o ochronie roœlin za prowadzenie granicz-
nej kontroli fitosanitarnej towarów importowanych do Polski z pañstw trzecich odpo-
wiedzialna jest Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa. Wynikaj¹ce
z przepisów ustawy o ochronie roœlin zasady, w oparciu o które Pañstwowa Inspekcja
Ochrony Roœlin i Nasiennictwa prowadzi graniczn¹ kontrolê fitosanitarn¹, s¹ zgodne
z prawem miêdzynarodowym, a w szczególnoœci z postanowieniami Miêdzynarodowej
Konwencji Ochrony Roœlin (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 151 oraz z 2007 r. Nr 73,
poz. 485) i wydawanych na podstawie art. X tej Konwencji standardów ISPM (Interna-
tional Standards for Phytosanitary Measures – Miêdzynarodowe Standardy w zakresie
Œrodków Fitosanitarnych), a tak¿e dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r.
w sprawie œrodków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów
szkodliwych dla roœlin lub produktów roœlinnych i przed ich rozprzestrzenianiem siê
we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 169 z 10.7.2000, str. 1, z póŸn. zm., Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne rozdz. 3, t. 29, str. 258, z póŸn. zm.) oraz wydawanych na podstawie
delegacji zawartych w tej dyrektywie innych aktów prawa Unii Europejskiej.

Dyrektywa 2000/29/WE okreœla poszczególne etapy granicznej kontroli fitosani-
tarnej oraz zawiera wykaz organizmów szkodliwych, których wprowadzanie na obszar
Unii Europejskiej jest zabronione, wykaz roœlin i produktów roœlinnych, których wpro-
wadzanie na obszar Unii Europejskiej jest zabronione ze wzglêdu na zagro¿enie fitosa-
nitarne jakie one stwarzaj¹, a tak¿e wykaz roœlin i produktów roœlinnych, które
powinny byæ zaopatrzone w œwiadectwo fitosanitarne, wraz ze wskazaniem wymagañ
specjalnych jakie te roœliny i produkty roœlinne powinny spe³niaæ. Postanowienia tej
dyrektywy zosta³y przeniesione do polskiego porz¹dku prawnego przepisami ustawy
o ochronie roœlin oraz rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lute-
go 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu siê organizmów
kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272, z póŸn. zm.). Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e
zgodnie z art. 22 ust. ustawy o ochronie roœlin, importowane towary poddaje siê granicz-
nej kontroli fitosanitarnej nie tylko gdy istnieje ryzyko ich pora¿enia przez organizmy
kwarantannowe (podlegaj¹ce obowi¹zkowi zwalczania z mocy prawa), ale i przez orga-
nizmy niekwarantannowe, je¿eli mog¹ one spowodowaæ straty gospodarcze.

Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa zapewnia skuteczny nadzór
fitosanitarny nad importowanymi towarami pochodzenia roœlinnego. Jednoczeœnie
Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa prowadzi monitoring upraw na
terenie kraju, maj¹cy na celu w szczególnoœci eliminowanie ognisk wystêpowania or-
ganizmów kwarantannowych, ale tak¿e ocenê wystêpowania i strat powodowanych
przez organizmy niekwarantannowe (kontrole te s³u¿y³y m.in. opracowaniu informacji
o stanie zdrowotnoœci upraw).
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Odnosz¹c siê do pytania o uwalnianie do œrodowiska niezidentyfikowanych, czy te¿
niedostatecznie przebadanych organizmów uprzejmie informujê, ¿e dotychczas na te-
renie Unii Europejskiej genetycznie zmodyfikowane odmiany roœlin odporne na herbi-
cydy nie zosta³y dopuszczone do uprawy, natomiast ka¿de wprowadzenie do obrotu
nowego organizmu genetycznie zmodyfikowanego odbywa siê na podstawie pozytywnej
decyzji wydawanej przez Komisjê Europejsk¹. Zasada ta dotyczy zarówno tych GMO,
które maj¹ byæ zastosowane jako ¿ywnoœæ lub pasza, jak równie¿ przeznaczone do upra-
wy. W 2004 roku w pañstwach cz³onkowskich zacz¹³ obowi¹zywaæ nowy, fundamen-
talnie zmieniony system autoryzacji GMO. Podstawowa zasada wprowadzania produk-
tów do obrotu oparta zosta³a na standardach bezpieczeñstwa oraz zagwarantowaniu
konsumentom prawa wyboru. Proces autoryzacji ka¿dego produktu GMO jest skom-
plikowany i trwa kilka, a nawet kilkanaœcie lat, w czasie których analizowane s¹ do-
stêpne dane naukowe na temat danego produktu, przeprowadzana jest analiza ryzyka
i konsultacje z pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej, które bior¹ czynny udzia³
w procesie autoryzacji. Tak d³uga procedura ma na celu zagwarantowanie, ¿e dany
produkt nie zagra¿a zdrowiu cz³owieka oraz jest bezpieczny dla zwierz¹t i dla œrodowis-
ka. Wprowadzony do obrotu produkt musi byæ wyraŸnie oznakowany jako zawieraj¹cy
organizmy zmodyfikowane genetycznie, odbywa siê równie¿ monitoring, który ma na
celu wykrycie ewentualnych niekorzystnych efektów jakie mog³yby wi¹zaæ siê ze stoso-
waniem poszczególnych GMO.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Jaros³aw Wojtowicz
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego,
Zdzis³awa Pupy i Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Trwaj¹ intensywne prace nad programem szeœciomiesiêcznej polskiej

prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II po³owie 2011 r. W opracowanym
w marcu dokumencie co do kwestii dotycz¹cych rolnictwa zosta³y zapisane
same frazesy. Nie ma w zakresie rolnictwa konkretnie przedstawionych
wniosków, o których Polska zamierza mówiæ, i spraw, które zamierzamy po-
ruszaæ. W dokumencie tym zapisano za to, w odniesieniu do rolnictwa, to, co
jest powszechnie znane, same ogólniki – wiadome bowiem jest, ¿e WPR ma
zapewniaæ modernizacjê rolnictwa i zwiêkszaæ jego konkurencyjnoœæ.

Musimy przyznaæ, i¿ wyra¿amy zdumienie takim lekcewa¿¹cym potrak-
towaniem spraw rolniczych w tym dokumencie – spraw tak wa¿nych dla pol-
skiego, ale te¿ dla europejskiego spo³eczeñstwa w zwi¹zku z trwaj¹cym
kryzysem ¿ywnoœciowym przejawiaj¹cym siê we wzroœcie cen ¿ywnoœci.

Panowie Ministrowie, przecie¿ polska prezydencja w Radzie UE jest do-
skona³¹ okazj¹ do przedstawienia stanowiska i wizji Polski odnoœnie do miej-
sca rolnictwa w Unii Europejskiej, a dok³adnie – do negocjowania i wyjaœnie-
nia, jakich zmian Polska zamierza siê domagaæ i w zakresie czego.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 15 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku!
Pragnê serdecznie podziêkowaæ za przekazanie oœwiadczenia z³o¿onego przez sena-

torów Grzegorza Wojciechowskiego, Zdzis³awa Pupê i Wojciecha Skurkiewicza
ws. w³¹czenia kwestii rolnictwa na listê priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie
Unii Europejskiej (znak BPS/DSK-043-2502/11 z dnia 24 marca 2011 r.). Doceniam
zaanga¿owanie oraz dba³oœæ o kwestie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w dniu 15 marca 2011 r. Rada Ministrów
kierunkowo zaakceptowa³a „Program 6-miesiêczny polskiej Prezydencji w Radzie UE
w II po³owie 2011 r.”. Wybór obszarów priorytetowych (Integracja europejska jako
Ÿród³o wzrostu gospodarczego, bezpieczna Europa oraz Europa korzystaj¹ca na otwar-
toœci) zosta³ poprzedzony d³ugotrwa³¹ i wielow¹tkow¹ analiz¹ mo¿liwych determinan-
tów Programu polskiej Prezydencji – szczególnie agendy unijnej, jak te¿ najwa¿niej-
szych wyzwañ, przed którymi stoi teraz ca³a UE. W ramach obszaru „Bezpieczna Euro-
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pa” Rz¹d RP chce podkreœliæ podstawowe znaczenie kwestii bezpieczeñstwa ¿ywno-
œciowego dla europejskich obywateli i szczególne znaczenie, jakie dla spe³nienia tego
celu bêdzie mia³a zreformowana Wspólna Polityka Rolna.

Kierunkowa akceptacja „Programu (...)” oznacza, ¿e dokument ten mo¿e jeszcze
podlegaæ zmianom. Weryfikacja obszarów priorytetowych jest zadaniem ci¹g³ym i za-
koñczy siê dopiero w czerwcu br. wraz z akceptacj¹ finalnej wersji „Programu (...)”.
W zwi¹zku z tym wszystkie propozycje zostan¹ rozpatrzone i odpowiednio odzwiercied-
lone w ostatecznej wersji „Programu (...)”.

Trzeba ponadto pamiêtaæ, ¿e aktualne pozostaje Stanowisko Rz¹du w odniesieniu
do dokumentu pozalegislacyjnego UE Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego,
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów WPR do
2020 r.: sprostaæ wyzwaniom przysz³oœci zwi¹zanym z ¿ywnoœci¹, zasobami natural-
nymi oraz aspektami terytorialnymi (COM(2010) 672), zgodnie z którym Rz¹d RP postu-
luje m.in. utrzymanie co najmniej obecnego poziomu bud¿etu wspólnotowego WPR,
zmianê kryteriów alokacji œrodków pomiêdzy pañstwa cz³onkowskie w ramach pierw-
szego filaru WPR (odejœcie od obecnych kryteriów, powi¹zanych z historyczn¹ produk-
cj¹ i zast¹pienie ich kryteriami obiektywnymi, powi¹zanymi z aktualnymi celami
WPR), czy te¿ uproszczenie WPR celem ograniczenia kosztów administracyjnych (zarów-
no po stronie instytucji wspólnotowych i krajowych, jak równie¿ po stronie rolników).
Te wszystkie elementy stanowiska bêd¹ realizowane w czasie negocjacji Wieloletnich
Ram Finansowych UE na lata 2014–2020, które rozpoczn¹ siê pod koniec czerwca br.,
a zakoñcz¹ nie wczeœniej ni¿ w 2012 roku.

Z wyrazami szacunku

Miko³aj Dowgielewicz

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2011.04.21

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z pismem z dnia 24 marca 2011 r., znak: BPS/DSK-043-3501/11, przy
którym przes³ano trzy oœwiadczenia z³o¿one przez senatora Grzegorza Wojciechow-
skiego wspólnie z innymi senatorami podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu
17 marca 2011 r. uprzejmie informujê, co nastêpuje.

1. OdpowiedŸ na oœwiadczenie skierowane do Minister Rozwoju Regionalnego
El¿biety Bieñkowskiej oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat
przysz³oœci WPR po 2013 r.

W stanowisku Rz¹du RP do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Ra-
dy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów – WPR do
2020 r.: sprostaæ wyzwaniom przysz³oœci zwi¹zanym z ¿ywnoœci¹, zasobami natural-
nymi oraz aspektami terytorialnymi (dokument KOM(2010)672), przyjêtym przez Komi-
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tet ds. Europejskich w dniu 4 lutego 2011 r., zawarto zapisy, dotycz¹ce œrodków w I i II
filarze, odnosz¹ce siê odpowiednio do:

– utrzymania co najmniej obecnego poziomu bud¿etu unijnego WPR, ze wzglêdu na
zadania i cele (rozszerzenie o tzw. nowe wyzwania) stawiane przed rolnictwem UE
i przed WPR;

– wyrównania poziomów wsparcia bezpoœredniego (I filar WPR) pomiêdzy pañstwami
cz³onkowskimi (p.cz.)poprzezodejœcieodobecnychkryteriówpowi¹zanychzhistorycz-
n¹ produkcj¹, uznaj¹c to za jeden z kluczowych elementów obecnej reformy WPR i po-
stuluj¹c podzia³ œrodków polegaj¹cy na jednolitej stawce powierzchniowej w ca³ej UE,
uznaj¹c, ¿e taki sposób alokacji lepiej odzwierciedla³by obecne i przysz³e cele WPR;

– utrzymania obecnych kryteriów podzia³u pomiêdzy p.cz. œrodków finansowych na
II filar WPR (rozwój obszarów wiejskich), akcentuj¹c koniecznoœæ silniejszego
wsparcia modernizacji i restrukturyzacji gospodarstw i uznaj¹c, ¿e zmniejszenie
ró¿nic w zakresie rozwoju rolnictwa i wsi miêdzy p.cz. pozostaje wci¹¿ wa¿nym wy-
zwaniem i zadaniem UE.

Powy¿sze stanowisko w zakresie przysz³ej WPR prezentowane jest przez Polskê na
forum unijnym, w tym w szczególnoœci by³o prezentowane na posiedzeniach Rady UE
ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa. Jest ono równie¿ konsekwentnie prezentowane przez Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kontaktach dwustronnych z partnerami z innych
pañstw cz³onkowskich oraz Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Informacja o stanie realizacji PROW 2007–2013 wg danych na dzieñ 1 kwiet-
nia 2011 r. w podziale na poszczególne dzia³ania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 obejmuje 23 dzia³ania,
które s¹ wdra¿ane w ramach 4 osi priorytetowych. PROW 2007–2013 jest finansowany
zarówno z bud¿etu UE (Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich – EFRROW), jak i z krajowych œrodków publicznych. £¹czna kwota dofinansowa-
nia ze œrodków publicznych w ramach Programu to ponad 17,4 mld euro. Alokacja
œrodków z bud¿etu UE wynosi ok. 13,4 mld euro, zaœ udzia³ krajowych œrodków publicz-
nych wyniesie ok. 4 mld euro.

Œrodki zaplanowane dla Polski na realizacjê PROW 2007–2013 s¹ kwotowo najwiêk-
sze spoœród 27 krajów Unii Europejskiej.

Plan finansowy PROW 2007–2013 w podziale na osie (w euro)

Wk³ad publiczny (EUR)

Oœ Ogó³em wk³ad
publiczny Kwota EFRROW

Udzia³ %
w odniesieniu

do wk³adu
publicznego ogó³em

Oœ 1 (gospodarcza) „Poprawa konkurencyjno-
œci sektora rolnego i leœnego” 7 486 199 222 5 630 649 500 43,0%

Oœ 2 (œrodowiskowa) „Poprawa œrodowiska na-
turalnego i obszarów wiejskich” 5 377 112 631 4 302 801 216 30,9%

Oœ 3 (spo³eczna) „Jakoœæ ¿ycia na obszarach
wiejskich i ró¿nicowanie gospodarki wiejskiej” 3 500 061 142 2 635 527 440 20,1%

Oœ 4 LEADER 787 500 000 630 000 000 4,5%

Pomoc techniczna 266 600 000 199 950 000 1,5%

Razem 17 417 472 995 13 398 928 156 100%

Od pocz¹tku realizacji Programu do dnia 1 kwietnia 2011 r. zosta³o z³o¿onych
3 670 021 wniosków o przyznanie pomocy, natomiast liczba zawartych umów i wyda-
nych decyzji wynios³a 3 417 080. Wykorzystanie limitu wed³ug z³o¿onych wniosków
wynosi ponad 93%, a wed³ug zawartych umów i wydanych decyzji – ponad 60%.

Do dnia 31 marca 2011 r., w ramach PROW 2007–2013 dokonane zosta³y p³atnoœci
na kwotê 21,5 mld z³, w tym 16,8 mld z³ pochodzi ze œrodków Europejskiego Funduszu
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Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, co stanowi 31,73% alokacji œrodków
EFRROW przeznaczonych na realizacjê PROW 2007–2013.

O ile w 2007 roku wyp³acono jedynie 131 mln z³, to w 2008 roku ju¿ ponad 4,7 mld z³,
w 2009 roku ponad 6,5 mld z³, w 2010 roku 8,2 mld z³, zaœ w 2011 roku, od 1 stycznia
do 20 kwietnia, wyp³acono 1,98 mld z³.

Bior¹c pod uwagê strukturê p³atnoœci w podziale na poszczególne dzia³ania wdra-
¿ane w ramach PROW 2007–2013, najwiêksze kwoty p³atnoœci przeznaczone zosta³y
na dzia³ania:

• „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania (ONW)” (oko³o 24,28% wszystkich zrealizowa-
nych p³atnoœci),

• „Renty strukturalne” (oko³o 19,08%),
• „Modernizacja gospodarstw rolnych” (oko³o 16,61%),
• „Program rolnoœrodowiskowy” (oko³o 15,91%).
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora

¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”.
Program finansowany by³ ze œrodków Unii Europejskiej pochodz¹cych z Sekcji

Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), w po-
³¹czeniu z krajowymi œrodkami publicznymi (bud¿et pañstwa, œrodki samorz¹do-
we) i œrodkami w³asnymi beneficjentów. £¹czne nak³ady œrodków publicznych
okreœlono na poziomie 1 787 812 868 euro, z czego 1 192 689 238 euro stanowi³y
œrodki Unii Europejskiej, a 595 123 630 euro krajowe œrodki publiczne. Przewidziano
równie¿, ¿e wk³ad w³asny beneficjentów w zakresie prowadzonych inwestycji wyniesie
926 637 139 euro.

Najwiêcej œrodków przeznaczonych zosta³o na dzia³anie 1.1 „Inwestycje w gospo-
darstwach rolnych” – 643 mln euro, tj. 35,97% ca³ego bud¿etu Programu, natomiast
najmniej na dzia³anie 3.3 „Informowanie i Promocja Programu” – 400 tys. euro, tj.
0,08% ca³ego bud¿etu Programu.

Przebieg realizacji Programu wskaza³ na bardzo du¿e potrzeby na wsparcie dzia³añ
inwestycyjnych. Od pocz¹tku wdra¿ania SPO beneficjenci z³o¿yli ³¹cznie 80 710 wnios-
ków o dofinansowanie, natomiast liczba umów podpisanych z beneficjentami wynios³a
50 319. Zakoñczona zosta³a realizacja 50 005 projektów. Najwiêcej projektów zrealizo-
wano w ramach dzia³ania 1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” – 24 079, co sta-
nowi 48,15% wszystkich zrealizowanych projektów, natomiast najmniej w dzia³aniach
2.1 „Przywracanie potencja³u produkcji leœnej zniszczonego naturaln¹ katastrof¹ lub
po¿arem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych”,
1.4 „Wsparcie doradztwa rolniczego” oraz 2.2 „Scalanie gruntów”.

Kwota faktycznie poniesionych i poœwiadczonych przez Instytucjê P³atnicz¹ wydat-
ków kwalifikowalnych w ramach SPO „Restrukturyzacja...” wynios³a 6,8 mld z³
(1,8 mld euro), w tym 4,5 mld z³ (1,2 mld euro) ze œrodków wspólnotowych, co stanowi
99,76% alokacji œrodków EFOiGR przeznaczonej na realizacjê Programu.

Dziêki realizacji projektów w ramach Programu m.in.:
• zakupiono 860 tys. szt. inwentarza ¿ywego oraz 90,8 tys. szt. sprzêtu ruchomego,
• ponad 14 tys. m³odych rolników rozpoczynaj¹cych samodzielne gospodarowanie

otrzyma³o premiê,
• zrealizowano ponad 831,5 tys. osobodni szkoleñ, w których uczestniczy³o prawie

414 tys. rolników,
• zrealizowano 1,3 mln us³ug doradczych, rozdano prawie 2,5 mln ulotek doradczych,
• ponad 1 000 zak³adów przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych, otrzyma³o

wsparcie na dostosowania strukturalne,
• scalono w ramach dzia³ania 2.2 „Scalanie gruntów”, 20,4 tys. ha gruntów,
• zbudowano, zaadoptowano b¹dŸ wyremontowano (w po³¹czeniu z modernizacj¹)

oraz wyposa¿ono ponad 1,2 tys. obiektów publicznych pe³ni¹cych funkcje kultu-
ralne,

• zachowano b¹dŸ utworzono ponad 8,8 tys. nowych miejsc pracy.
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W ramach SPO „Restrukturyzacja...” wykorzystane zosta³y w pe³ni œrodki, jakie zo-
sta³y przeznaczone na realizacjê Programu.

Dop³aty bezpoœrednie
W latach 2004–2010 w ramach filaru I WPR, ze œrodków unijnych by³y finansowa-

ne nastêpuj¹ce p³atnoœci: jednolita p³atnoœci obszarowa (od roku 2004), p³atnoœæ cu-
krowa (od roku 2006), p³atnoœæ do roœlin energetycznych (w latach 2007–2009),
p³atnoœæ do pomidorów (od roku 2008), p³atnoœæ do owoców miêkkich (od roku 2008,
czêœæ tej p³atnoœci finansowana jest równie¿ z bud¿etu krajowego) oraz wsparcie spec-
jalne (od roku 2010: p³atnoœæ do krów, p³atnoœæ do owiec, specjalna p³atnoœæ obszaro-
wa do powierzchni upraw roœlin str¹czkowych i motylkowatych drobnonasiennych).

Tabela
Œrodki finansowe z bud¿etu UE w ramach p³atnoœci bezpoœrednich w latach 2004–2010
(w mln �).

Rok wyp³aty
œrodków

wspólnotowych

Œrodki wspólnotowe
przeznaczone na
rolnictwo (mln �)

2004 875

2005 1 015

2006 1 253

2007 1 276

2008 1 599

2009 1 898

2010 2 212

RAZEM 10 128

W Stanowisku Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej do Komunikatu Komisji Europejskiej
do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego
i Komitetu Regionów „WPR do 2020 r.: sprostaæ wyzwaniom przysz³oœci zwi¹zanym
z ¿ywnoœci¹, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”, okreœlono, ¿e p³at-
noœci bezpoœrednie powinny pozostaæ jednym z wa¿niejszych instrumentów WPR po
2013 roku, pomocnym w celu realizacji nowych celów i wyzwañ UE, odpowiedzialnym
za wsparcie i stabilizacjê dochodów rolniczych, rekompensuj¹cym koszty zwi¹zane
z realizacj¹ i dostarczaniem spo³eczeñstwu dóbr publicznych, a tak¿e zapewniaj¹cym
równe warunki konkurencji w ramach jednolitego rynku rolno-¿ywnoœciowego. Jedno-
czeœnie, wskazywana jest koniecznoœæ zapewnienia odpowiednich œrodków przezna-
czanych na p³atnoœci bezpoœrednie w nowej perspektywie finansowej i koniecznoœæ
utrzymania w pe³ni unijnego finansowania pierwszego filaru WPR.

Na forach unijnych Polska prezentuje postulat wyrównania p³atnoœci dla rolników
w nowych pañstwach cz³onkowskich, poprzez odejœcie od kryteriów historycznych
przy podziale kopert finansowych i zastosowanie obiektywnych kryteriów podzia³u
tych kopert, takich jak: powierzchnia u¿ytków rolnych czy liczba pe³nozatrudnionych
w rolnictwie (w za³¹czeniu informacja prasowa ze spotkania ministrów rolnictwa „Na-
szego Dziennika”).

2. OdpowiedŸ na oœwiadczenie skierowane do Ministra Spraw Zagranicznych
Rados³awa Sikorskiego oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sa-
wickiego.

W ramach przygotowañ do objêcia przez RP przewodnictwa w Radzie UE, w oparciu
o wczeœniej przygotowany priorytet „przysz³oœæ polityki rozwoju obszarów wiejskich”
zosta³ opracowany 6-miesiêczny program polskiego przewodnictwa. Program ten jest
ze swej natury, dokumentem prezentuj¹cym g³ówne obszary priorytetowych dzia³añ
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Prezydencji. Adresatem dokumentu jest równie¿ miêdzynarodowa opinia publiczna
i media, zatem dokument zawiera informacje na temat kierunku przewidywanych
dzia³añ i reform do podjêcia, planów i celów polskiej Prezydencji. Ze wzglêdu na ograni-
czenia dotycz¹ce objêtoœci dokumentu, Program 6-miesiêczny nie zawiera szczegó³o-
wych propozycji do omówienia, a jedynie sygnalizuje ich znaczenia i wskazuje na ich
g³ówne kierunki.

Kierunkowa akceptacja „Programu 6-miesiêcznego polskiej Prezydencji w Radzie
UE” przez Radê Ministrów w dniu 15 marca 2011 r., oznacza, ¿e dokument ten mo¿e je-
szcze podlegaæ zmianom. Weryfikacja obszarów priorytetowych i dzia³añ przewidzia-
nych do podjêcia w ramach poszczególnych dossiers, jest zadaniem ci¹g³ym i zakoñczy
siê dopiero w czerwcu 2011 r. wraz z akceptacj¹ finalnej wersji „Programu
6-miesiêcznego (...)”.

W ramach dyskusji nad wypracowaniem priorytetów polskiej Prezydencji, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmowa³ dzia³ania na rzecz nadania szczególnej rangi
kwestiom rolnictwa w ramach polskiej Prezydencji w Radzie. Powo³ywa³ siê przy tym
na szczególn¹ rolê Wspólnej Polityki Rolnej dla polskiego i europejskiego rolnictwa
i obszarów wiejskich, wskazywa³ na potrzebê utrzymania jej obecnego wymiaru finan-
sowego, jak równie¿ na rolê, jak¹ w coraz wiêkszym stopniu polityka ta odgrywa w rea-
lizacji krajowych i wspólnotowych celów z zakresu zrównowa¿onego rozwoju UE
i ochrony œrodowiska, wskazanych m.in. w Strategii 2020. Reforma Wspólnej Polityki
Rolnej zosta³a wpisana do „Programu 6- miesiêcznego (...)” jako istotny element priory-
tetowego obszaru „Bezpieczna Europa”, w ramach którego polska Prezydencja chce
podkreœliæ znaczenia kwestii bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego dla obywateli UE. W ra-
mach prac nad ostateczn¹ wersj¹ „Programu 6-miesiêcznego (...)”, Rada Ministrów za-
leci³a wyeksponowanie kwestii Wspólnej Polityki Rolnej w priorytetach ogólnych
polskiej Prezydencji, co pozwoli na sformu³owanie, wobec partnerów europejskich,
czytelniejszego przekazu o znaczeniu dla Polski tego obszaru.

Uprzejmie informujê, ¿e cele, zamierzenia i postulaty polskiej Prezydencji w ramach
kwestii dotycz¹cych rolnictwa, zosta³y szczegó³owo opracowane w dokumentach:

– Stanowisko Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przysz³oœci Wspólnej Polity-
ki Rolnej po 2013 r., przyjête przez Radê Ministrów w dniu 12 czerwca 2009 r.

– Stanowisko Rz¹du do Komunikatu Komisji Europejskiej „WPR do 2010 r.: sprostaæ
wyzwaniom przysz³oœci zwi¹zanym z ¿ywnoœci¹, zasobami naturalnymi oraz
aspektami terytorialnymi”, przyjête przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu
4 lutego 2011 r.

3. OdpowiedŸ na oœwiadczenie skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju
wsi Marka Sawickiego, do Minister Zdrowia Ewy Kopacz, do Ministra Œrodowiska
Andrzeja Kraszewskiego, do G³ównego Lekarza Weterynarii Janusza Zwi¹zka, do
G³ównego Inspektora Sanitarnego Przemys³awa Biliñskiego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin – Pañstwowy Instytut Badawczy specjalizuj¹cy
siê w badaniach roœlin transgenicznych i kontroli zawartoœci GMO w produktach roœ-
linnych oraz Instytut Ochrony Roœlin – Pañstwowy Instytut Badawczy specjalizuj¹cy
siê w fitopatologii informacji, odkrycie nowego patogena powoduj¹cego choroby roœlin,
a tak¿e zwierz¹t i ludzi oraz jego zwi¹zku z upraw¹ roœlin genetycznie zmodyfikowa-
nych odpornych na Roundup nale¿y przyj¹æ z du¿¹ ostro¿noœci¹. Przeanalizowane
przez naukowców materia³y nie potwierdzaj¹ wystêpowania nowego patogena, pojawi-
³y siê jednak doniesienia, ¿e stosowanie herbicydu os³abia roœliny i czyni je bardziej po-
datnymi na dobrze znane fitopatologom organizmy szkodliwe. Z t¹ teori¹ polemizuj¹
w artyku³ach prasowych niektórzy naukowcy, m.in. w zamieszczonym na stronie in-
ternetowej Uniwersytetu w Purdue (tego samego, z którego pochodzi emerytowany Pan
Don Huber) wieloautorskim artykule z 2011 r. pt. „Glyphosate’s Impact on Field Crop
Production and Disease Development” (http://www.btny.purdue.edu/weedscien-
ce/2011/ glyphosatesimpactll.pdf), zgodnie z którym twierdzenie, ¿e glifosat (substan-
cja czynna herbicydu Roundup) oddzia³uje ujemnie na zdrowie roœlin jest
twierdzeniem nieudowodnionym.
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Odnosz¹c siê do dzia³añ podejmowanych przez administracjê pañstwow¹ w celu
zapobie¿enia przedostaniu siê na obszar kraju nowych organizmów szkodliwych dla
roœlin wraz z importowanym materia³em roœlinnym informujê, ¿e zgodnie z art. 21
ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roœlin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133,
poz. 849 z póŸn. zm.) wprowadzanie bezpoœrednio z pañstw trzecich na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej roœlin, produktów roœlinnych lub przedmiotów jest dozwolone je-
dynie przez wyznaczone punkty wwozu, w których istnieje mo¿liwoœæ przeprowadzenia
granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych towarów.

Wykaz punktów wwozu wyznacza w drodze rozporz¹dzenia minister w³aœciwy do
spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw finansów publicz-
nych oraz ministrem w³aœciwym do spraw transportu. Z kolei wymagania, jakie powi-
nien spe³niaæ punkt wwozu okreœla dyrektywa Komisji 98/22/WE z dnia 15 kwietnia
1998 r. w sprawie minimalnych warunków dla przeprowadzania kontroli zdrowotnoœci
roœlin w punktach wwozu, innych ni¿ miejsce przeznaczenia roœlin, produktów roœlin-
nych lub przedmiotów pochodz¹cych z krajów trzecich (Dz. Urz. WE L 126 z 28.4.1998,
str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t. 23, str. 66), której postano-
wienia zosta³y wdro¿one do prawa krajowego przepisami rozporz¹dzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinny
spe³niaæ miejsca, w których przeprowadza siê graniczn¹ kontrolê fitosanitarn¹ (Dz. U.
Nr 73, poz. 661). W zwi¹zku z powy¿szym na granicy Rzeczypospolitej Polskiej, bêd¹cej
jednoczeœnie zewnêtrzn¹ granic¹ Unii Europejskiej, funkcjonuj¹ dobrze wyposa¿one
punkty granicznej kontroli fitosanitarnej, maj¹ce na celu niedopuszczenie do wprowa-
dzenia na obszar kraju organizmów szkodliwych dla roœlin.

Zgodnie z przepisami art. 79 pkt 1 ustawy o ochronie roœlin za prowadzenie granicz-
nej kontroli fitosanitarnej towarów importowanych do Polski z pañstw trzecich odpo-
wiedzialna jest Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa. Wynikaj¹ce
z przepisów ustawy o ochronie roœlin zasady, w oparciu o które Pañstwowa Inspekcja
Ochrony Roœlin i Nasiennictwa prowadzi graniczn¹ kontrolê fitosanitarn¹, s¹ zgodne
z prawem miêdzynarodowym, a w szczególnoœci z postanowieniami Miêdzynarodowej
Konwencji Ochrony Roœlin (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 151 oraz z 2007 r. Nr 73,
poz. 485) i wydawanych na podstawie art. X tej Konwencji standardów ISPM (Interna-
tional Standards for Phytosanitary Measures – Miêdzynarodowe Standardy w zakresie
Œrodków Fitosanitarnych), a tak¿e dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r.
w sprawie œrodków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów
szkodliwych dla roœlin lub produktów roœlinnych i przed ich rozprzestrzenianiem siê
we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 169 z 10.7.2000, str. 1, z póŸn. zm., Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne rozdz. 3, t. 29, str. 258, z póŸn. zm.) oraz wydawanych na podstawie
delegacji zawartych w tej dyrektywie innych aktów prawa Unii Europejskiej.

Dyrektywa 2000/29/WE okreœla poszczególne etapy granicznej kontroli fitosani-
tarnej oraz zawiera wykaz organizmów szkodliwych, których wprowadzanie na obszar
Unii Europejskiej jest zabronione, wykaz roœlin i produktów roœlinnych, których wpro-
wadzanie na obszar Unii Europejskiej jest zabronione ze wzglêdu na zagro¿enie fitosa-
nitarne jakie one stwarzaj¹, a tak¿e wykaz roœlin i produktów roœlinnych, które
powinny byæ zaopatrzone w œwiadectwo fitosanitarne, wraz ze wskazaniem wymagañ
specjalnych jakie te roœliny i produkty roœlinne powinny spe³niaæ. Postanowienia tej
dyrektywy zosta³y przeniesione do polskiego porz¹dku prawnego przepisami ustawy
o ochronie roœlin oraz rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lute-
go 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu siê organizmów
kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272, z póŸn. zm.). Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e
zgodnie z art. 22 ust. ustawy o ochronie roœlin, importowane towary poddaje siê granicz-
nej kontroli fitosanitarnej nie tylko gdy istnieje ryzyko ich pora¿enia przez organizmy
kwarantannowe (podlegaj¹ce obowi¹zkowi zwalczania z mocy prawa), ale i przez orga-
nizmy niekwarantannowe, je¿eli mog¹ one spowodowaæ straty gospodarcze.

Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa zapewnia skuteczny nadzór
fitosanitarny nad importowanymi towarami pochodzenia roœlinnego. Jednoczeœnie
Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa prowadzi monitoring upraw na
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terenie kraju, maj¹cy na celu w szczególnoœci eliminowanie ognisk wystêpowania or-
ganizmów kwarantannowych, ale tak¿e ocenê wystêpowania i strat powodowanych
przez organizmy niekwarantannowe (kontrole te s³u¿y³y m.in. opracowaniu informacji
o stanie zdrowotnoœci upraw).

Odnosz¹c siê do pytania o uwalnianie do œrodowiska niezidentyfikowanych, czy te¿
niedostatecznie przebadanych organizmów uprzejmie informujê, ¿e dotychczas na te-
renie Unii Europejskiej genetycznie zmodyfikowane odmiany roœlin odporne na herbi-
cydy nie zosta³y dopuszczone do uprawy, natomiast ka¿de wprowadzenie do obrotu
nowego organizmu genetycznie zmodyfikowanego odbywa siê na podstawie pozytywnej
decyzji wydawanej przez Komisjê Europejsk¹. Zasada ta dotyczy zarówno tych GMO,
które maj¹ byæ zastosowane jako ¿ywnoœæ lub pasza, jak równie¿ przeznaczone do upra-
wy. W 2004 roku w pañstwach cz³onkowskich zacz¹³ obowi¹zywaæ nowy, fundamen-
talnie zmieniony system autoryzacji GMO. Podstawowa zasada wprowadzania produk-
tów do obrotu oparta zosta³a na standardach bezpieczeñstwa oraz zagwarantowaniu
konsumentom prawa wyboru. Proces autoryzacji ka¿dego produktu GMO jest skom-
plikowany i trwa kilka, a nawet kilkanaœcie lat, w czasie których analizowane s¹ do-
stêpne dane naukowe na temat danego produktu, przeprowadzana jest analiza ryzyka
i konsultacje z pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej, które bior¹ czynny udzia³
w procesie autoryzacji. Tak d³uga procedura ma na celu zagwarantowanie, ¿e dany
produkt nie zagra¿a zdrowiu cz³owieka oraz jest bezpieczny dla zwierz¹t i dla œrodowis-
ka. Wprowadzony do obrotu produkt musi byæ wyraŸnie oznakowany jako zawieraj¹cy
organizmy zmodyfikowane genetycznie, odbywa siê równie¿ monitoring, który ma na
celu wykrycie ewentualnych niekorzystnych efektów jakie mog³yby wi¹zaæ siê ze stoso-
waniem poszczególnych GMO.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Jaros³aw Wojtowicz
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Oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Chcia³bym zwróciæ siê do Pani Minister w zwi¹zku z przygotowywaniem
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Analiza tego wa¿-
nego projektu dokumentu sk³ania do przemyœleñ i sk³adania wielu uwag oraz
wniosków, które, mam nadziejê, go wzbogac¹.

W œlad za inicjatyw¹ marsza³ków województw zachodniej Polski powstaje
idea, by wyodrêbniæ w strukturze zagospodarowania przestrzennego kraju
Polskê Zachodni¹ i Pomorze Œrodkowe. Tê inicjatywê trzeba powitaæ z wielk¹
satysfakcj¹, bo doœwiadczenia z wdro¿enia programu dla Polski Wschodniej
w ramach aktualnej perspektywy bud¿etowej Unii Europejskiej pokazuj¹, ¿e
warto wspieraæ obszary znajduj¹ce siê na pograniczu, pokazuj¹, jak dobre
efekty daj¹ pieni¹dze koncentrowane na tego rodzaju zadaniach. Polska Za-
chodnia i Pomorze Œrodkowe maj¹ wiele bardzo podobnych problemów infra-
strukturalnych, problemów spo³ecznych, problemów gospodarczych, które s¹
wynikiem transformacji ustrojowej, st¹d ca³y ten obszar zas³uguje na odrêbne
potraktowanie w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
Chcia³bym wnieœæ propozycjê, aby na po³udniowym zachodzie obszar ten po-
szerzyæ o rejon Wa³brzycha, który jest podobny do ca³ego tego obszaru.

Jest wiele wniosków o charakterze szczegó³owym, które tak¿e chcia³bym
wymieniæ.

Zak³ada siê, ¿e kolej du¿ych prêdkoœci na odcinku Poznañ – Berlin bêdzie
przebiegaæ zupe³nie odmiennie, ni¿ dzisiaj przebiega linia kolejowa E-20.
Uwa¿am takie rozwi¹zanie za nieuzasadnione. Dotychczasowy korytarz
transportowy wzd³u¿ linii E-20 wystarczy poszerzyæ o kilka metrów w prze-
strzeni ju¿ w pe³ni infrastrukturalnie przygotowanej do tego, by na tym odcin-
ku uruchomiæ kolej du¿ych prêdkoœci. Mo¿na wówczas wykorzystaæ w pe³ni
tak¿e tê infrastrukturê, któr¹ buduje województwo lubuskie w porozumieniu
z Polskimi Liniami Kolejowymi – mam na myœli budowê, modernizacjê linii ko-
lejowych: Gorzów przez Miêdzyrzecz do Zb¹szynka i Zielona Góra przez Czer-
wieñsk do Zb¹szynka – i w Zb¹szynku wpi¹æ te zmodernizowane odcinki
kolei do kolei du¿ych prêdkoœci.

Wiele w¹tpliwoœci budzi sposób sformu³owania zadañ w odniesieniu do
gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej w Dolinie Dolnej Warty.
Wprawdzie na stronie 125 mówi siê o zagro¿eniu przeciwpowodziowym, ale
tylko w dolnych odcinkach Wis³y i Odry, zaœ doœwiadczenia z ostatnich tygo-
dni pokazuj¹ wyraŸnie, ¿e po s³owach „Wis³y i Odry” nale¿y dodaæ s³owa
„Warty i Bugu”, maj¹c na myœli ujœcia tych rzek do Odry i Wis³y. Na stronie 121
mówi siê, ¿e w zlewni Bugu bêd¹ przewidziane inwestycje zmniejszaj¹ce ob-
ci¹¿enia zanieczyszczeniami. Chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e na zachod-
nim pograniczu projekt kanalizacji gmin gorzowskich nie mo¿e siê doczekaæ
akceptacji, a sytuacja jest tutaj podobna jak w rejonie Brzeœcia, o który w Kon-
cepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju chce siê zadbaæ. Na stro-
nach 126 i 127 pomija siê Gorzów jako miejsce wymagaj¹ce wzmocnienia
ochrony przeciwpowodziowej, co uwa¿am za zupe³nie niezasadne.

Chcia³bym, jeœli chodzi o sprawy infrastrukturalne, zwróciæ uwagê równie¿
na potrzebê przygotowania na stronie 90 transgranicznych planów zagospoda-
rowania przestrzennego dla miejscowoœci transgranicznych przy zachodniej
granicy oraz zwróciæ siê o uwzglêdnienie jako miast transgranicznych Kostrzy-
na, Kistryna, Kica – tego wyraŸnie brakuje wzd³u¿ Odry i Nysy. Na stronie 96
przewiduje siê wspieranie rozwoju infrastruktury poprzez budowê systemów
wydzielonego transportu szynowego, czyli metra, kolei aglomeracyjnej i innych.
I tam, jak uwa¿am, s³owo „inne” powinno byæ zast¹pione s³owem „tramwaj”.
I nie powinno byæ ograniczenia – tam jest powiedziane, ¿e te instrumenty wspar-
cia maj¹ byæ ograniczone do miast metropolitalnych i konurbacji – a to z tego
wzglêdu, ¿e jest wiele miast, które maj¹ trakcjê tramwajow¹ wymagaj¹c¹ wy-
sokich nak³adów na jej odnowienie, a nie s¹ aglomeracjami, w zwi¹zku z czym
nie maj¹ mo¿liwoœci korzystania z tego dofinansowania. Mam na myœli takie
miasta, jak Elbl¹g, Czêstochowa, Grudzi¹dz i Gorzów.

72. posiedzenie Senatu w dniu 17 marca 2011 r. 401



Ponadto uwa¿am, ¿e nale¿y drogê krajow¹ nr 22 na odcinku od Kostrzy-
na przez Gorzów do Pi³y przewidzieæ jako drogê szybkiego ruchu – to jest za-
danie na stronie 103. Wówczas ³¹czy³aby siê ona w Pile z drog¹ szybkiego
ruchu S-10 ze Szczecina przez Pi³ê do Bydgoszczy. Podobnie chcê zwróciæ siê
o to, by kolej traktowana jako konwencjonalna z Kostrzyna przez Gorzów, Pi-
³ê do Malborka i dalej do Królewca by³a traktowana jako kolej konwencjonal-
na, ale o prêdkoœciach 120–200 km/h, po wczeœniejszym zelektryfikowaniu.
Chodzi o liniê kolejow¹ 203.

Na stronie 142 jest konstatacja, która wymaga powa¿nego komentarza.
Mówi siê tam, ¿e Szczecin, Zielona Góra i Wroc³aw bêd¹ ci¹¿yæ ku Berlinowi,
a nie ku Warszawie. Tymczasem ja uwa¿am, ¿e wcale tak byæ nie musi. Zda-
jê sobie sprawê z potencja³u aglomeracji berliñskiej i z pola jej oddzia³ywania,
ale jestem w stanie sobie wyobraziæ, oczywiœcie przy du¿ej determinacji,
stworzenie silnego obszaru gospodarczego integruj¹cego zachodni¹ Polskê
wokó³ osi: z jednej strony Szczecin, Stargard, Pi³a, Poznañ, Leszno, Wroc³aw,
a z drugiej – Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, Legnica, Wroc³aw. Taki obszar
gospodarczy by³by w stanie równowa¿yæ potencja³ aglomeracji berliñskiej
i poprzez ci¹¿enie Poznania do £odzi i Warszawy integrowaæ zachodni¹ Pol-
skê ze stolic¹ i z centrum kraju. Ten zapis niepokoi, bo jakby z góry zak³ada,
¿e zachodnia Polska poprzez ci¹¿enie ku Berlinowi bêdzie w d³ugiej perspek-
tywie czasowej rozluŸniaæ wiêzi z centrum kraju.

Na stronie 56 wymienia siê Program dla Odry 2006 i dzia³ania w dorzeczu
Dolnej Wis³y, ale pomija siê zagospodarowanie gospodarcze Warty, w tym po-
³¹czenie przez Kana³ Bydgoski, Wartê i Noteæ w³aœnie tych dwóch g³ównych
rzek: Odry i Wis³y. Wspomina siê wprawdzie o inicjatywie piêciu województw,
która ma s³u¿yæ zagospodarowaniu tego szlaku wodnego, ale sama inicjatywa
województw to za ma³o, aby przywróciæ na nim pe³n¹ ¿eglownoœæ.

Na stronie 67 poœród polskich oœrodków o znaczeniu transgranicznym
wymienia siê Bydgoszcz i Toruñ po³o¿one w centrum kraju, a zapomina siê
o Gorzowie, który jest siedzib¹ Euroregionu „Pro Europa Viadrina” oraz Euro-
pejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych.

Na stronie 76 podaje siê b³êdn¹ liczebnoœæ populacji miast w zachodniej Polsce.
To s¹ wszystko uwagi, które z jednej strony maj¹ charakter regionalny,

ale z drugiej strony s¹ istotne z punktu widzenia integralnoœci pañstwa i za-
pewnienia spójnoœci rozwoju na du¿ym obszarze zachodniej Polski.

Na koniec chcia³bym zapytaæ, czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na
wzór programu dla Polski Wschodniej przygotuje do sfinansowania z Fundu-
szu Spójnoœci w perspektywie bud¿etowej na lata 2014–2020 program dla
Polski Zachodniej.

Henryk WoŸniak

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka (BPS/DKS-043-

-3508/11) przekazane pismem z dnia 24 marca br. w sprawie wyodrêbnienia w struk-
turze zagospodarowania kraju Polski Zachodniej i Pomorza Œrodkowego, przedsta-
wiam co nastêpuje.
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W projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Obszar Pol-
ski Zachodniej i Pomorza Œrodkowego wskazany jest, jako region wymagaj¹cy przede
wszystkim dzia³añ restrukturyzacyjnych i koncentracji dzia³alnoœci gospodarczej
w miastach, przeciwdzia³aj¹c procesowi utraty ich funkcji w regionie oraz wspierania
kierunków integracji przestrzennej z obszarem Polski centralnej przy jednoczesnym
wykorzystaniu dodatkowych impulsów rozwojowych wynikaj¹cych z przygranicznego
po³o¿enia. Analizy KPZK wskaza³y obszar Pomorza Œrodkowego jako peryferyjny,
w znaczeniu s³abej dostêpnoœci transportowej w skali kraju co hamuje mo¿liwoœci in-
westycyjne obszaru oraz wykszta³cenia nowych funkcji gospodarczych, turystycznych,
edukacyjnych i kulturalnych obszaru.

KPZK proponuje polepszenie dostêpnoœci transportowej regionu. Projekt przewidu-
je, ¿e Polska Zachodnia i Pomorze Œrodkowe, której g³ównym oœrodkiem jest Szczecin,
stanie siê obszarem zintegrowanym funkcjonalnie z g³ównymi obszarami aktywnoœci
gospodarczej w centrum kraju a tak¿e wzd³u¿ wybrze¿a Ba³tyku (integracjê obszaru
Pomorza wspiera wskazanie Koszalina i S³upska jako wa¿nych elementów sieci osad-
niczej kraju). Dziêki realizacji KPZK 2030 (m.in.: po³¹czenie Kolejami Du¿ych Prêdko-
œci na odcinku Poznañ – Berlin, po³¹czenie S11 na odcinku Poznañ – Pi³a, S10 na od-
cinku Szczecin – Pi³a – Bydgoszcz) wykszta³ceniu ulegn¹ powi¹zania zarówno
o charakterze krajowym jak i miêdzynarodowym tj.: z Berlinem (na czym w szczególno-
œci tak¿e mo¿e skorzystaæ Szczecin), Saksoni¹ a tak¿e miastami i regionami po³o¿ony-
mi po obu stronach Ba³tyku (Kopenhag¹, Skani¹ Sztokholmem). Dzia³ania te bêd¹
sprzyja³y procesom dyfuzji rozwojowej w skali kraju oraz w skali regionalnej na ca³ym
Obszarze Polski Zachodniej i Pomorza Œrodkowego.

W wyniku konsultacji spo³ecznych miasto Gorzów zosta³o dodane na mapie zagro-
¿eñ powodziowych jak równie¿ na mapie zintegrowanych dzia³añ przeciwpowodzio-
wych wskazuj¹cej miejsca wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej w miastach.
Ponadto projekt uzupe³niono o mapê œródl¹dowych dróg wodnych, na której wskazano
m.in. drogê wodn¹ na rzece Warcie (E-70).

Jeœli chodzi o Kolej Du¿ych Prêdkoœci na odcinku Poznañ – Berlin informujê, ¿e za-
pis oraz Rysunki s¹ zgodne z planami Ministerstwa Infrastruktury. Natomiast Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego nie mo¿e zaj¹æ stanowiska wobec propozycji
rozwi¹zañ technologicznych, które Pan senator proponuje.

Wskazanie w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Obszaru
Polski Zachodniej i Pomorza Œrodkowego w chwili obecnej nie wi¹¿e siê z przygotowa-
niem przez rz¹d specjalnego dokumentu na wzór programu Polska Wschodnia. KPZK
jako dokument strategiczny polityki przestrzennej powinien zachowaæ pewien stopieñ
ogólnoœci, podczas gdy jego realizacj¹ bêdzie przebiega³a poprzez dokumenty sektoro-
we i regionalne.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z dniem 2 kwietnia 2011 r. zakoñczy³o proces
konsultacji spo³ecznych Projektu, które trwa³y od lutego br. W dniu 15 kwietnia br.
w Warszawie mia³a miejsce konferencja podsumowuj¹ca konsultacje, podczas których
Ministerstwo stara³o siê uwzglêdniæ jak najwiêksz¹ liczbê postulatów i uwag zg³oszo-
nych przez instytucje oraz podmioty w nich uczestnicz¹ce.

Z powa¿aniem

El¿bieta Bieñkowska
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zmiana stawek podatku VAT na prace konserwatorskie zachwia³a kon-

strukcj¹ finansow¹ wielu projektów rewitalizacyjno-renowacyjnych realizo-
wanych z udzia³em funduszy unijnych, w tym miêdzy innymi zadania
„Toruñska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego
UNESCO”, realizowanego przez gminê miasta Toruñ.

Przedmiotem umów zawartych w ramach realizacji wymienionego pro-
jektu w wiêkszoœci przypadków s¹ roboty zwi¹zane z konserwacj¹ zabyt-
ków. Znakomita czêœæ tych robót by³a, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi do koñca
minionego roku przepisami, zwolniona z podatku VAT. Wprowadzenie
z dniem 1 stycznia 2011 r. stawki podatku VAT w wysokoœci 23% równie¿ na
prace konserwatorskie spowoduje wczeœniej nieprzewidziany wzrost kosz-
tów b¹dŸ po stronie zamawiaj¹cego, b¹dŸ po stronie inwestora. Skutkiem te-
go mo¿e byæ drastyczne ograniczenie realizowanych prac konserwatorskich,
jak s¹dzê, nie tylko w Toruniu.

Maj¹c na wzglêdzie wagê problemu, uprzejmie proszê o wprowadzenie
rozwi¹zañ, które w przypadku wieloletnich umów zawartych na finansowa-
nie prac renowacyjno-rewitalizacyjnych ze œrodków unijnych zawartych
przed 1 stycznia 2011 r., zachowywa³yby zwolnienie objêtych nimi prac kon-
serwatorskich z podatku VAT.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do przes³anego przy piœmie z dnia 24 marca znak: BPS/DSK-043-

-3509/11 tekstu oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Jana Wyrowiñskiego
podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2011 r. w sprawie wprowadzonej,
od dnia 1 stycznia 2011 r., nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535. z póŸn. zm.), uprzejmie informujê.

Celem ustawy z dnia 29 paŸdziernika 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towa-
rów i us³ug (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.
by³o implementowanie do krajowego porz¹dku prawnego obligatoryjnych dla krajów
cz³onkowskich UE postanowieñ dyrektywy 2006/112/WE z dnia 26 listopada 2006 r.
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (Dz.Urz.UE.L.06.347).
Osi¹gniêcie tej zgodnoœci spowodowa³o potrzebê zrezygnowania ze stosowanych do
koñca ubieg³ego roku zwolnieñ od podatku od towarów i us³ug dla niektórych us³ug
zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia, edukacji oraz w zakresie kultury takich jak prace
konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach, których istota nie wpisywa³a siê
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w system zwolnieñ, okreœlony art. 132 dyrektywy oraz orzecznictwa Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci UE.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e do proponowanych zmian dotycz¹cych przedefiniowania
zwolnieñ w zakresie kultury nie zg³oszono uwag na ¿adnym etapie prac nad t¹ ustaw¹.

Maj¹c jednak na uwadze zg³oszone postulaty zwi¹zane z objêciem 23% stawk¹ po-
datku od towarów i us³ug prac konserwatorskich i restauratorskich zabytków i dzie³
sztuki, w tym w szczególnoœci trudn¹ sytuacjê, w której znaleŸli siê inwestorzy i kon-
serwatorzy, którzy zawarli przed nowelizacj¹ ww. ustawy d³ugoterminowe umowy na
œwiadczenie wymienionych us³ug w przedmiotowym zakresie (co równie¿ zauwa¿y³ Pan
Senator w ww. oœwiadczeniu z³o¿onym podczas 72. posiedzenia Senatu RP), Minister
Finansów zwolni³ od podatku od towarów i us³ug, w okresie do dnia 31 grudnia 2011 r.
us³ugi polegaj¹ce na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich doty-
cz¹cych:

1) zabytków wpisanych do rejestru zabytków, wpisanych do inwentarza muzeum al-
bo wchodz¹cych w sk³ad narodowego zasobu bibliotecznego;

2) materia³ów archiwalnych wchodz¹cych w sk³ad narodowego zasobu archiwalnego
(por. §43 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug – Dz. U.
Nr 73, poz. 392).

Czasowy charakter zwolnienia (stanowi¹cego kontynuacjê zwolnienia obowi¹zu-
j¹cego do koñca 2010 r.) ma umo¿liwiæ dostosowanie siê us³ugodawców, jak i benefi-
cjentów przedmiotowych us³ug do koniecznoœci uwzglêdnienia w cenie tych œwiadczeñ
podatku od towarów i us³ug (us³ugi te przed 1 stycznia 2011 r. podlega³y bowiem zwol-
nieniu od podatku).

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Ze strony organizacji zrzeszaj¹cych rzemieœlników i drobnych przedsiê-

biorców docieraj¹ do mnie niepokoj¹ce sygna³y dotycz¹ce konsekwencji dra-
stycznego zmniejszenia w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2011
œrodków w kategorii „m³odociani pracownicy” oraz œrodków przewidzianych
na dofinansowanie pracodawcom kosztów kszta³cenia m³odocianych pracow-
ników. Powszechnie wiadomo, ¿e nauka zawodu organizowana w procesie
pracy i podjêta na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania zawodo-
wego jest bardzo efektywna. Absolwenci zasadniczych szkó³ zawodowych,
którzy zajêcia praktyczne odbywali na podstawie wspomnianych umów, po
ich zakoñczeniu bez problemu znajduj¹ zatrudnienie i nie zasilaj¹ szeregów
bezrobotnych.

Realizowane w tym trybie kszta³cenie zawodowe ma znacz¹cy wp³yw na
rynek pracy. Sytuacja demograficzna powoduje, ¿e zaczyna brakowaæ wy-
kwalifikowanych kadr na stanowiskach pracowniczych. Jednoczeœnie na
przyk³ad w Niemczech oferuje siê bardzo atrakcyjne, tak dla pracodawców,
jak i dla m³odocianych osób przysposabiaj¹cych siê do konkretnego zawodu,
œrodki wspieraj¹ce.

Nale¿y zatem, maj¹c w szczególnoœci na wzglêdzie piln¹ potrzebê zapew-
nienia m³odych i wykwalifikowanych pracowników dla mikro i ma³ych
przedsiêbiorstw w naszym kraju, przywróciæ mo¿liwoœæ wyp³aty refundacji
wynagrodzeñ m³odocianych pracowników.

Z powa¿aniem
Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.04.22

Pani
Gra¿yna Anna Sztark
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Jana Wyrowiñskiego z³o¿one na
72. posiedzeniu Senatu w dniu 17 marca 2011 r. w sprawie zmniejszenia œrodków fi-
nansowych w kategorii „m³odociani pracownicy” przedstawiam poni¿sze wyjaœnienie.

Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, ¿e zgodnie z § 3 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.
Nr 113, poz. 998, z póŸn. zm.) praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowa-
na przez szko³ê, natomiast praktyczna nauka zawodu m³odocianych jest organizo-
wana przez pracodawcê, który zawar³ z nimi umowê o pracê w celu przygotowania
zawodowego.

W warunkach polskich od lat po³owa osób uczêszczaj¹cych do szkó³ zawodowych
to m³odociani pracownicy – osoby objête obowi¹zkiem nauki, zgodnie z przepisami
oœwiatowymi, ale jednoczeœnie zatrudnione przez pracodawców w celu przygotowania za-
wodowego. To rozwi¹zanie przeznaczone jest dla m³odzie¿y, która cechuje siê przewag¹
uzdolnieñ praktycznych i w zwi¹zku z tym preferuje naukê poprzez dzia³anie. Dodatko-
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wym atutem tej formy edukacji jest niewielkie wynagrodzenie wyp³acane m³odocianym
(a refundowane pracodawcom ze œrodków Funduszu Pracy), co oznacza wsparcie so-
cjalne m³odzie¿y z rodzin ubogich. Przygotowanie zawodowe m³odocianych pracowni-
ków z za³o¿enia powinno jedynie uzupe³niaæ system edukacji szkolnej.

Fundusz Pracy wspomaga finansowanie kszta³cenia zawodowego m³odocianych na
dwa sposoby:

1) po pierwsze, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415 z póŸn. zmia-
nami), jest to MO¯LIWOŒÆ REFUNDACJI WYNAGRODZEÑ pracodawcom
i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne dla m³odocianych pracowników, którzy maj¹
umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego, realizowanego w dwóch for-
mach: nauki zawodu (2–3 lata) lub przyuczenia do pracy (3-6 miesiêcy); zgodnie
z przepisami wynagrodzenie m³odocianych mo¿e byæ refundowane w kolejnych la-
tach nauki zawodu odpowiednio w wysokoœci 4%, 5% i 6% przeciêtnego miesiêcz-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i s¹ to obecnie kwoty rzêdu 137 z³,
171 z³ i 206 z³; przy formie przyuczenia do pracy refunduje siê 4% przeciêtnego wy-
nagrodzenia (137 z³). Dystrybucj¹ tych œrodków zajmuj¹ siê Ochotnicze Hufce Pra-
cy. Samorz¹d województwa okreœla, po zasiêgniêciu opinii wojewódzkiej rady za-
trudnienia, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalnoœci, wykaz zawodów,
w których za przygotowanie zawodowe m³odocianych pracowników mo¿e byæ do-
konywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcê na wynagrodzenia
i sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne m³odocianych. Zawody, za które mo¿liwe jest
dokonywanie refundacji, powinny byæ zawodami, na które jest zapotrzebowanie
(tzw. deficytowymi pod wzglêdem poda¿y si³y roboczej) na rynku pracy, aby m³odo-
ciani koñcz¹cy kszta³cenie zawodowe nie zasilali szeregów bezrobotnych;

2) po drugie, od 2009 roku na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 55 ustawy o promocji

zatrudnienia (...) z Funduszu Pracy wyp³acana jest pracodawcom obligato-
ryjna dotacja za wykszta³cenie m³odocianego po zakoñczeniu przygotowania
zawodowego (wczeœniej finansowana z bud¿etu); przy 2-letnim okresie kszta³cenia
w wysokoœci 4 587 z³, przy 3-letnim okresie kszta³cenia – 7 645 z³, a w przypadku
przyuczenia do pracy – 240 z³ za ka¿dy miesi¹c kszta³cenia; kwoty te podlegaj¹ wa-
loryzacji o wskaŸniki inflacji, a ich wysokoœæ wynika z przepisu art. 70b ustawy
z dn. 7 wrzeœnia 1991 o systemie oœwiaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z póŸn.
zm.). Dystrybucja tych œrodków realizowana jest przez gminy.

W planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2011, przyjêtym w ustawie bud¿eto-
wej, œrodki przeznaczone dla Ochotniczych Hufców Pracy na refundowanie wynagro-
dzeñ i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne m³odocianych pracowników okreœlone
zosta³y na kwotê 170 mln z³. Tak¹ kwot¹ œrodków dysponuje Komendant G³ówny OHP
z przeznaczeniem na zawieranie nowych umów z pracodawcami oraz na wyp³atê refun-
dacji wynikaj¹cych z umów zawartych w roku 2009 i 2010. W ubieg³ym roku wydano
na ten cel kwotê 230 mln z³.

Zdaniem Komendanta G³ównego OHP ustalona w planie finansowym Funduszu
Pracy na 2011 r. kwota œrodków na refundacjê wynosz¹ca 170 mln z³ nie zabezpieczy
nawet w ca³oœci zobowi¹zañ wynikaj¹cych z ju¿ zawartych przez OHP umów z praco-
dawcami. Niezbêdne œrodki Funduszu Pracy do pe³nej realizacji wyp³at na podstawie
zawartych umów, to kwota ponad 205,6 mln z³. W zwi¹zku z powy¿szym deficyt œrod-
ków na pokrycie wydatków zwi¹zanych z podpisanymi umowami wynosi 35,6 mln z³. Na-
tomiast brakuj¹ce œrodki na refundacje wynikaj¹ce z wniosków zg³oszonych przez praco-
dawców w 2010 roku i zaopiniowanych pozytywnie przez OHP to kwota 113,7 mln z³.

Ponadto œrodki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2010 roku na obligatoryjne do-
tacje za wykszta³cenie m³odocianych pracowników by³y znacznie wy¿sze ni¿ œrodki
skierowane na refundacjê wynagrodzeñ i przekroczy³y 330 mln z³. Natomiast w planie
Funduszu Pracy na rok 2011 przewidziano kwotê 303 mln z³.

Komendant G³ówny OHP dysponuje œrodkami finansowymi Funduszu Pracy prze-
znaczonymi na refundacjê wynagrodzeñ i w zwi¹zku z tym mo¿e podejmowaæ zobo-
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wi¹zania finansowe tylko do wysokoœci œrodków zabezpieczonych na ten cel w planie
finansowym, gdy¿ zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z póŸn. zm.), jednostki sektora finansów
publicznych mog¹ zaci¹gaæ zobowi¹zania do sfinansowania w danym roku do wysoko-
œci wynikaj¹cej z planu wydatków (...) pomniejszonej o p³atnoœci wynikaj¹ce ze zobo-
wi¹zañ zaci¹gniêtych w latach poprzednich (...).

W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, ¿e Komendant G³ówny OHP jest w³aœci-
wym organem do podjêcia decyzji o zawieraniu umów o refundacjê wynagrodzeñ wy-
p³acanych m³odocianym pracownikom, a tak¿e o wstrzymaniu zawierania umów
w sytuacji braku mo¿liwoœci sfinansowania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z tych umów
w ramach œrodków Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel w planie Funduszu
Pracy na 2011 r.

Rada Ministrów okreœlaj¹c wydatki Funduszu Pracy na rok bie¿¹cy kierowa³a siê
m.in. koniecznoœci¹ ograniczeñ wydatków publicznych w celu korekty deficytu sektora
instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych do poziomu nie wy¿szego ni¿ 3% PKB oraz ogra-
niczenia potrzeb po¿yczkowych bud¿etu pañstwa, zwi¹zanych z koniecznoœci¹ uzu-
pe³niania niedoboru w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (FUS), wynikaj¹cego
z dotychczasowego systemu emerytalnego, powstaj¹cego w wyniku przekazywania
czêœci sk³adki emerytalnej do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), powoduj¹cych
narastaj¹ce zagro¿enia dla d³ugu publicznego, który zbli¿a siê do II progu ostro¿no-
œciowego, okreœlonego w ustawie o finansach publicznych na poziomie 55% PKB.

Maj¹c powy¿sze na uwadze Rada Ministrów przyjê³a propozycjê zmiany w funkcjo-
nowaniu OFE. Ich celem jest z jednej strony zabezpieczenie interesów przysz³ych eme-
rytów, z drugiej – zmniejszenie narastaj¹cego zad³u¿enia pañstwa. Na 700 mld z³ za-
d³u¿enia, a¿ 200 mld z³ jest wynikiem finansowania OFE tym d³ugiem. Tylko w 2010 r.
wysokoœæ refundacji FUS sk³adki przekazywanej do OFE wynios³a 22,5 mld z³ zaœ od
pocz¹tku reformy emerytalnej w 1999 r. do 2010 r. bezpoœredni koszt refundacji z bud-
¿etu pañstwa ubytku sk³adki emerytalnej w FUS wskutek jej przekazania do OFE wy-
niós³ ok. 162 mld z³. Po uwzglêdnieniu kosztu finansowania koszt refundacji wzrasta
o kolejne 61,5 mld z³. Reforma okaza³a siê wiêc bezwzglêdnie konieczna. Zgodnie z pro-
jektem rz¹dowym, w latach 2012–2013 zmniejszeniu z 7,3% do 2,3% ulegnie sk³adka
przekazywana do OFE. W kolejnych latach sk³adka przekazywana do OFE bêdzie stop-
niowo rosn¹æ, tak aby w 2017 roku osi¹gn¹æ 3,5%. Ustawa o zmianie niektórych ustaw
zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeñ spo³ecznych zosta³a uchwalona
przez Sejm w dniu 28 marca i wejdzie w ¿ycie z dniem 1 maja br.

Wejœcie w ¿ycie ustawy spowoduje istotne ograniczenie wydatków bud¿etu pañ-
stwa na pokrycie niedoboru w FUS z tytu³u przekazywania do OFE czêœci sk³adki eme-
rytalnej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e deficyt bud¿etu pañstwa z ww. tytu³u roœnie w tempie
ok. 2.000 mln z³ miesiêcznie. Taka oszczêdnoœæ ograniczy potrzeby po¿yczkowe pañ-
stwa, realizowane dotychczas na rynku pieniê¿nym oraz zwi¹zane z tym koszty, przez
co zmniejszy siê równie¿ zagro¿enie wspomnianego wy¿ej przekroczenia II progu
ostro¿noœciowego. Ograniczenia wydatków bud¿etowych skutkuj¹cych zmniejszeniem
deficytu bud¿etowego warunkuj¹ uzyskanie ewentualnej zgody Ministra Finansów na
zmianê planu finansowego Funduszu Pracy i zwiêkszenie jego wydatków w 2011 r.
w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.

Decyzja w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy oraz zwiêkszenia je-
go wydatków na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu zgodnie z wnioskiem Mi-
nistra Pracy i Polityki Spo³ecznej nale¿y do Ministra Finansów. Tak przewiduje art. 29
ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym
zmiany kwot przychodów i kosztów pañstwowego funduszu celowego ujêtych w planie
finansowym dokonuje odpowiednio minister lub organ dysponuj¹cy tym funduszem,
po uzyskaniu zgody Ministra Finansów i opinii sejmowej komisji do spraw bud¿etu. Is-
totnym elementem takiej decyzji jest wiêc opinia komisji Sejmu. Bez pozytywnej opinii
Komisji do Spraw Finansów Publicznych Sejmu oraz zgody Ministra Finansów zwiêk-
szenie wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu nie
jest mo¿liwe.
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Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej wyst¹pi³ w dniu 25 lutego 2011 r. do Ministra
Finansów o wyra¿enie zgody na zwiêkszenie wydatków Funduszu Pracy w 2011 r.
o kwotê 1.200 mln z³. W dniu 7 marca 2011 r. Minister Finansów odmówi³ udzielenia
takiej zgody uzasadniaj¹c j¹ wdro¿eniem procedur oszczêdnoœciowych dotycz¹cych
koniecznoœci ograniczenia nadmiernego deficytu instytucji rz¹dowych i samorz¹do-
wych do 3% PKB w 2012 r. Z t¹ sam¹ dat¹ Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej wyst¹pi³
o opiniê Komisji Finansów Publicznych Sejmu. Do chwili obecnej taka opinia nie wp³y-
nê³a do resortu.

Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej w dniu 11 kwietnia 2011 r. ponownie wyst¹pi³
z wnioskami do Ministra Finansów i Komisji Finansów Publicznych Sejmu w celu do-
konania zwiêkszenia wydatków Funduszu Pracy w 2011 r. na aktywne formy przeciw-
dzia³ania bezrobociu, tym razem o kwotê 1.500 mln z³.

W dniu 13 kwietnia 2011 r. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej wyst¹pi³ tak¿e o wy-
ra¿enie zgody przez Ministra Finansów na dokonanie zwiêkszenia w planie finanso-
wym Funduszu Pracy wydatków na realizacjê umów w sprawie refundacji
pracodawcom kosztów wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom zatrud-
nionym na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego oraz sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne od refundowanych wynagrodzeñ m³odocianych pracowni-
ków kszta³c¹cych siê w zawodach wysoce deficytowych na rynku pracy i uczestników
Ochotniczych Hufców Pracy.

Nale¿y tak¿e wyjaœniæ, i¿ ograniczenie œrodków Funduszu Pracy na refundowanie
pracodawcom wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym nie pozbawia m³odzie¿y mo¿li-
woœci kszta³cenia w formie praktycznej nauki zawodu, gdy¿ pracodawcy, którzy podpi-
sali z m³odocianymi umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego s¹ tymi
umowami zwi¹zani i powinni je kontynuowaæ. Pracownicy m³odociani stanowi¹c nie-
wykwalifikowan¹ si³ê robocz¹ przyczyniaj¹ siê do wypracowania okreœlonego zysku.
Nawet jeœli pracodawca nie otrzymuje refundacji wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpie-
czenie spo³eczne pracownika m³odocianego, to przeznaczane na te zobowi¹zania kwoty
s¹ i tak znacznie ni¿sze ni¿ wydatki, jakie musia³by ponieœæ na wynagrodzenie i sk³adki
pracownika niewykwalifikowanego, zatrudnionego w to miejsce. Natomiast ci m³odzi
ludzie, z którymi pracodawcy rozwi¹¿¹ umowy o pracê mog¹ kontynuowaæ obowi¹zek
nauki w systemie szkó³ zawodowych, gdzie tak¿e w planie nauczania s¹ przewidziane
praktyki zawodowe. Osoby pochodz¹ce z rodzin najbiedniejszych powinny zaœ uzyskaæ
wsparcie systemu stypendialnego.

Na koniec pragnê zapewniæ, i¿ jestem g³êboko przekonana o koniecznoœci wspiera-
nia kszta³cenia m³odych ludzi odbywaj¹cych przygotowanie zawodowe u pracodaw-
ców, a ograniczenie œrodków na refundacjê pracodawcom wynagrodzeñ wyp³acanych
m³odocianym pracownikom nie wynika z moich decyzji, lecz okolicznoœci opisanych
powy¿ej.

MINISTER
Jolanta Fedak
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